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Een idee  

De efficiency van administratieve processen van ondernemingen en met name van de uitwisseling van 

gegevens met de overheid is de afgelopen jaren als gevolg van de toepassing van informatie- en 

communicatietechnologie sterk toegenomen. Het idee dat in de expertbijeenkomst voorligt, maakt het 

mogelijk een extra efficiencyslag door te voeren door gebruik te maken van een zogenoemd “referentie 

grootboekschema”. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat schema dwingend voor te schrijven voor 

toepassing binnen de administratie van ondernemingen, maar juist om het te gebruiken voor de 

afbeelding van de bestaande administratie van een onderneming op een gestandaardiseerd rapportage-

model voor de overheid. Dat rapportagemodel is daarmee de basis voor alle interne en externe 

rapportages.  

Doel van de bijeenkomst  

Het gaat in dit stadium nog over een idee en niet over een concept of een voorstel. Voordat het idee 

verder zal worden uitgewerkt, vinden de initiatiefnemers (Belastingdienst, Centraal Bureau voor de 

Statistiek, Kamer van Koophandel en Programma Standard Business Reporting) het van cruciaal 

belang dat de effecten en de haalbaarheid van het idee samen met betrokken private en publieke 

partijen worden verkend. Mocht dat leiden tot een positief resultaat, dan zal nagedacht moeten worden 

hoe het vervolgtraject vorm en inhoud gegeven kan worden, in samenwerking met de voornoemde 

partijen. 

Programma  

Na enkele korte inleidingen zal onder leiding van voorzitter Cor Franke door middel van een open 

gesprek gepeild worden in hoeverre het idee van het “referentie grootboekschema” door de aan-

wezigen voldoende kansrijk wordt geacht om het gezamenlijk nader uit te diepen. Na de ontvangst 

vanaf 13.30 uur in Hotel Karel V ziet het programma er als volgt uit:  

1. Om 14.00 uur opening en welkom door Gosse van der Veen, Directeur-Generaal van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek; 

2. Presentatie referentie grootboekschema door Hans Timmermans, Wnd. Hoofddirecteur van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek; 

3. Reacties op het idee van het referentie grootboekschema vanuit de praktijk door 

Dave van den Ende, Deloitte; 

4. Meningsvorming en onderlinge afstemming; 

5. Formuleren van de conclusies en vervolgstappen; 

6. Afsluiting met borrel, uiterlijk om 16.30 uur. 

 


