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Uitnodiging expertmeeting “Referentie Grootboekschema” op 7 september 2012. 
 

 

Den Haag, 20 juni 2012.  

Geachte mevrouw, meneer, 

 

De efficiency van administratieve processen van ondernemingen en met name van de uitwis-

seling van gegevens met de overheid is de afgelopen jaren als gevolg van de toepassing van 

informatie- en communicatietechnologie sterk toegenomen. Tijdens recente brainstormsessies 

tussen de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamer van Koophandel 

en het programma Standard Business Reporting kwam een reeds eerder geopperd idee 

opnieuw naar boven dat mogelijk tot verdergaande efficiency kan leiden. De basis van dat idee 

is om in de uitwisseling van gegevens tussen ondernemingen en de overheid gebruik te maken 

van een zogenoemd “referentie grootboekschema”. Daarbij is het niet de bedoeling om dat 

schema dwingend voor te schrijven voor toepassing binnen de administratie van onder-

nemingen, maar juist om het te gebruiken voor de afbeelding van de administratie van een 

onderneming op een gestandaardiseerd rapportagemodel voor de overheid. U kunt meer over 

het “referentie grootboekschema” lezen op <<link>>. 

Het idee van een “referentie grootboekschema” willen de voornoemde organisaties tijdens een 

expertmeeting graag open bespreken met direct betrokken publieke en private organisaties. 

Het doel van deze bijeenkomst is om de levensvatbaarheid van het idee vast te stellen en om te 

bezien op welke wijze hieraan invulling kan worden gegeven. De bijeenkomst zal worden 

gehouden op vrijdagmiddag 7 september a.s. in Grand Hotel Karel V in Utrecht. Ontvangst is 

om 13.30 uur en de afsluiting is gepland om 16.30 uur. 

Graag wil ik u, mede namens de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het program-

ma Standard Business Reporting, voor deze bijeenkomst uitnodigen. Desgewenst kunt u zich 

laten vergezellen door een collega. Hoewel er sprake is van een expertmeeting zijn ook 

bestuurders van harte welkom. Mocht u op 7 september verhinderd zijn dan stel ik het, gezien 

het belang van de bijeenkomst, op prijs als u zich door een collega kunt laten vervangen. U 

kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden op << link>> , waar tevens nadere informatie staat 

over het programma van deze bijeenkomst.  
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