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Verslag en actiepunten van de tweede vervolgbijeenkomst van de  

expertmeeting Referentie Grootboekschema op 5 december 2012   

bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag 

                                              Versie 7 december 2012 

Aanwezig: Freek Arnoldus (CBS, projectsecretaris); Gert Buiten (CBS); Igno Dekker (ABN/AMRO); Dave van den 

Ende (Deloitte); Cor Franke (voorzitter); Leo Greve (CaseWare); Marc van Hilvoorde (Logius); Fred van Ipenburg 

(Belastingdienst);  Peter Laan (ConQuaestor); Menno Kooreman (SRA); Harold Reimert (Extendum); Marko 

Roos (CBS); Albert Roos (Twinfield); Thijs Sauër (Exact);  Kees Schaap (Pro Management Software N.V.); John 

Sloof (Kamer van Koophandel NL); Vincent Verkerk (NOB); Peter Waas (Belastingdienst); Jaap Wassink 

(Extendum).   

Niet aanwezige genodigden: Gerard Bottemanne (GBNED); Jack van Crooij (Full Finance Consultants); Tom van 

Engers (UvA); Peter van Katwijk (Exact); Harold Kinds (SRA); Alexander Leppink (BDO); Liesbeth  Meester 

(UNIT4 Accountancy BV); Stefan Nijessen (NOB); Arnold Roza (PWC); Paul Staal (ING); Ingrid Timmer (UNIT4 

Accountancy BV); Fou-Khan Tsang (Alfa Accountants/SRA); Ellen Schouten (NOB); Paul Snijders (Semansys). 

 

1. Opening 

Cor Franke heet de aanwezigen welkom en opent om 10.00 uur de bijeenkomst.   

Er zijn geen mededelingen. 

 

2. Verslag van de bijeenkomst van 16 oktober jl. 

Ten aanzien van de relatie tussen het initiatief referentie grootboekschema en het SBR-programma wordt in 

aanvulling op het gestelde in het verslag aangegeven dat er sprake is van zowel een personele relatie (Rob 

Kuipers en Marc van Hilvoorde participeren in beide trajecten) als van een relatie met betrekking tot de (onder-

liggende) taxonomie.  

Het idee om de standaard bedrijfsindeling (SBI/NACE) te benutten bij het ontwikkelen van samenhangende 

subschema’s wordt belegd bij de werkgroep die zich bezighoudt met het ineenschuiven van bestaande 

schema’s.  

Actiepunten 

Afgewikkeld: 

- Opstellen van plannen van aanpak voor de vier onderscheiden actiepunten;  

- Aanpassen concept werkplan o.b.v. uitkomsten 16 oktober jl.; 

- Mededeling over het initiatief referentie grootboekschema Kennisplatform Administratieve Software op 27 

november a.s. De gegeven korte toelichting over het initiatief is door de deelnemers aan de betreffende  

bijeenkomst instemmend ontvangen.  

- Suggesties m.b.t. betrokkenheid van (nog) niet bij het initiatief betrokken partijen.  

Zie hiervoor het gestelde in dit verslag bij het punt vervolgafspraken. 

Nog openstaande acties: 

- Reactie op het voorstel  beheerorganisatie  van Tom van Engers
1
, actiepunt voor allen. 

                                                           
1
 ) Hoewel anders gemeld, is er door een organisatie een reactie geleverd, die bij het aanpassen van het werkplan 

betrokken zal worden. 
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3.  Plannen van actie van de vier werkgroepen 

De werkgroep "In elkaar schuiven van de huidige schema’s" 

De organisaties die in de werkgroep zijn vertegenwoordigd, te weten CaseWare , Deloitte, ProManagement en 

Unit4, hebben aangegeven bereid te zijn om hun eigen rekening/mappingschema ter beschikking te stellen om 

te komen tot een referentie grootboekschema. Op basis van de behandeling van dit actieplan worden de 

volgende aandachtspunten (deels ook al vermeld in het actieplan) genoemd:   

- Heldere afspraken over de ontwerpprincipes zoals ten aanzien van de fiscaal/commerciële aspecten en de 

locale vrijheid om binnen een onderneming een meer gedetailleerd schema te hanteren; 

- Aandacht voor de fiscale rekenregels; 

- Relatie met de SBR/XBRL-codering; 

- Focus primair op MKB; 

- Eenduidige definities van de grootboekrekeningen; 

- Betrekken van de kredietrapportage MKB; 

- Gebruiksdoelen van het referentie schema zullen helder moeten zijn;  

- Tijdpad; 

- Onderzoeken of ontwikkeling van subschema’s op basis van de SBI-codering wenselijk is.  

Het actieplan zal door Kees Schaap en Leo Greve worden bijgewerkt. 

ConQuaestor en NOB zullen gezien hun specifieke expertise tot deze werkgroep toetreden.  

 

De werkgroep "Inventariseren/ harmoniseren van de gegevensbehoefte van de overheid" 

Hoofddoel van deze actie is het normaliseren (identieke attributen gelijk benoemen) van de uitvraag van de 

diverse overheidsorganisaties.  Nevendoel daarbij is het verkennen van de mogelijkheid om de uitvraag van de 

overheid te harmoniseren (verschillende uitvragen op elkaar afstemmen). Gert Buiten en Fred van Ipenburg 

zullen het actieplan op dit punt aanvullen. 

 

De werkgroep"Inventariseren gegevensuitvraag van andere partijen dan de overheid" 

De consultatie van uitvragende organisaties zal expliciet namens het collectief gebeuren, ook al wordt de daad-

werkelijke uitvoering bij één van de organisaties ondergebracht.  Voorts wordt gesteld om naast de gevraagde 

relevantie m.b.t. het referentie grootboekschema ook in de consultatie mee te nemen wat de aard, omvang 

/periodiciteit  en de grondslag  van de uitvraag zijn. Het besluit of een bepaalde uitvraag in het traject van het  

referentie grootboekschema zal worden betrokken, is een zaak van de  samenwerkende organisaties. Besluit-

vorming hierover vindt plaats na afronding van deze inventarisatie. 

Freek Arnoldus zal de gemaakte opmerkingen aan Gerard Bottemanne en Paul Staal doorgeven. 

 

Werkgroep  "Besturing/organisatie van het initiatief/programma referentie grootboekschema" 

Op basis van de vorige bijeenkomst zijn de aanvankelijk voorgestelde drie lagen tot twee teruggebracht.  Een 

gevolg daarvan is dat de werkgroepen vooral zelf het werk zullen moeten organiseren.  De coördinatie tussen 

de werkgroepen vindt plaats op basis van het  "linking pin" principe, met ondersteuning van de secretaris van 

de stuurgroep. Afstemming van de stuurgroepleden met  hun respectievelijke achterbannen is een aangelegen-

heid van de stuurgroepleden zelf.  

Ten aanzien van de vertegenwoordiging in de stuurgroep van de intermediairs wordt aangegeven dat het denk-

baar is dat er meer dan één zetel voor deze (tamelijk heterogene) groep zal worden gereserveerd. Menno 

Kooreman en Jaap Wassink zullen dit punt aan de orde stellen tijdens het eerstvolgende koepeloverleg SBR.    

Cor Franke zal het actieplan aanvullen conform de gemaakte opmerkingen.   
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4. Bijgesteld concept werkplan versie 0.2 

In de inleiding dient vermeld te worden dat de deelnemers aan de expertmeeting van 7 september jl.  wel een 

aanzienlijk deel, maar niet het gehele veld van betrokken organisaties vertegenwoordigen.   

De bijgestelde actieplannen zullen verwerkt worden in het werkplan dat daarna voor commentaar zal worden 

voorgelegd aan de genodigden voor dit overleg. 

 

5. Vervolgafspraken/vervolgtraject 

De werkgroepen zullen de  werkplannen bijwerken en opsturen naar Freek Arnoldus.  

Na verwerking van de bijgestelde actieplannen in het werkplan,  zal dat werkplan voor reactie aan de 

genodigden voor deze bijeenkomst worden voorgelegd.  Na verwerking van het dan geleverde commentaar zal 

de definitieve versie van het plan voor reactie worden aangeboden aan alle bij het initiatief betrokken 

organisaties (publiek en privaat).  Het is de bedoeling dat uiterlijk medio februari a.s. de reacties namens deze 

organisaties op het werkplan zullen zijn ontvangen.  

Op 18 december a.s. is er een bijeenkomst van de bestuurders van de overheidsorganisaties die bij dit initiatief 

betrokken zijn (Belastingdienst, CBS, KvK en SBR). Er zal dan, mede op basis van de bijeenkomst van 5 decem-

ber, verslag worden gedaan over de huidige stand van zaken en van het afgesproken voorgenomen traject.    

Op basis van een drietal overzichten:  genodigden voor expertmeeting 7 september jl., de zogenoemde OSWO-

lijst van de Belastingdienst (Fred van Ipenburg)  en een overzicht van organisaties in het kader van de SBR Soft-

ware Check (Menno Kooreman), zal nagegaan worden of er organisaties onverhoopt  niet bij dit initiatief 

betrokken zijn die wel betrokken hadden moeten worden. Als dat zo is, zullen deze organisaties alsnog worden 

geïnformeerd. 

 

6. Rondvraag 

Marc van Hilvoorde wijst er op dat het in deze fase verstandig is om na te denken over eventueel te maken 

afspraken over het licentievrije gebruik van het eindresultaat van deze exercitie: Iedere partij die inbrengt, kan 

dan ook vrijblijvend gebruik maken van het resultaat.  Hij zal hiervoor een voorstel opstellen. 

 

7. Sluiting 

Bijeenkomst wordt om 11.30 uur gesloten. 
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Actiepunten        Trekker/coördinator 

 

Reactie op het voorstel beheerorganisatie  (Tom van Engers)    Allen 

Aanpassen van actieplannen van de vier werkgroepen 

a. In elkaar schuiven huidige vijf/zes schema’s    Leo Greve en Kees Schaap 

b. Inventariseren harmoniseren gegevensbehoefte overheid        Gert Buiten en Fred van Ipenburg 

c. Inventariseren gegevensvraag andere partijen dan overheid    Gerard Bottemanne en Paul Staal 

d. Besturing/organisatie initiatief/programma      Cor Franke   

 

Vertegenwoordiging namens intermediairs in de stuurgroep   Menno Kooreman  en Jaap Wassink 

aankaarten bij eerstvolgend koepeloverleg SBR 

 

Aanpassen concept werkplan o.b.v. bijgestelde actieplannen  en  Cor Franke 

voor commentaar voorleggen aan de genodigden van deze bijeenkomst.  

Na verwerking commentaar leggen deelnemers het werkplan voor aan 

de besturen van hun organisaties (afronding uiterlijk medio februari a.s.). 

 

Aanleveren overzichten organisaties die A. zijn uitgenodigd voor de  Freek Arnoldus, Fred van Ipenburg 

Expertmeeting op 7 september,  B.  organisaties ihkv de SBR Software  en Menno Kooreman 

Check en C.  OSWO-overzicht.  

 

Op basis van de drie hiervoor genoemde overzichten beoordelen   Freek Arnoldus en Cor Franke 

in hoeverre alle relevante organisaties in deze fase bij dit traject zijn  

betrokken en als dat niet zo is dan alsnog deze organisaties te informeren. 

 

Notitie m.b.t. licentievrije gebruik eindresultaat van deze exercitie.  Marc van Hilvoorde 


