
Aanpak, praktijk en ondersteuning

CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans 

Leanne Houben en Patrick Baart

Bedrijvendag – Amsterdam - 25 juni 2018



2

─ Vanaf april 2019 in het veld

─ Ingrijpende verandering in de waarneming:

- Vervangt de CBS Kwartaal- (KSFO) en Jaarenquête 
(SFGO) Financiën van Ondernemingen

- Vervangt de DNB maand- en jaarrapportage 
Betalingsbalans

Nieuwe CBS DNB Kwartaaluitvraag
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─ Consistente cijfers

─ Meer grip op globalisering

─ Meer efficiency

- minder vragenlijsten vanuit CBS en DNB

- in één keer goed aanleveren

- één loket, één aanspreekpunt

Waarom? 



Communicatie-
strategie

Testen webvragenlijst

-------bouw webvragenlijst--------
--Schema vragenlijst 

In Excel
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Research vooraf

2014 2015 2017

Haalbaarheidsstudie 
(10 bedrijven 
bezocht)

2016

--------Conceptueel datamodel------------- Ontwerp webvragenlijst
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─ In 2015 een aantal van u bezocht (5)
• Naar uw wensen geluisterd:
o Heldere, logische en duidelijke user-interface
o Een Index die overzicht biedt, met navigatie-functie en voortgang
o Geen volgorde van invullen: 

- Hoofd-detailniveau: balans (SFO) - mutaties (DRA)
- Detail-hoofdniveau: mutaties (DRA) - balans (SFO)

o Invullen: verschillende locaties, meerdere personen
o Controles met correctiemogelijkheid
o Tweetalig: NL + EN 
o Import/export + print functie
o Geef ons een jaar om ons te kunnen voorbereiden

Niet over één nacht ijs

vragenlijst
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─ Uit gesprekken met bedrijven blijkt dat de gevolgen 
voor de rapportage groot kunnen zijn, m.n. voor 
bedrijven met veel relaties met het buitenland / 
complex rapportageproces

─ Daarom zo vroeg mogelijk informeren vanuit CBS en 
DNB

─ We zijn u vanaf Q4 2017 stapsgewijs aan het 
voorbereiden  

Want….. 



7

Tijdslijnen

Eerste kwartaal-
waarneming

Voorbereiding

2018 2019

Follow-up

Q4 Q1 Q2Q3 Q3Q4 Q4Q2 Q1

2017



Op verzoek: Beoordelen ingevulde vragenlijsten

Vragenlijst definitief

Bedrijvendag
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TijdslijnenTijdslijnen voorbereiding uitvraag
2017

Q4

Opening 
Telefonische
Helpdesk CBS

Q3

2018

Q3Q2Q1 Q1Q4

2019

Start 
Berichtgeving
vanuit 
CBS en DNB

E-mail, Brieven met 
inlogcodes pilot, folder

Tweetalige
Website
Instructie-
Filmpjes, 
Toelichtingen

Reminderbrief pilot, info 
effectenrapportage &  
belronde bedrijven ΔCP’s 

Bedrijfsbezoeken
Info over laatste
uitvraag KSFO, DRA
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Tijdslijnen waarneming

1e waarneem
-periode

2019
Q4

april mei

jan…mrt 5

Aanschrijfbrief
(met inlogcodes) Appelbrief

19 9

Wettelijke termijn
verstreken

Waarschuwingsbrief

Uitstel termijn verstreken

Waarschuwingsbrief

10 16 17
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2 mogelijkheden:

1) Gegevens zijn aangeleverd

- Controle en validatie van aangeleverde gegevens

- Bij onduidelijkheden/vragen zoeken we contact

2) Geen gegevens aangeleverd, geen respons

- Opstarten handhaving traject

Follow-up
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Handhaving

Controle Beschikking LOD

Beschikking BB
Voornemensbrief

BB

1e keer

Bij recidiveControle

B
ezw

aar

B
e

ro
e

p

LOD = Last onder dwangsom
BB    = bestuurlijke boete
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─ Serviceverlening

─ Informatie over veranderingen en mogelijke impact

─ Voorbereiden op gecombineerde uitvraag vanaf 2019

- Kennis over de vragenlijst

- Eventuele aanpassing van uw administratiesysteem

─ hoge respons én kwalitatief goede cijfers

Doel:
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─ Telefonische Helpdesk: 045-570 6627 

─ www.cbs.nl/betalingsbalans

─ www.cbs.nl/balanceofpayments

─ …En natuurlijk uw vaste contactpersoon bij DNB en 
CBS

Bij vragen… 

http://www.cbs.nl/betalingsbalans
http://www.cbs.nl/balanceofpayments

