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Een nieuwe CBS-DNB rapportage:
Aan de slag voor een passend rapportageproces
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Combinatie van:
• CBS: Kwartaal- en Jaarenquête Financiën

van Ondernemingen (KSFO en SFGO)
• DNB: Maand- en Jaarrapportage Betalingsbalans (DRA)

• Hoe het was?
• Hoe het wordt?

o Aan de slag met de vragenlijst
o Tips

Eén nieuwe rapportage
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www.cbs.nl/betalingsbalans / www.cbs.nl/balanceofpayments

Video
Aan de slag: inloggen en werking van de vragenlijst
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• Neem de gebruikersinstructie (user instructions) erbij:
o www.cbs.nl/betalingsbalans / www.cbs.nl/balanceofpayments
o Startpagina vragenlijst

• Voor overzicht van gevraagde informatie:
o In downloadable Excel-template
o Startpagina: Code lijst (+ Schakelschema) + Toelichting definities (PDF’s)

• Wisselen van taal: klik op het landenvlaggetje
• Voortgang: � en � in de index
• Toelichting:

o Korte toelichting: klik op (i)
o Uitgebreide toelichting: overzicht van definities

(PDF op Startpagina)

Aan de slag: nog een aantal tips
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• Totalen van Balansscherm overgenomen in Mutatieschermen en v.v.

Aan de slag: relatie hoofd- en detailschermen

Totalen
gekopieerd van

Balans- naar
Mutatiescherm

== ==

Totalen
gekopieerd van
Mutatie- naar
Balansscherm

== ==



9

• “Uw kenmerk” op detail-schermen (mutaties)

Aan de slag: nog een handige tip

Waar
komen deze mutatie-

gegevens vandaan:
naam, bron, …

Optioneel veld,
maar handig om de
bron van de data te

traceren …
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www.cbs.nl/betalingsbalans / www.cbs.nl/balanceofpayments

Video
Gegevens inlezen
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• In Excel-bestand:
o Vul alleen de datavelden in

• Data-format: alle cijfers afronden op 1000-voud
• Opslaan van de data:

o Auto-save
- De vragenlijst kent geen versiebeheer

o Eigen versiebeheer:
- Save tussentijds – download naar Excel-bestand,
- Zeker als meerdere mensen invullen; gebruik “Uw kenmerk”

o Als u klaar bent:
- Save alles in een Excel-bestand (download) – “print”

Inlezen en opslaan: nog een aantal tips
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rapportages
1. Verkennen van gevraagde informatie SFO DRA

� Overzicht van gevraagde informatie: � �
- download, code-lijst, definities

� Aansluiting bij eigen bronnen � �
� Let op: � �

- de juiste unit/entiteit: Consolidatiecluster
- verschillen in definities
- periodiciteit: kwartaalcijfers

2. (als nodig) Integreren van afzonderlijke
rapportageprocessen SFO en DRA
op basis van nieuwe vragenlijst

3. Inregelen van één nieuw rapportageproces

Naar een passend rapportageproces
in 3 stappen:
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Nalezen? Kijk op:

• www.cbs.nl/betalingsbalans
• www.cbs.nl/

balanceofpayments
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• www.cbs.nl/betalingsbalans
www.cbs.nl/balanceofpayments

• Startpagina vragenlijst (Index):

Nalezen? Kijk op:
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Zorg dat u vóór april 2019 klaar bent voor de nieuwe rapportage
Rapporteren kan alleen met deze rapportagetool

September 2018: een nieuwe versie van de vragenlijst
Dat heeft voor u geen consequenties!
U kunt vanaf heden aan de slag …

Een laatste tip
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• Collega’s in de hal (met een laptop)
• www.cbs.nl/betalingsbalans

www.cbs.nl/balanceofpayments
o Veel gestelde vragen / Frequently asked questions

(scherm: rechter kant)
• CBS-helpdesk: 045 - 570 6627 (9-17 uur)
• … En natuurlijk kunt u uw vaste contactpersoon bij

het CBS en DNB benaderen

Heeft u vragen …




