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Accountants kunnen CBS-vragen nu sneller
invullen
Vanaf deze maand kunnen onder meer ondernemingen uit de accountancy, belastingadvies en
administratie een

ink deel van de CBS Jaar-Productiestatistiek direct vanuit de

nanciële administratie

invullen.
Ieder jaar vraagt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een aantal bedrijven in verschillende branches om de
Jaar-Productiestatistiek in te vullen. Vanaf april kan dit verzoek bij een bedrijf op de mat vallen.
In deze vragenlijst worden veel nanciële gegevens opgevraagd, die nodig zijn om de economie goed in beeld te
brengen. Op basis van deze enquête publiceert het CBS gegevens over opbrengsten, kosten en werkgelegenheid van het
bedrijfsleven in Nederland.

RGS
Het invullen van de vragenlijst van het CBS kost circa twee uur, terwijl een groot deel van de gevraagde informatie al
aanwezig is in de nanciële administratie. Met RGS (Referentie Grootboek Schema) kan tot driekwart van de vragen nu
automatisch ingevuld worden. In RGS staan de meeste grootboekrekeningen die het CBS nodig heeft om statistiek te
maken.
Het boekhoudpakket moet een export kunnen maken van de aan RGS-gekoppelde grootboekrekeningen. Deze ‘RGS
Brugstaat’ kan worden geïmporteerd in de vragenlijst van het CBS. Het CBS benadrukt alleen gegevens te gebruiken die
nodig zijn voor de vragenlijst.
Naast accountancy, belastingadvies en administratie kunnen ook ondernemingen in de detailhandel en de horeca vanaf
deze maand op die manier gegevens aanleveren. Het CBS wil dit in de toekomst uitbreiden naar meer branches en meer
enquêtes.
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MKB-Nederland: 'Regeldruk ondernemers stijgt
schrikbarend'
De regeldruk voor ondernemers is deze kabinetsperiode met tenminste 1,15
miljard per jaar gestegen. 
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03 april 2018

AVG (Administratie Vermenigvuldigt Geweldig)
De overheid heeft vermindering van administratieve lasten hoog in het
vaandel staan. Een mooi principe - een gezond streven - maar ik zie het in de
praktijk niet... 
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17 november 2016

Kosten regeldruk met 2,5 miljard verminderd
De kosten van administratieve rompslomp voor burgers en bedrijven zijn de
afgelopen jaren met ruim 2,5 miljard euro verminderd. 
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04 januari 2016

Weeffout waardering van voorraden
Naar de letter of naar de geest, dat wordt de vraag voor ondernemers die hun voorraden moeten waarderen, en hun
accountants. Een tegenstrijdigheid in gewijzigde... 
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Overheid laat kans op lastenverlichting voor bv's liggen
De Nederlandse overheid laat een mogelijke lastenverlichting voor ruim 90 procent van alle bv’s onbenut. Dat stelt de
NBA in een brief aan de Vaste Kamercommissie... 

