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Aanwezig Robert Mul (voorzitter, NBA); Paul Staal (FRC); Jacques 

Urlus (NBA); Roos Timmermans (Unit4); Albert Ruijven 

(Twinfield); Thijs Sauer (Exact); Marcel de Croon 

(Twinfield); Menno Kooreman (SRA); Harold Reimert 

(Extendum); Robert Nieuwenhuijs (CBS); Lex van Gelder 

(CaseWare); Peter Waas (Belastingdienst); Jos van der 

Heiden(secretaris, Logius)  

Afwezig Albert Roos (Twinfield); Arris Tijsseling (Unit4); Dave van 

den Ende (Deloitte); Frans Hietbrink (Belastingdienst); 

Gert Buiten (CBS); Harold Kinds (Controle Support); 

Harry Pisart (Exact); Inge Oosterhuis-Snippe 

(Belastingdienst); Kees Schaap (Pro Management); Klaas 

Nieuweland (NOAB); Mohamed Amri (AFAS); Perry Telle 

(NOAB); Stefan Nijessen (NOB); Twan van Gool 

(Deloitte); Wilko Stronks (Reeleezee) 

  
 

 

• Opening en mededelingen 

Er zijn veel afmeldingen, Robert Mul maakt zich zorgen. Het is echter ook zo dat vaak maar één 

deelnemer per bedrijf aanwezig is, dus in dat opzicht valt het waarschijnlijk mee. 

 

• Verslag vorige keer 

Geen opmerkingen, verslag is vastgesteld. 

 

De actielijst is besproken. Wijzigingen (en toevoegingen) zijn onderaan dit document opgenomen 

(met gele achtergrond). 

 

• Uitkomsten van de enquêtes over RGS onder softwareontwikkelaars 

We hebben op basis van dit onderzoek een beeld waar het staat v.w.b. softwareontwikkelaars en 

gaan op zoek naar early adopters. Er is behoefte aan casuïstiek met voordelen voor intermediair 

en klanten. Verzoek zulke casuïstiek aan te geven bij Robert Nieuwenhuijs (Actie Paul Staal en 

Menno Kooreman). 

 

De uitkomsten leveren op dit moment geen nieuwe inzichten op basis waarvan de aanpak 

gewijzigd wordt. 
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Een genoemde zorg is dat slechts 32% van de softwareleveranciers aangeeft RGS te 

ondersteunen. Dit geeft niet de indruk dat RGS zich een weg naar de markt heeft gevonden. Het 

is ook tweeledig: je kunt het aanbieden, maar gaan klanten het ook gebruiken? Het wordt door 

software gefaciliteerd, maar niet afgedwongen. 

 

Kanttekening is dat het onderzoek is gebaseerd op ‘zelf melding’ waardoor het onduidelijk is hoe 

diepgaand RGS door de softwareleverancier is ingevoerd. Ook de interpretatie van vragen is van 

belang: wordt een controlled release bijvoorbeeld meegeteld als een 'ja' of 'in ontwikkeling'?  

Wat verder opvalt is dat veel organisaties die hebben aangegeven RGS te ondersteunen dat niet 

op hun website lijken te melden. 

 

In het uitgebreide rapport staat o.a. ook welke softwareleveranciers het zijn (bijvoorbeeld hun 

marktaandeel). Er zal een extractie uit het totale rapport m.b.t. RGS worden gedeeld (Actie 

Robert Nieuwenhuijs) 

 

De ondernemer zal niet zelf met RGS gaan werken, dat doet zijn intermediair. Promotie en het 

stimuleren van het gebruik van het RGS moet daarom bij de intermediairs liggen. Zij zien de 

voordelen en kunnen het gebruik stimuleren. Ook kunnen zij zorgen dat het in de keten gaat 

leven; alleen kunnen aanleveren is niet voldoende. 

Robert Mul zal met NOAB kijken hoe RGS op de agenda te krijgen (Actie). 

 

RGS werkt niet als een standaard rekeningschema omdat nummers kunnen wijzigen. Bij een 

nieuwe rekening die ertussen wordt geplaatst wordt opnieuw doorgenummerd, dus de nummers 

wijzigen. De lettercode is stabieler. 

 

Men loopt ook tegen beperkingen aan in de uitwisseling met andere software, bijvoorbeeld met  

extensies (detaillering van codes). RGS lijkt vooral waardevol bij een initiële koppeling, daarna 

minder. Robert Mul vraagt Jacques Urlus als voorzitter Beheergroep dit mee te nemen. Jacques 

geeft aan dat dit de aandacht in de Beheergroep heeft, maar dat de prioriteit op dit moment bij 

de taxonomie ligt. 

 

Uit de Taskforce Implementatie heeft Alex Lammertsma de problematiek meegenomen rondom 

losse entrypoints die iedere softwareontwikkelaar inbouwt versus één aanlevering die door CBS 

wordt bewerkt. Het CBS is bezig een taskforce op te richten voor dit onderwerp. Robert Mul wil 

daar zonodig graag een keer in meedenken. 

 

• Status werkplan 2015 

• Rapportage aan het SBR platform 

Per mijlpaal is een status aangeven, op dit moment staat alles nog op groen. 

 

• Voortgang TF Implementatie 

• De enquête is besproken, het beeld komt overeen met hetgeen hier besproken is. 

• Er zijn drie voorlichtingsbijeenkomsten geweest met ieder zo’n 12-14 deelnemers 

(consultants, softwareontwikkelaars van groot tot éénpitter, …). Er waren veel positieve 

reacties. Nu is het zaak de vinger aan de pols te houden bij hen die geweest zijn en hen 

die niet geweest zijn alsnog erbij te betrekken. 

• Softwareleveranciers zijn met RGS bezig, in verschillende stadia (controlled release, 

nieuw rekenschema gemaakt, pilots, …) 

 

• Voortgang Beheergroep 

Er zijn drie vergaderingen geweest. Het aantal softwareleveranciers is inmiddels behoorlijk 

toegenomen. 

Op basis van de uitgangspunten zijn voorbeelden van architectuur opgesteld. Op basis 

daarvan is gekozen voor de ‘klassieke’ Financial Reporting architectuur. Deze beslissing is 

voor de zomer per mail voorgelegd aan de leden van de Expertgroep en op basis van de 

reacties door de voorzitter geaccordeerd. Menno Kooreman heeft daarbij de kanttekening 
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geplaatst dat bij dit soort besluiten er een overzicht gepresenteerd had moeten 

worden van de implicaties (zie ook verderop).   

• In een extra bijeenkomst na de zomervakantie is gesproken over de mapping van RGS op de 

NT. Van de vier opties bleek Formula niet mogelijk en Versioning is nog een working draft die 

hier ook niet voor bedoeld is. Van de twee overgebleven opties biedt de ene variant (Generic 

Link) de mogelijkheid tot structurering terwijl de andere (Generic Reference) dat niet geeft. 

Er is daarom gekozen voor Generic Link, met als voorbehoud dat alle use cases hierin gevat 

kunnen worden. Input hiervoor is aan Logius geleverd, waarmee deze of volgende week 

beoordeeld wordt of dat het geval is. Als blijkt dat alles werkt dan wordt deze oplossing 

voorgesteld aan de Expertgroep. 

 

Het eerstvolgende belangrijk aandachtspunt na het opstellen van de taxonomie is het 

inrichten van het beheer. 

 

De Expertgroep wil graag beleidsimplicaties bij de technische keuzes om een besluit te 

kunnen nemen. Dit was niet gebeurd vanwege timing en zomervakantie, maar is wel de 

norm. Bij de volgende keuze, de mapping van RGS op de NT, zal Jacques Urlus in het 

gevraagde besluit de voor- en nadelen duidelijk aangeven. Daar niet gewacht kan worden op 

de volgende Expertgroep bijeenkomst en zal schriftelijk een besluit gevraagd worden. 

(naschrift van de voorzitter: indien er in de reacties sprake is van veel vragen of kritiek zal er 

een cc belegd worden. (Actie). 

 

• Vooruitblik: afronden werkplan 2015 

Wat is het lange termijndoel? Wanneer ben je klaar? Elke ondernemer of alleen 

intermediairs? 

Het werkplan bevat de toezegging dat we eind dit jaar helderheid hebben. Robert Mul zal 

samen met Robert Nieuwenhuijs, Fred van Ipenburg, Jacques Urlus en Perry Telle een 

voorzet / concepttekst maken ter bespreking in de volgende Expertgroep bijeenkomst 

(Actie). 

Andere punten zijn belegd binnen de Beheergroep en de Taskforce Implementatie. 

 

• Rondvraag 

De volgende bijeenkomst wordt gehouden in de tweede helft van november. Dit moet getimed 

worden op bijeenkomsten van Platform en Beraad. 

Voorgestelde voorlopige agenda: 

• voortgang Beheergroep 

• voortgang Taskforce 

• extra slag richting intermediairs 

• Terugkoppeling enkele branchegroepen bezocht. 

• RGS in de keten 

• CBS (komt eigen taskforce voor, terugkoppeling in EG) 

 
Afspraak: niet iedereen op de lijst hoeft aanwezig te zijn, maar wel een vertegenwoordiging van 

iedere organisatie. 
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Actiepunten 
 
Nr. 

jjmmdd/nn 

Activiteit Wie? Planning Status Opmerkingen 

20150610/01 Deelnemers 
Expertgroep op CC-
lijst notulen SBR 
Beraad plaatsen. 

Jos 18/06/2015 gedaan  

20150610/02 Vragenlijsten (naar 
bedrijven en naar 
softwareontwikkelaars) 
naar leden 
Expertgroep versturen 

Robert 
Nieuwenhuijs 
+ Jos 

11/06/2015 gedaan  

20150610/03 Vragenlijst voor 
bedrijven uitzetten bij 
relaties en 2-3 best 
practices daaruit 
terugkoppelen naar 
Robert Nieuwenhuijs 

Allen  gesloten 21-09-2015: Tot nu 
toe nog niets 
ontvangen. De eerste 
fase, naar 
softwareontwikkelaars, 
is gedaan. Op een 
later tijdstip worden 
intermediairs 
bevraagd. 
Paul Staal heeft een 
artikel geschreven op 
basis hiervan. 

20150610/04 Voorstel maken voor 
bezoeken van koepels, 
met telkens een 
uitnodiging voor een 
lid van de Expertgroep 
om mee te gaan. 

Robert Mul  loopt 21-09-2015: Begin 
oktober worden 
afspraken gepland bij 
branche organisaties 
(verzekeringen en 
pensioen). 
Paul Staal en Roos 
Timmermans hebben 
aangegeven mee te 
willen gaan. 

20150610/05 Een roadmap maken 
van werkplan 
Taskforce 
 

Perry   21-09-2015: Status op 
dit moment niet 
duidelijk 

20150610/06 Hits op de website 
monitoren en 
terugkoppelen aan 
Expertgroep 

Robert 
Nieuwenhuijs 

Doorlopend  21-09-2015: Het 
aantal hits is stabiel, 
zo’n duizend unieke 
bezoekers per maand 
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Nr. 
jjmmdd/nn 

Activiteit Wie? Planning Status Opmerkingen 

20150610/07 Robert Nieuwenhuijs 
informeren over 
nieuwswaardige items 

Allen Doorlopend  21-09-2015: Aantal 
items geweest: 
Artikel en de 
presentatie uit 
Kopenhagen van Paul 
Staal 
Artikel van Gerard 
Bottemanne vorige 
week over status van 
softwarepakketten 
Zijn bezig met een 
filmpje in het kader 
van een online 
magazine. Robert Mul, 
CBS, DUO zijn 
geïnterviewd. De 
aankondiging komt via 
de SBR mailinglijst en 
twitter en SBR 
website. Verzoek aan 

ieder om te 

retweeten. 
Er komt een 
nieuwsbrief over RGS 
met korte artikelen 
over verschillende 
partijen. Wil men eind 
oktober uitbrengen. 

20150610/08 Kalender opstellen 
voor nieuwsitems in de 
komende periode 

Robert 
Nieuwenhuijs 

   

20150610/09 RGS bij docenten 
onder de aandacht 
brengen. 

Robert Mul  loopt Robert Mul is bezig 
RGS op de agenda te 
krijgen in accountancy 
opleidingen. 
Jacques Urlus gaat 
een presentatie 
houden over RGS/SBR 

20150610/10 Klein comité 
organiseren om 
bescherming van het 
logo te overwegen 

Robert Mul  gedaan  

20150610/11 Meeting eind 
september inplannen 

Jos + Robert 
Mul 

 gedaan  

20150921/01 Casuïstiek met 
voordelen voor 
intermediair en 
klanten aanleveren bij 
Robert Nieuwenhuijs 

Paul Staal, 
Menno 
Kooreman 

   

20150921/02 Extractie uit het totale 
rapport m.b.t. RGS 
delen 

Robert 
Nieuwenhuijs 

   

20150921/03 Met NOAB kijken hoe 
RGS op de agenda te 
krijgen 

Robert Mul    

20150921/04 In het gevraagde 
besluit over de 
mapping RGS op NT 
de voor- en nadelen 
duidelijk aangeven 

Jacques 
Urlus 
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Nr. 
jjmmdd/nn 

Activiteit Wie? Planning Status Opmerkingen 

20150921/05 Voorzet / concepttekst 
maken voor werkplan, 
samen met Robert 
Nieuwenhuijs, Fred 
van Ipenburg, Jacques 
Urlus en Perry Telle 

Robert Mul    

20150921/06 Afspraken inplannen 
bij branche 
organisaties 
(verzekeringen en 
pensioen). 
Paul Staal en Roos 
Timmermans gaan 
mee. 

Robert Mul    
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Besluitenlijst 

 
Nr. 

jjmmdd/nn 

Besluit 

20150610/01 Het resultaat van de tweede vragenlijst mag openbaar worden gemaakt en Gerard 

Bottemanne kan dit zelf publiceren. 
20150610/02 Het besluit over de opdracht aan Logius, alleen ondersteuning voor NT partners 

(Belastingdienst, CBS, KvK), wordt niet gewijzigd. 
20150610/03 De tekst voor de roadmap blijft staan zoals deze in bijlage 5 is ingebracht. 

 


