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(Unit4); Albert Ruijven (Twinfield); Thijs Sauer (Exact);
Harold Reimert (Extendum)

1) Opening en mededelingen
Er zijn veel afmeldingen voor het overleg binnengekomen.
Robert Nieuwenhuijs deelt mee dat het CBS op 23 maart a.s. een bijeenkomst organiseert over
de implementatie van RGS en SBR t.b.v. CBS-rapportages en het (terug)leveren van CBS-data
aan bedrijven. De bijeenkomst is vooral gericht op softwareontwikkelaars en intermediairs. Gert
heeft eerder een uitnodiging hiervoor verstuurd aan de leden van de Expertgroep RGS.
2) Verslag 21 september 2015 en actiepunten
Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.
De actielijst is besproken. Wijzigingen (en toevoegingen) zijn onderaan dit document opgenomen
(geel gearceerd).
3) Beheergroep RGS
Jacques geeft aan dat op dit moment wordt gewerkt aan stap 4 (mapping) van de in de
voortgangsrapportage vermelde hoofdactiviteiten t.b.v. de totstandkoming van de RGS

taxonomie. Een groot deel hiervan is nu af. De verwachting is dat de mappingsresultaten begin
april aan Logius kunnen worden opgeleverd. Het streven is om eind april/begin mei een versie
gereed te hebben, die kan worden besproken met de softwareleveranciers. (Actie Jacques)
De nieuwe RGS versie heeft vertraging opgelopen vanwege de mate van handwerk. Met de
volgende versie moet dit veel sneller gaan, omdat er nu tooling is ontwikkeld waarmee het
verwerken van wijzigingen voor een groot deel automatisch verloopt.
Afgesproken is dat Jacques in overleg met de softwareleveranciers een jaarkalender samenstelt
voor de nieuwe releases van RGS, in lijn met de alfa-bèta-definitieve release van de NT/BT.
(Actie Jacques)
Er wordt gekeken naar een eenduidiger manier van hanteren van versienummers. (Actie
Jacques)
Roos heeft per mail een vraag gesteld die hieraan gerelateerd is. Jos van der Heiden zal deze
mail beantwoorden. (Actie Jos)
N.a.v. de memo over uitwisselingsstandaard geeft Jacques aan dat de Beheergroep zich wil
richten op ketenintegratie zodra de RGS taxonomie af is. De Expertgroep gaat hiermee akkoord.
De Beheergroep komt met een voorstel conform SBR Governance (via de Expertgroep) t.a.v. dit
onderwerp. (Actie Jacques)
4) Taskforce Implementatie RGS
Tijdens de RGS Taskforce bijeenkomst van 3 maart jl. kwam de businesscase voor RGS weer ter
sprake. Perry stelt dat het voordeel vaak niet aan het einde van de keten zit. Die is vaak al
geautomatiseerd. Waarschijnlijk ligt het voordeel meer aan de voorkant van de keten. N.a.v. de
bespreking van het onderwerp businesscase is aan de Taskforceleden gevraagd punten aan te
dragen voor de Roadmap. De ontvangen reacties zijn verwerkt in de bijgevoegde bijlage
‘Doelstellingen en Roadmap RGS’.
Paul stelt dat het lastig blijft om op voorhand de businesscase uit te leggen en de potentiële
gebruikers hiervan te overtuigen. Zijn conclusie is dat het pas gaat lopen als het verplicht wordt
gesteld.
N.a.v. de bespreking concludeert Robert Mul dat er onder de Expertgroepleden geen bezwaren
tegen deze lijst van doelstellingen voor onze Roadmap zijn. Wel moet er goed gekeken worden
naar de meetbaarheid van doelstellingen (m.n. doelstelling 2, gebruik van RGS voor data
analyse). De doelstelling marktpenetratie wordt toegevoegd aan de lijst. (Actie Robert
Nieuwenhuijs)
Robert Mul vraagt aan allen om voor de volgende Expertgroepbijeenkomst de volgende vragen te
beantwoorden. Wat is de middellange termijn of lange termijn horizon voor de genoemde
doelstellingen: 2 jaar, 3 jaar, 2020? En wat zouden de mijlpalen per jaar moeten zijn voor elk
van de doelstellingen? (Actie allen)
Voor de volgende Expertgroep van mei worden de antwoorden verwerkt in een tekst voor de
Roadmap. (Actie Robert Nieuwenhuijs)
5) RGS in het onderwijs
Een docent van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) wil graag RGS opnemen in het
lesmateriaal voor zijn opleiding. Deze vraag kwam binnen via de RGS-website. Jacques stelt voor
om hier RGS als onderdeel van een geautomatiseerde keten in eenvoudige taal uit te leggen.
Afgesproken is dat iedereen mogelijk lesmateriaal aanlevert bij de secretaris. (Actie allen)
6) Communicatie
De RGS website wordt bij Logius in beheer gebracht. Contentbeheer komt erbij en de site wordt
opnieuw gebouwd. Er zijn mogelijkheden om de site professioneler te maken, indien gewenst.
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Menno wil graag meedenken. Paul zal informeren of er iemand van FRC hierover wil meedenken.
(Actie Paul)

7) Rondvraag
De RGS Taxonomie wordt vastgesteld in de tweede helft van mei.
De volgende Expertgroep RGS wordt gehouden op maandag 23 mei van 14.30 tot 16.30u. De
taxonomie, RGS-horizon/Roadmap, voortgang van de Taskforce en de Beheergroep worden
besproken.
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Actiepunten
Nr.
jjmmdd/nn

Activiteit

Wie?

20150610/03

Vragenlijst voor bedrijven
uitzetten bij relaties en 23 best practices daaruit
terugkoppelen naar
Robert Nieuwenhuijs

20150610/04

Status

Opmerkingen

Allen

gesloten

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

Robert Mul

Loopt

20150610/05

Een roadmap maken van
werkplan Taskforce

Perry

20150610/06

Hits op de website
monitoren en
terugkoppelen aan
Expertgroep

Robert
Nieuwenhuijs

Doorlopend

20150610/07

Robert Nieuwenhuijs
informeren over
nieuwswaardige items

Allen

Doorlopend

21-03-2016: Robert
Nieuwenhuijs heeft geen
reacties ontvangen. Aan
allen wordt verzocht om
alsnog input aan te
leveren. Robert
Nieuwenhuijs neemt
contact op met Kees
Schaap, omdat hij
mogelijk nog input heeft.
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.
21-03-2016: punt staat
nog open, wordt door
Robert Mul opgepakt.
21-03-2016: Dit wordt
besproken. Voor de
zomer moet duidelijk
worden wat er
gerealiseerd wordt.
21-03-2016: Robert
Nieuwenhuijs neemt nog
contact op met Harold
Kinds over de laatste
stand van zaken.
21-03-2016: Er is een
nieuwsbrief verschenen
in december met 5
artikelen over RGS.

20150610/08

Kalender opstellen voor
nieuwsitems in de
komende periode
RGS bij docenten onder
de aandacht brengen.

Robert
Nieuwenhuijs

Loopt

Robert Mul

Loopt

Casuïstiek met voordelen
voor intermediair en
klanten aanleveren bij
Robert Nieuwenhuijs
Met NOAB kijken hoe RGS
op de agenda te krijgen

Paul Staal,
Menno
Kooreman

Open

20150610/09

20150921/01

20150921/03

Robert Mul

Planning

Robert Mul is bezig RGS
op de agenda te krijgen
in accountancy
opleidingen.
Jacques koppelt terug
m.b.t. gegeven
presentatie over
RGS/SBR dat bij de
aanwezigen weinig tot
niets bekend was over
XBRL en RGS.

21-03-2016: RGS is
besproken in de
Commissie MKB van NBA.
Daaruit is de vraag
gekomen naar een
businesscase. Dit punt is
belegd bij de Taskforce
Implementatie.
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Nr.
jjmmdd/nn

Activiteit

Wie?

20150921/05

Voorzet / concepttekst
maken voor werkplan,
samen met Robert
Nieuwenhuijs, Fred van
Ipenburg, Jacques Urlus
en Perry Telle
Opleveren nieuwe RGS
versie, die kan worden
besproken met de
softwareleveranciers.
In overleg met de
softwareleveranciers een
jaarkalender
samenstellen voor de
nieuwe releases van RGS.
Kijken naar
mogelijkheden voor het
eenduidiger hanteren van
versienummers.
Reageren op de mail van
Roos m.b.t. het
eenduidiger hanteren van
versienummers.
Voorstel doen richting het
SBR Beraad (via de
Expertgroep) m.b.t. het
voornemen van de
Beheergroep om zich te
richten op ketenintegratie
zodra de RGS taxonomie
af is.
Toevoegen nieuwe
doelstelling
‘marktpenetratie’ aan de
lijst van doelstellingen en
Roadmap.
Beantwoorden van de
volgende vragen: Wat is
de middellange termijn of
lange termijn horizon
voor RGS? En wat zouden
de mijlpalen per jaar
moeten zijn?
Verwerken input m.b.t.
visie RGS en jaarlijkse
mijlpalen in een tekst
voor de Roadmap.
Aanleveren mogelijk
lesmateriaal bij de
secretaris n.a.v. verzoek
docent Hogeschool
Arnhem en Nijmegen.
Informeren of er iemand
van FRC wil meedenken
over vernieuwing RGS
website.

Robert Mul

20160321/01

20160321/02

20160321/03

20160321/04

20160321/05

20160321/06

20160321/07

20160321/08

20160321/09

20160321/10

Jacques Urlus

Planning

Status

Opmerkingen

Gedaan

Eind april/
begin mei

Jacques Urlus

Jacques Urlus

Jos van der
Heiden

Jacques Urlus

Robert
Nieuwenhuijs

Allen

Expertgroep
RGS 23 mei

Robert
Nieuwenhuijs

Expertgroep
RGS 23 mei

Allen

Paul Staal
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Besluitenlijst
Nr.
jjmmdd/nn
20150610/01

Besluit

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 zoals deze in bijlage 5 is ingebracht wordt met één doelstelling ic
marktpenetratie uitgebreid.

Het resultaat van de tweede vragenlijst mag openbaar worden gemaakt en Gerard Bottemanne kan dit
zelf publiceren.
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