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Verslag Beheergroep RGS
28 september 2016
Jacques Urlus (voorzitter, NBA); Peter den Besten
(Belastingdienst); Robert Nieuwenhuijs (CBS); Marcel
Grauwen (GLOMIDCO); Alex Lammertsma (CBS); Remon
van der Geld (Exact); René Otten (Reeleezee); Jos van
der Heiden (Logius); Albert van Ruijven-Rojek
(Twinfield); Chonda Supapala (secretaris, Logius);
Albert Roos (Twinfield); Arris Tijsseling (Unit4); Gert
Buiten (CBS); Harold Kinds (Controle Support); Henk van
der Schuur (AFAS); Kees Schaap (Pro Management);
Paul Snijders (Semansys); Paul Staal (FRC); René
Veenendaal (Belastingdienst); Rob in het Veld (Batavia);
Roos Timmermans (Unit4); Sebastiaan Bal (Logius);
Twan van Gool (Deloitte); Lex van Gelder (CaseWare);
Maarten van den Bergen (Reeleezee); Marko Roos (CBS),
Thijs Sauer (Exact); Filip Zoeteweij (FRC)

1. Opening en mededelingen
Jacques opent de vergadering.
Er is een aantal afmeldingen binnengekomen (o.a. Harold Kinds, Lex van Gelder, Rob in het Veld).
Lex benadrukte bij zijn afmelding dat versioning van RGS voor CaseWare van belang is, zodat bij de
import het duidelijk is welke RGS versie wordt aangeleverd. Dit om ervoor te zorgen dat de
grootboekrekeningen aan de juiste mapping (referentieschema) gekoppeld worden.
Rob in het Veld is afwezig in verband met de bijeenkomst van EG P&T op hetzelfde tijdstip. Gevraagd
wordt om voortaan hiermee rekening te houden bij het plannen van een Beheergroep bijeenkomst.
Peter den Besten vervangt voortaan Tim Koelewijn. Vandaag wordt Thijs Sauer vervangen door
Remon van der Geld.
René Otten wordt voortaan uitgenodigd als vaste deelnemer van de RGS Beheergroep namens
Reeleezee.
2. Verslag vorige keer
René merkt op dat nog niet alles dat onder besluit staat, is uitgevoerd.
Het verslag wordt vastgesteld.
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3. Terugblik op totstandkoming RGS Taxonomie
Voor de totstandkoming van de RGS Taxonomie is met een kleine kopgroep verder gegaan. Er is
later opgestart dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit kwam o.a. door een extensie voor de
microjaarrekeningen en geconstateerde problemen m.b.t. datakwaliteit. Uiteindelijk is de taxonomie
voor de zomer opgeleverd. Hoewel de samenwerking met Logius uitstekend was, is het de bedoeling
om in de toekomst de taxonomie door een derde partij te laten bouwen en Logius weer de oude rol
van valideren te laten oppakken.
4. Alfaversie RGS Taxonomie
Er is gestart met de alfaversie van de RGS taxonomie na de publicatie van de alfaversie van het CBS
op 7 september jl. De betrokkenen hebben een previewversie ontvangen en het is nu wachten op de
toetsing door EBPI. De verwachting is dat de definitieve versie voor eind 2016 kan worden
opgeleverd.
René stelt of er niet een notitie met richtlijnen opgesteld moet worden over hoe de RGS taxonomie
door softwareleveranciers gebruikt kan worden om de potentiële gebruiker te faciliteren. Jacques
gaat na wat de behoefte voor zo’n notitie is en of dit niet een taak is van de RGS Taskforce
Implementatie (actie).
5. Architectuurwijzigingen RGS schema/taxonomie
Er zijn twee voorstellen voor architectuurwijzigingen gedaan:
1.Waarom zijn de ELR’s (Extended Linkrole) niet gelijk aan die van het RGS en de entrypoints NT/BT?
Waarom worden niet de namen van de oorspronkelijke entrypoints gebruikt? Volgens Jos is dit niet
mogelijk o.a. doordat de KvK linkrole geen use on genlinks heeft. Verder zijn er risico’s verbonden
aan het gelijk maken van deze linkroles. Na een korte discussie concludeert de Beheergroep dat de
ELR’s niet gelijk worden gemaakt.
2.Opname calculation linkbase
Calculation linkbase mag volgens de NTA-regels niet gebruikt worden in Nederland, omdat het alleen
binnen gelijke contexten werkt en zich niet bezighoudt met units. Afwijkingen t.o.v. de NTA-regels
zijn eventueel toegestaan na extra uitleg (comply or explain). Na de bespreking blijkt dat calculation
linkrole momenteel geen meerwaarde heeft. Je kunt hiermee niet tellen, maar alleen verifiëren of de
optelling klopt. Eventueel zou dit wel met formulas mogelijk zijn. Daarnaast hebben alleen de
softwareleveranciers met rapportagetool hier last van en die zijn er nog nauwelijks.
De Beheergroep besluit om calculation linkbase vooralsnog niet uit te voeren. Eerst moeten de
basisuitgangspunten worden vastgelegd. Daarna zal duidelijk moeten worden wat we willen en
kunnen we kijken naar mogelijke oplossingen.
6. Openstaande vragen en wijzigingsverzoeken
Er is een grote hoeveelheid aan inhoudelijke opmerkingen binnengekomen. Het voorstel is om een
kopgroep te formeren die met deze punten aan de slag gaat. Daarnaast zal dezelfde kopgroep met
een voorstel komen met welke onderdelen uit de RGS moeten worden verwijderd of juist
toegevoegd.
René stuurt een lijst met de nog ontbrekende punten naar Jacques. (actie)
De prioriteit zal in ieder geval bij RGS 3.0 liggen. Daarna wordt er gekeken naar de overige punten.
Op de korte termijn wordt per mail een oproep gedaan aan de leden van Beheergroep om deel te
nemen aan de kopgroep. (actie)
7. Beheerafspraken
Geen opmerkingen.
8. Planning
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In oktober/november wordt het RGS schema aangepast dat zal leiden tot versie 3.0 van de RGS
taxonomie. Daarna zal de betaversie van de RGS taxonomie volgen. De stand van zaken wordt begin
december teruggekoppeld aan de RGS Beheergroep. De volgende bijeenkomst van de Beheergroep
wordt nog ingepland na definitieve afstemming met Jacques.
Zodra de planning is vastgesteld wordt deze aan Logius gestuurd zodat het werk van EBPI kan
worden ingepland (actie)
Na de realisatie van de definitieve NT/BT en RGS 3.0 wordt gestart met de definitieve versie van de
RGS Taxonomie. Daarna volgt de publicatie.
Het streven is om in 2017 de Beheergroep weer vanaf februari bijeen te laten komen.
9. Rondvraag
Vraag Peter: versioning op de agenda. Versie van taxonomie koppelen aan auditfile. Vul het als veld
aan van de auditfiles met nummering van RGS?
Marcel: Oracle Finance erbij betrekken? Grote ERP-leveranciers om kans op succes te vergroten.
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