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1.

Verslag Beheergroep RGS
27 oktober 2017
Jacques Urlus (voorzitter, NBA); Robert Nieuwenhuijs
(CBS); René Otten (Reeleezee); Jos van der Heiden
(Logius); Paul Staal (SBR Banken); Ruud van der Werf
(Reeleezee); Max Moerman (CBS); Erwin Kaats (Logius);
Carola van de Rhee (secr., Logius)
Albert Roos (Twinfield), Joost van Koot (Exact);Fred van
Ipenburg (Belastingdienst); Marcel Grauwen
(GLOMIDCO); Gert Buiten (CBS); Lex van Gelder
(CaseWare); Maarten van den Bergen (Reeleezee);
Marko Roos (CBS); Peter den Besten (Belastingdienst);
René Veenendaal (Belastingdienst); Thijs Sauer (Exact)

Opening en mededelingen
Jacques Urlus opent de vergadering en heet een ieder welkom. In verband met problemen op het
spoor en op de weg zal de vergadering met 15 minuten worden vertraagd.
In verband met de problemen bij het OV en in het verkeer kan Fred van Ipenburg helaas niet
aanwezig zijn.
Belangrijkste agendapunt van deze bijeenkomst is het advies aan de Expertgroep aangaande
RGS 3.0. Wanneer de Beheergroep akkoord gaat zal RGS 3.0 gereed zijn voor publicaties.
Jacques Urlus geeft aan helaas niet aanwezig te kunnen zijn bij de Expertgroep RGS.
Erwin Kaats (Logius) is toegevoegd aan de leden lijst van de RGS Beheergroep en zal een korte
presentatie geven tijdens deze bijeenkomst. Zijn presentatie heeft betrekking op het Proces &
Data model. Presentatie zal worden gehouden na agendapunt 5.

2.

Vaststelling agenda
De agenda wordt met toevoeging van de presentatie van Erwin Kaats goedgekeurd en
vastgesteld.

3.

Notulen bijeenkomst Beheergroep d.d. 12 juni 2017
De notulen worden doorgenomen en zonder wijzigingen vastgesteld. Vervolgens worden de
Pagina 1 van 4

actiepunten van het verslag doorgenomen om te bepalen wat de status hiervan is en of er nog
acties open staan.
Actiepunt 01: nav opmerking Caseware:
In de nieuwe RGS 3.0 is van belang dat er versioning 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. Status: gesloten
Actiepunt 02: opmerking René O.
In de doelen van 2016 stond het maken van het transportmodel, waarbij Paul aangeeft dat dit er
echt moet komen. Ook als SBR niet gebruikt wordt, zou dit gebruikt moeten worden en het
technisch formaat waarin RGS kan worden uitgewisseld gespecificeerd zijn. Status: open (dit zal
verder worden besproken tijdens het eerstvolgend overleg in 2018).
Actiepunt 03:
Jacques gaat na of er richtlijnen moeten komen, dit is opgepakt door anderen, maar heeft niet
tot een afgerond document geleid. Robert gaat er met Jacques naar kijken. Status: gesloten
Actiepunt 05: Open source
Punt is tijdens vorige bijeenkomst door Marcel Grauwen aangedragen tijdens de rondvraag. Door
de leden is gevraagd of hij dit op wil nemen in een presentatie ten aanzien van de open source
componenten. Punt is echter verder niet meer opgepakt, omdat tijdens een bespreking met René
Otten is vastgesteld dat open source niet van toepassing is voor RGS. Actiepunt is hiermee
afgesloten.
Actiepunt 06: RGS Taxonomie
Punt zal verschoven worden naar 2018. Ondanks dat er geen besluit wordt genomen over dit
punt, zal dit verder geen belemmering geven op de verdere ontwikkeling van RGS.
4.

Consultatieversie RGS 3.0
- Presentatie RGS 3.0 door René Otten
- Binnengekomen opmerkingen/vragen tijdens de consultatie.
Een overzicht wordt verzonden na het afronden van de consultatieperiode op 24 oktober. De
huidige stand van zaken van de binnengekomen opmerkingen is hier te vinden:
http://www.referentiegrootboekschema.nl/kbase/index.php?CategoryID=184
Jacques Urlus complimenteert René Otten inzake de realisatie van RGS 3.0 en de afhandeling van
de vele reacties welke via de site zijn binnengekomen.
Een van de opmerkingen vanuit de markt is het verzoek om de RGS codes in takt te houden.
Daarentegen zijn de filters goed ontvangen. Met diverse partijen is men in gesprek inzake
aansluiting bij RGS.
Paul Staal vraagt hoe RGS aansluit bij de deponering van de KvK. Jacques koppelt terug hoe
e.e.a. technisch is ingeregeld.
Daarnaast hoort Paul graag hoe de processen en procedures lopen als men zich wil aansluiten bij
RGS. Zijn vraag heeft betrekking op nieuwe aansluitingen.
René geeft aan dat alle meldingen, met uitzondering van de Tussenrekening (JJO), zijn
beantwoord en afgehandeld. Over dat punt moet nog een besluit worden genomen. Er ligt een
verzoek om deze tussenrekening onder Kort lopende schulden te plaatsen.
De impact is van dit eventuele besluit is minimaal. René voorziet hier geen problemen in. Vanuit
de Expertgroep is er consensus om de Tussenrekening te plaatsen onder Kortlopende schulden.
Daarnaast zijn er vragen gekomen of er geen RGS code dient te worden gerealiseerd voor
Bitcoins. Na een korte discussie wordt er geconcludeerd dat het geen toegevoegde waar heeft om
dit alleen voor Bitcoins te doen; het is afdoende dat vermelding Bitcoins kan worden
ondergebracht onder een nieuwe RGS code voor cryptocurrency Dit is een verzamelnaam
waaronder de BITCOINS vallen.
Alle aanwezige leden van de Beheergroep RGS gaan akkoord.
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Jacques vraagt aan de aanwezige leden of RGS 3.0 met positief advies kan worden aangeboden
aan de Expertgroep RGS? Namens de NBA is Jacques van mening dat RGS 3.0 een heel goed
product is en een stabiele versie. Daarnaast geeft hij aan dat volgend jaar de RGS 4.0 zal worden
uitgebracht.
Robert Nieuwenhuis bevestigt dat stabiliteit het belangrijkste is, echter stelt hij voor om de
volgende versie niet 4.0 te gaan benoemen, maar 3.1. Dit heeft te maken met de beeldvorming.
Het is mogelijk dat de taxonomie volgend jaar wellicht kan wijzigen, maar dat de kernset van het
RGS schema in takt wordt gehouden.
Na stemming wordt door de Beheergroep RGS unaniem positief advies gegeven voor vrijgave van
RGS 3.0 aan de Expertgroep RGS. Datum van vrijgave wordt maandag bekend gemaakt.
Daarnaast zal een persbericht worden opgesteld door RGS in samenspraak met Logius
Communicatie.

5.

Standaardisering van gegevensuitwisseling op basis van RGS
Vraag is hoe systemen onderling RGS gaan uitwisselen? Doel voor 2018 is om dit te
standaardiseren, om verder af te zijn van aparte afspraken.
Er vindt een korte discussie plaats over de mogelijkheden om dit technisch te realiseren.
Agendapunt wordt doorgeschoven naar volgende vergadering. Voorbereidend aan het overleg zal
er een notitie geschreven worden met de mogelijk en onmogelijkheden. Eerstvolgende
vergadering in 2018 zal binnenkort bekend worden gemaakt.

6.

Presentatie: Proces & Data model RGS door Erwin Kaats
Voorafgaande aan de presentatie is er een inleidende discussie rondom de RGS taxonomie. Men
is aanvankelijk verbaasd over de doorlooptijden, maar terugkoppeling vanuit Logius was helder
en duidelijk.
Logius heeft aangegeven afhankelijk te zijn van afspraken (o.a. met derden) over processen en
procedures die de doorlooptijd bepalen.
Tijdens die bespreking zijn duidelijke werkafspraken gemaakt ten aanzien van een aantal
opleveringen. Deze zullen na de Expertgroep RGS gereed zijn.
De planning ten aanzien van taxonomieën is gereed en afgestemd en zal nogmaals besproken
worden met Oscar Rutten (Logius). Er kan uitgegaan worden van de oorspronkelijke planning
zoals die is opgesteld.
Daarnaast geeft Jos van der Heide aan dat de WoCo’s mogelijk met nieuwe taxonomieën komen.
Status hiervan is onbekend.
Hierna volgt Erwin Kaats zijn presentatie inzake Proces & Data model RGS.
Aan de hand van de meegestuurde presentatie geeft Erwin nadere tekst en uitleg over de
mogelijk te volgen procedure.
Deel 1 van de presentatie heeft betrekking op het meegeven van een mogelijke standaardset
documentatie.
Voorstel is om in 2018 opnieuw naar de procedure te gaan kijken om mogelijke vernieuwingen
door te voeren.
Deel 2 heeft betrekking op taxonomie/schema bouwen.
Versiebeheer van de taxonomie is belangrijkste voor softwareontwikkelaars.
In de oplossing die er uit volgen zullen aannames komen.
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Jacques dankt Erwin voor zijn presentatie. Er zal in de Expertgroep RGS worden medegedeeld dat
RGS verder in verder gesprek zal gaan met Logius inzake het beheer.
Daarbij zal worden aangegeven dat er over deel 1 een advies kan worden gegeven, maar dat
vooralsnog het huidige proces zal worden gevolgd en verdere ontwikkelingen in 2018 te bekijken.
Ten aanzien van deel 2 wordt aangegeven dat deze nog in ontwikkeling is.

7.

Aandachtspunten in RGS rapport van GBNED
Onder de aandachtspunten waren positieve en kritische punten. Commentaren zijn 1-op-1
overgenomen.
Tijdens de komende expertgroep staat het document geagendeerd. Eventuele acties liggen bij de
voorzitter van dit gremia.
Punt van aandacht is dat er een reactie komt voordat de alfa versie wordt vrijgegeven.

8.

Rondvraag
Paul Staal geeft aan dat de banken een Business case aan het opstellen zijn om RGS positief neer
te zetten. Deze zal worden aangeboden bij de minister van Economische Zaken om op deze
manier RGS te promoten. Oplevering van het document wordt verwacht in Q2 2018.
Ruud van de Werf vraagt in hoeverre het mogelijk is om RGS 3.0 op andere versie van de NT en
de BT laten mappen.
Jacques deelt mee dat het technisch gezien tot de mogelijkheden behoort. Deze lezing wordt
ondersteunt door Jos van der Heide (Logius).
Volgende vergadering zal het koppelen van het RGS schema met meerdere versies van NT en BT
worden geagendeerd.

9.

Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 12.00 uur.
Eerstvolgende vergadering zal plaatsvinden in februari/maart 2018. Dit zal binnenkort bekend
worden gemaakt.
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