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Betreft Verslag Expertgroep RGS 

Vergaderdatum 30 oktober 2017 
 

Aanwezig Robert Mul (voorzitter, NBA); Robert Nieuwenhuijs 

(CBS); Gert Buiten (CBS); René Otten (Reeleezee); Jos 

van der Heiden (Logius); Paul Staal (SBR), Frans 

Hietbrink (Belastingdienst); Menno Kooreman (SRA), 

Perry Telle (Hoornwijckgroep), Peter Waas 

(Belastingdienst), Carola van de Rhee (secr. Logius) 

 

Afwezig met kennisgeving Jacques Urlus (NBA); Cor Jonkers 

  
 

 

 

1) Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Er volgt een voorstelronde en het 

doel van de Expertgroep wordt kort uitgelegd. De voorzitter van de Beheergroep is verhinderd. 

René Otten vervangt hem tijdens deze vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

In verband met het feit dat leden zich niet vooraf aan- of afmelden, wordt besloten dat wanneer 

je je als lid hebt aangemeld voor de Expertgroep RGS, er automatisch vanuit wordt gegaan dat je 

bij de vergadering aanwezig bent. Wanneer je niet aanwezig kunt zijn, dien je je af te melden. 

Aan de leden wordt wel verzocht zich wat actiever op te stellen in het aangeven of ze wel of niet 

aanwezig zijn. 

 
2) Vastellen agenda 

 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3) Verslag vorige bijeenkomst 19 juni 2017  

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris. 

Vervolgens wordt de actielijst doorgenomen. Afgesproken wordt dat afgehandelde actiepunten 

van de lijst verwijderd zullen worden. 

 

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

Nieuwenhuijs, Paul Staal, Menno Kooreman 

� Actiepunt zal weer opgepakt worden door Menno Kooreman. 
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Naar aanleiding van bovenstaand actiepunt deelt Paul Staal mee dat banken hier actief benaderd 

voor worden. Daarnaast is afgesproken dat ze gezamenlijk een extern bureau gaan vragen om 

onderzoek te doen naar de maatschappelijke business case voor RGS om als basis te gebruiken 

om RGS te promoten in de markt. 

  

4) RGS 3.0  
- Terugkoppeling van de Beheergroep RGS van 29 oktober 

René Otten geeft namens de Beheergroep een korte terugkoppeling wat er besproken is tijdens 
de Beheergroep. RGS 3.0 is met aantal kleine aanpassingen goedgekeurd. Over 1,5 week zal 
deze versie beschikbaar zijn voor publicatie. 
Alle punten die voor verbetering zijn aangedragen, zijn in deze versie verwerkt. 
 

Robert Mul was positief verrast door de vele meldingen c.q. opmerkingen die ontvangen zijn. 
 
Op de vraag of de TSA Tussenrekeningen kon worden aangepast, is een positieve terugkoppeling 
op gekomen.  
 
Besluit: Expertgroep RGS gaat akkoord met uitzetting RGS 3.0.  

 
Waarbij dank wordt uitgesproken voor het vele werk door René Otten. 
 
Gert Buiten merkt op dat er voldoende draagvlak is voor deze nieuwe versie. 
RGS is stabiel, maar daarnaast kan er nog uitgebreid zijn op de extensies. 
Er dient meer ruchtbaarheid aan RGS worden gegeven en uitgelegd worden hoe men zich kan 
aansluiten bij RGS. 
Er vindt een discussie plaats welke groepen zich kunnen aanmelden en hoe de procedure loopt.  
 
Robert Mul vraagt zich af of de Beheergroep ook toetst hoe haalbaar RGS is in de markt.  
Aan de hand van een voorbeeld geeft René Otten aan hoe e.e.a. opgepakt is ten aanzien van de 
Woningcorporaties (WoCo’s). In het geval van de WoCo’s heeft dit goed uitgepakt.  
 
Voorstel Voorzitter: Governance procedure op de website RGS plaatsen. Volgende 
vergadering zullen de criteria besproken worden.  

 
Frans Hietbrink maakt zich zorgen over het aanmaken van extensies.  
Betere governance structuur is wenselijk waarbij de eisen en wensen goed zijn opgenomen. 
Daarnaast moet worden bepaald wat de kernset is en hoe deze wordt gedefinieerd. 
Het voorbeeld van de SBR structuur zal worden gevolgd. 
 
ACTIEPUNT: Robert Nieuwenhuijs maakt eerste voorzet aangaande de processen & 

procedures. Verzoek aan een ieder om te reageren op de concept. In maart 2018 zal 
stuk besproken worden. 
 
ACTIEPUNT: de RGS Taxonomie zal verder worden uitgewerkt door de Beheergroep. 
 
 
 

5) Implementatie RGS 

- Terugkoppeling uit de Tasforce Implementatie van 18 oktober 

 

Perry Telle geeft een terugkoppeling over de bijeenkomst.  
 
Een grote groep van software leveranciers, data analysen en intermediairs waren voor deze 
bijeenkomst uitgenodigd. 
Na 2 presentaties en 3 pitches zijn er werkgroepen geformeerd, met de taak om vanuit hun 
expertise aan te geven welke actiepunten in de nabije toekomst kunnen worden verwacht en 
opgepakt dienen te worden. De actiepunten die hieruit naar voren zijn gekomen, zijn vervolgens 
belegd bij leden uit de Implementatie RGS groep. Verwachting is dat de actiepunten in Q1 en Q2 
2018 zijn afgerond. 
 
Belangrijke speerpunten die tijdens de bijeenkomst naar voren zijn gekomen zijn: 

• Hoe krijgen we commitment vanuit de overheid. 
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• Succesverhalen blijven benoemen 
 

Nadruk ligt toch op het feit dat communicatie een belangrijk punt is en goed moet verlopen. 
 
Tijdens de bespreking kwam ook de vraag naar voren of gebruikers weten of men RGS gebruikt. 
Het antwoord is tweeledig: ja en nee! 
E.e.a. is afhankelijk welk pakket je gebruikt. Bij sommige software pakketten zit RGS standaard 
ingebouwd, bij andere weer niet. 
 
 

6) Jaarplan 2018 

Jaarplan wordt plenair doorgenomen onder mondelinge uitleg van Robert Mul. Jaarplan is 
geschreven met het oog op de Roadmap 2020.  
Robert Nieuwenhuijs geeft verdere inhoudelijke tekst en uitleg over het ontstaan van het 
document. 
 
Aangegeven wordt dat het document nog in concept is en dat reacties en/of opmerkingen kunnen 
worden gegeven. 
 
De vraag is of een ieder zich kan vinden in de toebedeelde activiteiten. Een ieder gaat akkoord, 
met uitzondering van de Taskforce. Zij komen nog hierop terug. 
 
 

7) Communicatie RGS 

- Stand van zaken en plannen rondom RGS communicatie 
 

Robert Nieuwenhuijs geeft een terugkoppeling over de communicatie rondom RGS. Uitvoering 
van het communicatieplan ligt bij een medewerker Logius. 1x per maand wordt een nieuw artikel 
op de website geplaatst. De geplaatste artikelen worden goed gelezen. Door het opvragen van de 
hits kan men zien hoeveel mensen de artikelen gelezen hebben. 
  
Momenteel wordt er een filmpje gemaakt in een zogenaamd “het kantoor van de toekomst”. In 
het filmpje wordt RGS gepositioneerd ten opzichte van andere ontwikkelingen. Het filmpje heeft 
met name betrekking op de intermediair. 
 
In Q1 2018 zal het filmpje mogelijk gereed zijn. 
 
Frans Hietbrink vraagt of de RGS documentatie ook in het Engels is, waarop helaas negatief op 
geantwoord wordt. Er wordt verzocht om de Werkgroep Internationaal te betrekking met de 
totstandkoming van deze documentatie.  
  
8) Reactie op RGS rapport GBNED 
 

De voorzitter van de Expertgroep RGS heeft aan de Beheergroep (gepland op 27 oktober) 
gevraagd deze punten door te nemen en te voorzien van een reactie ter bespreking in de 
vergadering van de Expertgroep RGS op 30 oktober 2017. 
Robert Mul (VZ) vraagt aan de leden om een reactie. René Otten geeft terugkoppeling wie wat 
opgenomen heeft. 
 
Menno Kooreman geeft aan dat punten uit het rapport gekoppeld dienen te worden aan de 
Taskforce. Robert Mul geeft als reactie aan dat er wel een terugkoppeling wordt gegeven aan de 
auteur van het document, maar niet aan separate gremia. 
 
Onderstaande aandachtspunten worden doorgenomen en René Otte geeft per punt aan hoe RGS 
dit heeft opgepakt.  
 
Aandachtspunten  

Om te zorgen dat RGS straks niet op een laag pitje wordt gezet qua implementatie in de software 
en acceptatie door gebruikers is het van groot belang dat de volgende aandachtspunten niet uit 
het oog worden verloren:  
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1.  Zorgen voor een goede en frequente communicatie richting de markt (softwareleveranciers, 
accountants- administratiekantoren en eindgebruikers), zoals via persberichten, artikelen, 
praktijkcases en demonstraties);  

2.  Goede afstemming met branche- en vakorganisaties over opname van branchegerichte 
rekeningen binnen RGS;  

3.  Zorgen voor een 100% blijvende koppeling met SBR. Zo mogelijk over alle SBR-rapportages 
heen en niet per rapportage (entrypoint genoemd). Koppeling over rapportages heen geeft de 
minste kans op niet actuele en onbetrouwbare koppelingen.  

4.  Fiscale regelgeving koppelen aan de RGS-codering op basis waarvan tot boekingsintelligentie 
gekomen kan worden (is bijvoorbeeld sprake van kosten of invetsering).  

5.  Als het gaat om lastenbesparing de beer niet verkopen voordat hij geschoten is. Dus niet op 
voorhand roepen dat RGS zorgt voor lastenbesparing en er een politiek vehikel van maken 
zoals bij SBR, maar dit eerst aantonen in de praktijk. Dan zal iedereen achteraf tevreden zijn.  

 

Op nagenoeg alle punten zijn de leden van de Expertgroep akkoord, met uitzondering van punt 
4. De stelling dient als volgt omschreven te worden: RGS-codering is gekoppeld aan fiscale 
regelgeving. 
 
De hamvraag blijft wie wat oppakt en hoe e.e.a. wordt uitgenut. 
 
Er vindt een discussie plaats over de nut en noodzaak van RGS en hoe RGS leeft bij de 
intermediairs en de banken. Ook komt ter sprake wat de gevolgen zijn van het gebruik van RGS. 
 
 
Er zal een conceptbrief met de reactie van Expertgroep RGS worden opgesteld. Deze zal na 
akkoord verstuurd worden aan de auteur Gerard Bottemanne van het onderzoeksbureau. 
(Actiepunt Robert Mul, Robert Nieuwenhuijs en Carola van de Rhee) 
 

9) Rondvraag  
Robert Mul deelt mee dat per 1 november 2017 Perry Telle zijn taak als voorzitter Taskforce 
Implementatie RGS naast zich neer legt. Het voorzitterschap wordt overgenomen door Dirk-Jan 
van Blijderveen. 
Robert spreekt een woord van dank uit; Perry is een enorme vlaggendrager voor RGS geweest in 
de afgelopen periode en wordt zeer gewaardeerd door de collega’s. 
 

 

10) Afsluiting  
De voorzitter dankt een ieder voor zijn haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 16.30 uur. 
De volgende vergadering zal plaatsvinden in februari/maart 2018. De exacte datum is nog niet 
bekend. 

 
Actiepunten 
 
Nr. 

jjmmdd/nn 

Activiteit Wie? Planning Status Opmerkingen 

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. 
21-03-2016: punt staat 
nog open, wordt door 
Robert Mul opgepakt. 

20150610/05 Een roadmap maken van 
werkplan Taskforce 
 

Perry  afgerond 21-03-2016: Dit wordt 
besproken. Voor de 
zomer moet duidelijk 
worden wat er 
gerealiseerd wordt. 
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Nr. 
jjmmdd/nn 

Activiteit Wie? Planning Status Opmerkingen 

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

Paul Staal, 
Menno 
Kooreman 

 Open 30/10 wordt weer 
opgepakt door MKO 

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

Robert Mul  Afgerond 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. 

20160321/01 Opleveren nieuwe RGS 
versie, die kan worden 
besproken met de 
softwareleveranciers. 

Jacques Urlus Eind april/ 
begin mei 

afgerond Wachten op de 3.0 versie 

20160321/03 Kijken naar 
mogelijkheden voor het 
eenduidiger hanteren van 
versienummers. 

Jacques Urlus    

20160321/05 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. 

Jacques Urlus   Wachten op de 3.0 versie 

20161024/01 Opstellen notitie over 
jaarlijkse wijziging van 
RGS schema en RGS 
taxonomie. 

Jacques    

20161024/02 Voorbereiden hoe om te 
gaan met type 4 
wijzigingen, die kunnen 
leiden tot 
architectuurwijzigingen. 

Jacques    

20161024/03 Opstellen notities voor 
het SBR Beraad ihkv 
rapportage voortgang 
RGS. 

Robert 
Nieuwenhuijs 

   

20161024/04 Maken planning 
gereedkomen versie 3.0 
RGS taxonomie en deze 
rondsturen. 

Jacques   afgehandeld 

20161024/05 Implementatiestrategie 
expliciet maken 

Robert 
Nieuwenhuijs 

   

20170320/01 Bespreken budget met 
Logius 

Robert Mull  z.s.m.  afgehandeld 

20170320/02 Er wordt besloten dat er 
een onderhandse 
vertrouwelijke consultatie 
met softwareleveranciers 
en de kopgroep moet 
komen via de 
beheergroep. 

Jacques   afgehandeld 

20170320/03 Corina doet oproep om 
ideeën te delen en aan te 
melden voor items na de 
zomer. 

allen    

20170619/01 Thijs en René gaan de 
codes onder de loep 
nemen  

Thijs en Rene 
 

   

20170619/02 notitie voor de de 
Beheergroep en Platform 
over de fixatie van de 
codes, stabiliteit RGS 3.0 
en wegwerken hiaten 

Robert M    
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Nr. 
jjmmdd/nn 

Activiteit Wie? Planning Status Opmerkingen 

20170619/03 Er wordt gepeild bij de 
NOAB en grote 
accountantskantoren of 
daar ook een akkoord van 
komt en de 
softwareleveranciers 
wordt gevraag of er 
commitment is om RGS 
3.0 in te bouwen.  

    

20170619/04 Robert M. geeft aan dat 
er nu blijkbaar geen 
mankracht is om 
vuistregels over 
deelname aan RGS op te 
pakken en neemt het 
mee als actiepunt om bij 
de Beheergroep neer te 
leggen. 

Robert M    

20170619/05 Robert N. zal de 
medewerker Logius 
communicatieplan en de 
banken aan elkaar 
voorstellen. 

Robert N  afgerond  

20170619/06 de Taskforce aansturen 
om vaart te maken. Het 
communicatieplan gaat 
van start en de 
Beheergroep gaat verder 
met RGS 3.0 
 

Robert M  afgerond  

20170619/07 communicatie over RGS 
3.0.  

Jacques Begin juli afgerond Review door deelnemers 
vandaag 
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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 zoals deze in bijlage 5 is ingebracht wordt met één doelstelling ic 

marktpenetratie uitgebreid. 

 


