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1. Opening  

 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij de vergadering van Beheergroep RGS. 

Een korte voorstelronde vindt plaats. De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Verslag vorige bijeenkomst Beheergroep RGS d.d. 4 juni 2018 

 

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, vastgesteld.  

 

Actiepunten: 

1) Opvolging uitwisselingsstandaard RGS: dit is gedaan. 

Status = gesloten 

 

2) Voorstel van Huub om het RGS-schema te baseren op een database in Excel met alle 

gegevens erin opgenomen met daarin 3 a 4 draaitabellen:  

Status= zie agendapunt 6. 

 

3) Inbrengen van het onderwerp ‘RGS en extra-comptabele gegevens’ bij Expertgroep RGS: de 

vergadering van de SBR Expertgroep RGS is niet doorgegaan. Bij het eerstvolgende overleg 

wordt dit ingebracht. 

Status= open 
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3. Mededelingen 

 

- Jacques deelt mee dat de publicatie van RGS 3.1 dit jaar conform planning loopt. Dit geldt 

voor het RGS-schema (de Excel versie) en de taxonomie. Dit betekent dat in december 2018 

het RGS-schema opgeleverd kan worden en in januari 2019 de taxonomie. Hierbij merkt 

Jacques nog wel op dat de andere partijen laat zijn met de publicatie van de taxonomieën 

waarop RGS is gebaseerd. Gewacht wordt op de bèta versies die vervolgens meegenomen 

kunnen worden met de release van de RGS taxonomie. 

- Een ieder is op de hoogte van de negatieve publicatie van GBNED. Jacques geeft aan dat er 

een goed gesprek heeft plaatsgevonden met Gerard Bottemanne. 

- De notitie van René Otten wordt besproken. De vraag is of de Beheergroep RGS het er mee 

eens is dat ook AGRO volledig wordt ondersteund in RGS en daarmee alle beschikbare 

onderdelen ook een dekking moeten hebben in RGS. Besloten wordt om deze codes toe te 

voegen omdat deze onderdeel zijn van de NT en wij daarop aansluiten. Ze worden 

meegenomen met de release van bèta 13 van RGS.  

- Naar aanleiding van de mail van Huub met de opmerking dat de vertaaltabellen van RGS 

naar Jaarrekeningen, deponering, fiscale rapportage behoren tot openbare onderdelen van 

RGS, merkt Jacques op dat deze openbaar zijn. Dit wordt als een echte XBRL-taxonomie 

gepubliceerd, aldus Jacques.  

 

4. Voorlopig vaststellen definitieve versie RGS-schema 

 

Jacques vraagt of men vooraf, aangezien de Beheergroep RGS dit jaar niet meer bij elkaar komt, 

akkoord kan gaan met het vaststellen van de definitieve versie RGS-schema. De aanwezigen 

stemmen hiermee in. Aan de SBR Expertgroep RGS wordt gevraagd in te stemmen met het RGS-

schema en formeel om decharge gevraagd. 

 

Martin merkt op dat op referentiegrootboekschema.nl alleen nog de RGS-schema 3.0 is 

opgenomen. Robert merkt op dat dit de laatst gepubliceerde definitieve versie is. Onder het 

nieuwsbericht komen de laatste actualiteiten onder andere over consultatieberichten. Tevens is 

dit te vinden onder de kennisbank. Desgewenst kan bezien worden of dit prominenter geplaatst 

kan worden. 

 

5. RGS Uitwisselingsstandaard 

 

In het overleg van de Beheergroep van 4 juni jl. is gesproken over een RGS-

uitwisselingsstandaard. In dit overleg werd door René Otten aangegeven dat de XML-auditfiles 

ook een mogelijke optie kan zijn om te dienen als uitwisselingsstandaard.  

Jacques geeft aan dat het niet mogelijk is om een XML-auditfile te gebruiken om RGS-codes uit 

te wisselen. Ruud is hierover verbaasd omdat dit in veel softwarepakketten gebruikt. Waarom 

kan dit niet als uitwisselingsstandaard worden gebruikt voor rapportages? 

De vraag aan Ruud is om een XML-auditfile als voorbeeld samen te stellen.  

Jacques plaatst nog de kanttekeningen dat als gebruik gemaakt gaat worden van auditfiles dat je 

hiervan afhankelijk wordt, verdere groei niet mogelijk is omdat je geblokt zit met de extra 

comptabele gegevens en gerealiseerd dient te worden dat we uitwisseling van RGS niet alleen 

willen doen tussen de financiële pakketten maar ook tussen andere pakketten die niks van doen 

hebben met de auditfiles. Ruud geeft aan dat als hier op een redelijke manier gebruik van 

gemaakt kan worden veel softwareleveranciers dit kunnen ondersteunen. 

 

Jacques geeft aan het voorstel van Ruud af te wachten. Dit voorstel inclusief de inhoud van 

bijlage 6 worden in een memo opgenomen. Deze memo, die wordt gedeeld met de aanwezigen, 

wordt gebruikt om de Expertgroep Gegevens te consulteren. Naar aanleiding van de uitkomst 

wordt de Beheergroep RGS vervolgens schriftelijk (in verband met de voortgang) gevraagd om in 

te stemmen met de mogelijkheden. De uiteindelijke beslissing ligt in de Beheergroep RGS. 
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6. Publicatie RGS-schema met draaitabellen  
 

Huub stelt voor om in RGS een tabelstructuur vast te leggen en de presentatie te doen via een 

draaitabel. Na inhoudelijk bespreking over en weer wordt afgesproken om in een subgroep 

(Huub, René en Jacques) aan de slag te gaan met het voorstel van Huub. Mocht dit passen dan 

kan een draaitabel in definitieve versie aanvullend opgenomen in het tabelbestand. Huub stuurt 

de aanwezigen het Excel bestand RGS 3.0 en verwerking naar tabel met draaitabellen. Een ieder 

kan hierop reageren. Mocht het nodig zijn dan kunnen de aanwezigen altijd nog bij elkaar komen. 

  

7. Voortgang RGS Beheertool 
 

Bij afwezigheid van Aad Bergman (met kennisgeving) geeft Jacques aan dat na enkele 

aanpassingen er nu een definitief stuk ligt met de requirements van de beheertool. Logius is op 

zoek naar een partij die de tooling wil gaan maken. Erwin geeft aan dat de vraag is hoeveel 

XBRL-kennis hiervoor nodig is. Jacques denkt niet dat je alles van XBRL moet weten.  

Jacques hoopt de volgende vergadering te kunnen melden dat inmiddels getest wordt. De wens 

van Logius is om dit jaar een leverancier te vinden. Er is inmiddels met een leverancier 

gesproken. De uitkomst hiervan is onbekend. Robert vraagt dit na bij Karen Oldenziel (Logius). 

 

8. Rondvraag en sluiting 

 

Jacques bedankt de aanwezigen voor hun komst. De vergadering wordt gesloten. 

 

 


