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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder welkom.
Jacques Urlus en Frans Hietbrink sluiten later aan in de vergadering.
De agenda wordt vastgesteld.
2. Verslag vorige bijeenkomst 30 oktober 2017
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld, met dank aan de secretaris.
Robert Mul geeft aan dat op een later moment, mede gelet op de grote hoeveelheid oude
actiepunten, de actielijst wordt bekeken.
3. Uitbreiding RGS voor de Woningcorporaties
Michiel van Wezel (Aedes) verzorgt aan de hand van slides een presentatie over RGS voor
woningcorporaties. Deze presentatie is door de secretaris nagestuurd naar alle leden van de
expertgroep RGS.
Gevraagd wordt naar het resultaat van de pilot. Michiel geeft aan dat het mappen naar RGS is
gelukt, dit zou enkele dagen geduurd hebben om dit gereed te krijgen, maar de
softwareleveranciers zijn nog niet zover dat de software daadwerkelijk geïmplementeerd is bij de
woningcorporaties. De scope voor de pilot is de jaarrekening (KVK-informatie).
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Op 14 maart 2019 is een lanceerevent RGS voor woningcorporaties gepland. Het programma
hiervoor moet nog worden opgesteld. Het is de wens dat op dat moment een softwareleverancier
zo ver is dat RGS ingelezen kan worden. De bedoeling is ook dat 1 of 2 woningcorporaties dan
laten zien wat voor hun de meerwaarde van RGS is, maar deze zijn er nog niet. De
ontwikkelingen op dit terrein gaan erg snel dus Michiel heeft goede hoop dat dit medio maart
anders is.
In het kader van de pilot wordt gevraagd of deze op dit moment alleen is op basis van mapping
naar RGS is, of dat RGS direct gebruikt wordt als rekeningschema. Michiel geeft aan dat dit wel
de ambitie was, maar dat eerst op mapping is overgegaan.
Afgesproken zou kunnen worden om over te gaan tot één rekeningschema, maar Aedes heeft
hier geen mandaat voor om dit te bepalen voor alle leden. Dit moet lopen via een
verenigingscongres.
Erwin vraagt of bekend is wat de huidige rekeningschema verschilt met RGS. Heeft de mapping
inzichtelijk gemaakt wat overbrugt zou moeten worden? Michiel geeft aan dat hij het beeld heeft
dat dit sterk verschilt per woningcorporatie. Er zijn veel verschillende rekeningschema’s
voortkomend uit een best practice variant.
Jacques geeft aan dat de planning het belangrijkste is. Het wijzigingsbeheer van de
woningcorporaties moet hier ook ingepast worden. Michiel merkt op dat de planning van de
woningcorporaties afgestemd wordt op de planning van de beheergroep RGS.
Robert Mul vraagt hoe het voor alle partijen aantrekkelijk wordt om hierin mee te gaan. Michiel
geeft dit aan om via klantengroepen met een mond (en wens voor RGS) naar de
softwareleveranciers te spreken.
Robert Nieuwenhuijs vraagt of tijdens de pilot is gedocumenteerd wat de softwareleveranciers
allemaal hebben moeten doen om het te implementeren, hoeveel tijd dit heeft gekost etc. Michiel
antwoordt dat het wel de bedoeling was om dit te doen, maar dat dit niet gebeurd is.
Zijn de ontvangende partijen in staat om de ontvangen RGS-documenten uit te lezen? Jacques
geeft aan dat de DVI wordt aangeleverd op basis van XBRL. Het laatste nieuws is dat DVI in
XBRL komend jaar niet gaat plaatsvinden. Het tijdsbestek hiervoor is te kort. De jaarrekeningen
voor de woningcorporaties worden opgenomen in de RGS-taxonomie.
Michiel wordt bedankt door Robert Mul voor de toelichting.
4. Gebruikersonderzoeken RGS en GBNED
Robert Mul geeft aan dat eenieder per mail heeft kunnen volgen dat Gerard Bottemanne zijn
eigen onderzoek met betrekking tot RGS heeft uitgevoerd. Een reactie hierop is gepubliceerd en
gedeeld met de deelnemers van de verschillende RGS-gremia.
Robert Nieuwenhuijs heeft vooraf de uitkomsten van het gebruikersonderzoek RGS gedeeld
(bijlage 4). Hij licht kort toe dat de vragenlijst in augustus live is gegaan en deze een aantal
weken geleden is afgesloten. In totaal 107 respondenten.
De meeste respondenten kennen RGS. 1/3 gebruikt RGS. Er is geen onderscheid in de manier
van toepassen RGS (bestaande/ nieuwe klanten).
De redenen zoals aangegeven waarom wel/geen RGS wordt gebruikt zijn erg waardevol. Het
gebrek aan sense of urgengy zie je sterk terug. De redenen om RGS wel te gebruiken zijn vooral
de eenduidigheid/standaardisatie en investering in de toekomst.
Het verschil van de uitkomst van dit onderzoek en GBNED is vooral dat er een positief beeld is
van diegenen die wel gebruik maken van RGS. De vraagstelling van dit onderzoek in vergelijking
tot het onderzoek van GBNED was anders.
De belangrijkste conclusie is dat er meer aandacht moet zijn voor de intermediairs om RGS toe
te passen en op een betere manier klantenbehoeften onder de aandacht brengen bij de
softwareleveranciers. Robert Mul vindt dat aankomend jaar iets bedacht moet worden om het
gebruikersplatform in te richten voor financiële administraties. Moet niet meer aangesloten
worden bij het datagericht werken in deze moderne tijd? Robert vindt dit een goede aanvulling.
5. Jaarplan 2019
Voorafgaand aan het overleg hebben alle deelnemers de sheets van het jaarplan 2019
ontvangen. Omwille van de tijd licht Robert Nieuwenhuijs deze sheets kort toe en geeft aan dat
ten behoeve van de verslaglegging kan worden volstaan met een verwijzing naar de betreffende
bijlage.
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Volgens Robert Mul loopt bij de Belastingdienst in hoofdlijnen alles door. CBS heeft onvoldoende
profijt van SBR en RGS. Dit is een zorg voor 2019, ook voor ons als RGS-community.
Het is erg belangrijk dat de beheertool er in 2019 komt. Het is belangrijk om in gesprek te blijven
met de branches over de toepassing van EGS. Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen naar
aanleiding van het jaarplan 2019.
6. Extra comptabele gegevens en RGS
Bij afwezigheid van René Otten wordt dit agendapunt voor volgend overleg geagendeerd.
7. Voortgang Beheergroep RGS
In aanvulling op de sheets die als bijlage bij de stukken zijn gevoegd, merkt Jacques op dat de
Beheergroep RGS twee ambities had, namelijk stabiliteit en tijdige levering. Jacques is blij dat dit
gelukt is. Het nadeel is nu wel dat andere organisaties hun planning niet halen. Een totaal
regisseur is er niet. Er zijn afhankelijkheden tussen onafhankelijke partijen, maar de commitment
is er wel.
Robert Mul vindt het zinvol om naar de totale SBR-planning te kijken. Dit wordt door de
expertgroep gegevens in Q1 besproken.
8. Voortgang Taskforce Implementatie RGS
Voorafgaand aan het overleg hebben alle deelnemers de uitwerking van de voortgang Taskforce
Implementatie RGS ontvangen. Fred licht deze sheets kort toe. Ten behoeve van de
verslaglegging wordt volstaan met een verwijzing naar de betreffende bijlage.
9. Rondvraag
Fred vraagt of de Expertgroep RGS volgend jaar ook weer doorgaat. Robert Mul bevestigt dit.
Voor de Taskforce Implementatie RGS is het advies om met Dirk-Jan van Blijderveen te
schakelen.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst. Het volgende overleg
vindt plaats op 12 februari 2019.
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Actiepunten
Nr.
jjmmdd/nn

Activiteit

Wie?

20150610/04

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

20150610/05

Status

Opmerkingen

Robert Mul

Afgerond

Een roadmap maken van
werkplan Taskforce

Perry

afgerond

20150921/01

Casuïstiek met voordelen
voor intermediair en
klanten aanleveren bij
Robert Nieuwenhuijs

Paul Staal,
Menno
Kooreman

Afgerond

20150921/03

Met NOAB kijken hoe RGS
op de agenda te krijgen

Robert Mul

Afgerond

20160321/01

Opleveren nieuwe RGS
versie, die kan worden
besproken met de
softwareleveranciers.
Kijken naar
mogelijkheden voor 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.
Opstellen notitie over
jaarlijkse wijziging van
RGS schema en RGS
taxonomie.
Voorbereiden hoe om te
gaan met type 4
wijzigingen, die kunnen
leiden tot
architectuurwijzigingen.
Opstellen notities voor
het SBR Beraad ihkv
rapportage voortgang
RGS.
Implementatiestrategie
expliciet maken

Jacques Urlus

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.
Afgerond: wordt
voortgezet vanuit de
Taskforce Implementatie
en Beheergroep RGS
21-03-2016: Dit wordt
besproken. Voor de
zomer moet duidelijk
worden wat er
gerealiseerd wordt.
30/10 wordt weer
opgepakt door MKO
Is nu belegd bij het
communicatiegroepje van
de TF implementatie
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.
Wachten op de 3.0 versie

20160321/03

20160321/05

20161024/01

20161024/02

20161024/03

20161024/05

Jacques Urlus

Planning

Eind april/
begin mei

afgerond

afgerond

Jacques Urlus

Wachten op de 3.0 versie

Jacques

Jacques

Robert
Nieuwenhuijs

afgerond

Robert
Nieuwenhuijs

afgerond
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Nr.
jjmmdd/nn

Activiteit

Wie?

Planning

Status

Opmerkingen

Actielijst is opgeschoond: afgeronde actiepunten zijn verwijderd. Er waren geen actiepunten uit dit overleg.
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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

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

De tekst voor de roadmap zoals deze in bijlage 5 is ingebracht wordt met één doelstelling ic
marktpenetratie uitgebreid.
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