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1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Het onderwerp ‘Extracomptabele gegevens’ wordt aan agendapunt 4 toegevoegd. De agenda
wordt met deze aanvulling vastgesteld.
René vraagt naar de status van het verzoek van de TF Implementatie tot honorering van de
besteding van 100 uur aan externe partijen ten behoeve van de vraagbaakfunctie voor
intermediairs. Robert Mul gaat dit na.
Robert Nieuwenhuijs is vandaag ook namens CBS aanwezig. Hij deelt mee dat CBS dit jaar bezig
is met drie proof of concepts, die zijn gericht op het op een digitale manier ontsluiten van
bedrijfsadministraties. Met behulp van RGS worden bedrijfsdata gekoppeld aan vragenlijsten.
Hierdoor kan een deel van de gegevens worden voor ingevuld. Voor DSM bijvoorbeeld heeft dit
geleid tot een substantiële lastendrukverlaging. Voor CBS leidt dit tot kwaliteitsverbetering en
minder tijdsbesteding aan dataverwerking.
2. Verslag vorige bijeenkomst 29 november 2018
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
De actielijst is niet besproken.
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3. RGS Ready en implementatie van RGS in software
Gerard Bottemanne heeft tot nu toe 10 softwareleveranciers getoetst. Hierbij zitten ook
softwareleveranciers die voor woningcorporaties software ontwikkelen. Er zitten meerdere
gesprekken met softwareleveranciers in de pijplijn. Op RGS ready.nl staat de voortgang vermeld.
Menno vraagt hoe lang deze lijst is en wie er op de lijst staan. Robert Nieuwenhuijs geeft aan dat
er nog drie concrete afspraken op de lijst staan. Het streven is om deze uit te breiden naar 20.
Robert Nieuwenhuijs zal aan Gerard vragen of hij hulp nodig heeft bij het benaderen van de
diverse partijen.
Menno zal de tweejaarlijkse IT Benchmark van SRA checken om te komen tot een lijst van de
meest gebruikte financiële administratiesoftware door de kantoren van SRA. Deze lijst zou
representatief voor de hele markt van intermediairs kunnen zijn. Het doel van deze lijst is om te
(dubbel)checken of Gerard Bottemanne wel alle relevante partijen benadert voor zijn RGS Ready
toets. Het lijstje is toegevoegd aan het verslag en ziet er (in alfabetische volgorde) als volgt uit:
Accept Financieel
Agrovision
AFAS (Profit)
Asperion
Cash software
e-boekhouden
Exact (N.B. zowel Online als Globe, zijn twee verschillende pakketten)
King
Microsoft Dynamics NAV
Minox
Moneybird
Muis
Reeleezee
Snelstart
Twinfield
Unit4 (Multivers)
Visma (m.n. Accountview)
Yuki
René geeft aan dat, volgens de signalen uit de omgeving, RGS wat vriendelijker zou mogen zijn.
Het vinden van een business case voor het gebruiken van RGS blijft problematisch.
De scope van de huidige opdracht is financiële boekhoudpakketten. Later zou er als vervolg
hierop eventueel ook naar andere pakketten kunnen worden gekeken.
4. Brief GBNED over verplichtstelling
In de brief roept Gerard op tot verplichtstelling van RGS. Dit is een discussie die al heel lang
wordt gevoerd. Het moet voor partijen aantrekkelijk zijn om zich vrijwillig aan te sluiten. Volgens
Robert Nieuwenhuijs zag Gerard dat sommige bedrijven het RGS-schema overnamen. Dit was
voor hem de aanleiding om dit voorstel te schrijven. Volgens René is RGS niet meer dan
referentienummers waarmee sortering kan worden aangebracht. Volgens Jacques is de valkuil
dat Gerard het RGS omschrijft als een standaard rekeningschema, terwijl het eigenlijk geen
standaard rekeningschema is. Elke organisatie past uiteindelijk op het eigen lagere niveau een
ander schema toe. Er moet een knip worden gelegd tussen wat uitvragende partijen hanteren en
hoe de bedrijven hun administratie voeren zolang ze maar aan de wet- en regelgeving voldoen.
Menno deelt deze mening. Robert Nieuwenhuijs deelt mee dat op de website de uitleg staat dat
het RGS een referentieschema is en dat men het mag opnemen als eigen schema. Robert
Nieuwenhuijs stemt de terugkoppeling richting Gerard hierover af met Jacques.
Extracomptabele gegevens
René deelt mee dat vanuit RGS Beheergroep het verzoek is gekomen om na te gaan of de tijd
rijp is om RGS toe te passen op extracomptabele gegevens. Deze gegevens zijn op dit moment
vaak niet gestandaardiseerd. Een paar softwareleveranciers hebben een poging hiertoe gedaan.
Menno vraagt zich af of dit niet vanuit SBR in plaats van RGS moet worden aangevlogen. Jacques
begrijpt de behoefte, maar vraagt zich af hoe we dit gaan beheren op het moment dat we een
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koppeling willen maken met SBR. René oppert het idee om dit eerst kleinschalig op te voeren.
Het nut van de standaardisering van extracomptabele gegevens wordt wel ingezien, maar de
noodzaak ervan nog niet. Eerst moet worden gekeken naar de haalbaarheid om dit te realiseren.
Veel van de extracomptabele gegevens staan al in XBRL/SBR. Volgens Jacques is het een kwestie
van deze gegevens naar voren te halen en bruikbaar te maken.
De Expertgroep vraagt aan de Beheergroep om dit onderwerp verder te onderzoeken. Onder
andere de haalbaarheid wordt onderzocht. Er wordt afgevraagd of we niet een tweede XBRL gaan
ontwikkelen als we deze gegevens gaan standaardiseren.
5. De week van RGS
Robert Nieuwenhuijs vertelt dat het eerst begon als de dag/bijeenkomst van RGS. Er werd
nagedacht over hoe RGS beter in de markt kan worden gezet. De bedoeling is om mensen iets te
laten vertellen over RGS. Het idee is verder uitgewerkt door de communicatiegroep en de
Taskforce. Dit is gegroeid naar een ‘week van RGS’ van 2 tot 6 december. Op 3 december vindt
het event fysiek met sprekers plaats in Utrecht. Op de overige dagen worden er online webinars
gehouden door tien softwareleveranciers (Exact, Snelstart, Yuki, Minox, Intelllifin, Analysio,
Visionplanner, Loanstreet, Reeleezee en Unit4). De doelgroep van deze week zijn de
intermediairs, gebruikers van software, die de overstap naar RGS overwegen. Er is ook een
website hiervoor ingericht. De uitnodigingen zijn verstuurd via diverse kanalen. De leden worden
gevraagd om deze bij de achterban onder de aandacht te brengen. Tot nu toe zijn er 30
aanmeldingen binnengekomen. Het streven is om 50 tot 70 aanmeldingen te ontvangen. Robert
stuurt nog een marketingpack rond aan de leden van de EG RGS. Er wordt gezocht naar nog 2
sprekers, iemand van een accountantskantoor en iemand die vanuit een ander perspectief kan
vertellen over het belang van standaardisatie waarin RGS past. Op voorstel van Jacques
informeert Erwin bij BFS over een geschikte spreker.
Naar aanleiding van de terugtrekking van Grant Thornton om een presentatie te geven in de
week van RGS neemt Robert Mul met hen contact op.
6. Stand van zaken Beheer RGS
Jacques meldt dat RGS 3.2 betaversie afgelopen woensdag 9 oktober is gepubliceerd. Deze staat
nu uit ter consultatie en alles verloopt redelijk binnen de planning. De alfaversie van de
taxonomie heeft vertraging opgelopen, doordat er drie keer door de Beheergroep iets verkeerds
is aangeleverd. Wijzigingen die niet goed werden getimed, zorgden ervoor dat bepaalde zaken
niet aansloten. Dit komt voor een groot deel door het gebrek aan tooling voor het beheer van
RGS.
Er komt een aansluiting tussen RGS en de WIA (Winstaangifte). Afgesproken is dat RGS 3.2 beta
bij zeven softwareleveranciers wordt uitgezet waarna wordt gekeken naar de koppelingen. De
koppelingen worden getoetst op common sense en fiscaalinhoudelijk. De WIA is al onderdeel van
RGS, maar wordt momenteel nog getoetst. In principe verandert hier niets aan in de volgende
versies van de RGS-taxonomie als bij BD niets hieraan verandert. De Beheergroep is
verantwoordelijk voor de juistheid van het RGS-schema en de koppeling met de RGS-taxonomie
en gaat de zeven softwareleveranciers ondersteunen, zodat ze de toets kunnen doen.
René vraagt aan de Beheergroep wat de status is rondom het standaard uitwisselingsformaat.
Jacques geeft aan dat dit nog op de actielijst staat.
7. Organisatie van de Taskforce Implementatie RGS en Expertgroep RGS
Tijdens de zomerbarbecue dit jaar werd het idee besproken om de RGS-gremia anders te
organiseren. Daarna is dit ook in de Taskforce besproken. Het idee is om de Taskforce en de
Expertgroep RGS te fuseren. Robert Mul vraagt de leden om een mandaat voor het uitwerken
van een formeel voorstel. Hij gaat hierover om tafel zitten met de voorzitters van de RGS-gremia
en de secretaris van het SBR Beraad.
8. Vooruitblik naar 2020
De Expertgroep reflecteert en kijkt vooruit door op hoofdlijnen de resultaten uit 2019 en het
overzicht met de vooruitblik naar 2020 te bespreken. Robert Mul vraagt aan de leden wat we
zouden moeten doorzetten naar 2020. Wanneer zijn we eigenlijk klaar met implementeren?
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Wanneer houdt onze verantwoordelijkheid op en moeten we het aan de markt overlaten? Voor
2020 worden de volgende acties genoemd: versievernieuwing op tijd ingevoerd krijgen, meer
best practices laten zien, communiceren wat er binnen het beroep van de intermediairs aan het
veranderen is, tooling voor beheer en ook eventueel voor architectuur ontwikkelen,
uitwisselingsstandaard, eerste hulp bij implementatie, nieuwe governance structuur voor RGS, en
bepalen hoe het succes van RGS te meten (achterhalen wie precies het gebruiken).
Zolang de Expertgroep en de Taskforce nog niet zijn gefuseerd, worden vooralsnog voor februari,
juni en oktober bij Logius Expertgroep bijeenkomsten gepland. Afhankelijk van eventuele
samenvoeging met de Taskforce worden deze mogelijk bij SRA in Nieuwegein gehouden.
9. Rondvraag en sluiting
Geen opmerkingen.
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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
20191015/01

20191015/02

20191015/03

Activiteit

Wie?

Checken status verzoek
van TF Implementatie tot
honorering van de
besteding van 50 uur aan
externe partijen ten
behoeve van de
vraagbaakfunctie voor
intermediairs.
Contact opnemen met
Grant Thornton naar
aanleiding van hun
terugtrekking om een
presentatie te geven in
de week van RGS.
Uitwerken voorstel
rondom fusie Expertgroep
RGS en Taskforce
Implementatie RGS.

Robert Mul

Planning

Status

Opmerkingen

Robert Mul

Robert Mul

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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