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SBR Expertgroep RGS 

  

  

Vergaderdatum 1 februari 2021 

Aanwezig Robert Mul (voorzitter), Ada Kassels, Jan Mekelenkamp, 

Martin Bonvanie, Peter Waas, René Otten, Richard van der 

Zee, Robert Nieuwenhuijs, Ronald van Grunsven, Martin de 

Bie, Arris Tijsseling, Frans Hietbrink, Menno Kooreman, 

Jacques Urlus, Gerard Bottemanne en Joke van der Geest 

(Secretaris) 

Afgemeld Nicole van de Vijvere, Peter van Katwijk, R.Bots, Rijmink, 

Arjan van Beek, Maarten van Bergen, Erwin Kaats, Joris 

Joppe, Frank@acc.nl, Dirk-Jan Blijderveen, Hugo Steensma, 

G. Buiten, T. van Gool en Roos Timmermans 

  

  

 

 

1. Opening 
 
Robert opent de vergadering. Door de samenvoeging van de Taskforce en de Expertgroep is 
een (te) grote groep deelnemers ontstaan. In de uitnodiging voor dit overleg is gevraagd 
welke personen een taak uit het jaarplan op zich willen nemen. Die personen blijven 

deelnemer aan de Expertgroep. De overige personen worden agenda lid en krijgen voortaan de 
stukken toegestuurd zodat zij de ontwikkelingen in deze groep kunnen blijven volgen. Mochten 
er nog personen zijn die deel willen nemen aan de acties dan kunnen zij zich melden.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
  
2. Mededelingen + verslag 17 november 2020 

 
Het verslag van 17 november 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt 
behandeld.  
20201117-01 Het voorstel om een aparte set Micro en Klein op te leveren in de Beheergroep 
bespreken – De Beheergroep vergadering is niet doorgegaan staat voor volgend overleg op de 

lijst. Actie kan blijven staan 
20201117-02 Opnemen in jaarplan om inzicht te geven in de interactie die mogelijk is tussen 
pakketten – Gereed, staat erin bij activiteit 5 
20201117-03 Aan Ada Kassels Doorgeven aan welke acties uit het Jaarplan 2021 men een 
bijdrage wil leveren. - Nauwelijks reacties, staat vandaag op de agenda.  

 



 

 

 Pagina 2 van 5 

  

 Gerard Bottemanne merkt op dat hij regelmatig voorstellen en suggesties doet maar komt 
tot de conclusie dat hij weinig reactie krijgt. Daarnaast heeft hij behoefte aan een overzicht 
met openstaande acties. Robert stelt voor om dat buiten dit overleg verder te bespreken. Na 
enige discussie verlaat Gerard Bottemanne het overleg.  
 Jan M. stelt voor om de vragen uit de markt die er nu zijn te inventariseren en er 
vervolgens een actie aan koppelen en dat onderdeel van het jaarplan maken. ACTIE: We zullen 
evalueren of de wijze waarop men nu vragen kan stellen en deze beantwoord worden, 
verbetering behoeft. Zie ook punt 4.  
 

3. Stand van zaken Beheergroep RGS 

 
Jacques licht de stand van zaken toe. Het eerste overleg van de beheergroep in 2021 is niet 
doorgegaan. Op 7 december 2020 is de definitieve versie van het RGS-schema opgeleverd. De 
definitieve versie van de RGS-taxonomie is nog niet gereed. Als de bevindingen van de 
Belastingdienst binnen zijn wordt de RGS-taxonomie afgerond. Voor woning coöperaties komt 

een aparte versie. 
Dit jaar komt er op veler verzoek een uitgebreide planning. Zo wordt vooraf inzichtelijk 
gemaakt welke versies van de taxonomie wanneer gepland zijn. 
Het verwijderen van een filter moet nog worden voorgelegd aan de Beheergroep.  
Het contract voor de beheertool is ondertekend. Het opstellen van de RGS-taxonomie vergde 

veel handmatig werk. Met de beheertool komen gegevens straks automatisch tot stand met als 
gevolg een makkelijkere werkwijze en minder fouten.  
  
Richard van der Zee biedt aan om een check voor DPI te doen, hij kan dat inlezen en kijken of 
de aanwezige RGS taxonomie goed aansluit. Je kunt dan zien wat de omissies zijn. Volgens 
René Otten krijg je 80% geautomatiseerd en hoef je dan nog maar 20% handmatig uit te 

zoeken. Richard kan veel in RGS-beheer betekenen en biedt ook zijn hulp aan. Besloten wordt 
dat Jacques, Richard en René een afspraak met elkaar maken om dit verder te bespreken 
(ACTIE)   
  
Robert merkt op dat in de vorige Beheergroep over de uitwisselstandaard is gesproken. Er was 

discussie of de RGS-brugstraat of XBRL als standaard wordt gehanteerd. De RGS-brugstraat is 
door een aantal leveranciers omarmd. Wil deze groep erkenning geven aan die manier om 
RGS-gegevens uit te wisselen? Jacques stelt voor om deze vraag eerst aan de Beheergroep te 
stellen, hij zal hetgeen daar besproken is terugkoppelen aan de Expertgroep. (ACTIE)  

 

 

4. Jaarplan 2021 RGS  

 
Tijdens het vorige overleg is het jaarplan gepresenteerd met daarbij de vraag of er nog iets 
mist en wie kan bijdragen aan de realisatie van de diverse acties. Er zijn een aantal reacties 
ontvangen, samengevat komt het op het volgende neer:  

 Een aantal acties mag op punten concreter, dat is ook nodig om te kunnen sturen.  

 Een proces of systeem waarmee we de vragen die binnenkomen noteren en in de gaten 
houden of zij adequaat beantwoord zijn. Dus de wijze waarop we vragen innemen en 
hoe we ze beantwoorden. Er wordt ook verwezen naar de mogelijkheid om vragen te 
stellen via de RGS-website, deze vragen worden altijd beantwoord. 

 Planning t.a.v. de Beheertool  Jacques deelt de  planning (ACTIE).  

 Ontwikkelingen in de markt  Welke uitwisselingsstandaarden zijn er en welke gaan we 
gebruiken (dit wordt een apart (nieuw) actiepunt waarbij nog namen moeten komen)  

Vervolgens worden een aantal punten m.b.t. RGS besproken. Waar begint RGS? Welke 
standaarden gaan we gebruiken en wat is de visie van deze groep (of van de Beheergroep) 

daarop? RGS wordt door veel softwareleveranciers opgepakt. Er is een marktwerking ontstaan, 
die kunnen we stimuleren. Ook wordt besproken of RGS alleen voor financiële mutaties is of 
dat we meer met RGS willen afdekken. Er moet helder zijn waar de Expertgroep RGS zich 
verantwoordelijk voor voelt. Dit soort vragen komt jaarlijks terug. Eerder is al vastgesteld dat 
deze groep zich op financiële gegevens en de boekhoudsoftware richt. 
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Ada, Menno en Robert N. zijn lid van de werkgroep Communicatie. Er is een verzoek gekomen 
om het communicatieplan in te delen naar kwartalen zodat inzichtelijk is wat, wanneer gepland 
is. Er is een verzoek aan de Communicatiewerkgroep gedaan voor een marktbewerkings-
strategie. Communicatie is echter iets anders dan marktbewerking. De Communicatie-
werkgroep doet aan voorlichting en P.R., niet aan sales.  
In dit kader zijn 2 dingen belangrijk; 1. Implementatie van RGS aan de bron en 2. dat men het 

ook gaat gebruiken. Dat komt terug in de activiteiten van de Communicatiewerkgroep. Er ligt 
een communicatiestrategie die inzoomt op het feit of de beschikbare RGS-mogelijkheden wel 
volledig benut/ juist gebruikt worden door de financiële intermediairs. Robert verzoekt of 
Menno nog een keer wil memoreren aan wat de communicatiestrategie is geweest de 
afgelopen jaren, misschien kan het iets concreter gemaakt worden met een planning.  

  
Vervolgens wordt besproken welke actie uit het jaarplan de aanwezigen een bijdrage willen 
leveren. Hieronder een overzicht waarin staat vermeld wie zich met welke punten bezig gaat 
houden.   
  

Actie  Actiehouders  

1. René Otten – Het Kenniscentrum Logius gaat hier ook aandacht aan besteden 

2. Jan Mekelenkamp  – plus nog een andere deelnemer Expertgroep RGS  

3. Robert Mul, Jan Mekelenkamp (Joris Joppe wordt gevraagd om mee te doen)  
 

4. Martin de Bie 

5. Martin de Bie 

6. Martin Bonvanie, Richard van der Zee en Robert Nieuwenhuijs 

7. Richard van der Zee en Robert Nieuwenhuijs 

8. Martin de Bie 

 

 

5. Marktonderzoek adoptie RGS (toelichting enquête en resultaten) 
  

Tijdens het vorige overleg zijn de resultaten van dit onderzoek al besproken. Daarna hebben 

nog 2 softwareleveranciers gegevens aangeleverd, die zijn in deze versie verwerkt.   
Doelstelling: RGS is in 2024 beschikbaar in 80% van de boekhoudsoftwarepakketten in 
Nederland, in 2021 40%. De conclusies uit het onderzoek zijn: 
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 31 softwarepakketten met RGS geïmplementeerd, zijn goed voor ca 82 % van de 
aanlevering van centraal verwerkbare XAF-files bij de Belastingdienst.  

 Verder inzetten op implementatie van RGS bij softwareleveranciers zal een relatief 
kleine bijdrage leveren aan het aandeel centraal verwerkbare XAF-files.  

 Doelstelling: RGS wordt in 2024 door 40% van de intermediairs in Nederland gebruikt 
in de boekhouding. 

 Uitkomst onderzoek: op dit moment gebruikt ca 25 % van de ondersteunde 
administraties RGS. 

 Om verdere groei te monitoren zal een jaarlijks onderzoek nodig zijn.  
Er wordt opgemerkt dat het wel belangrijk is om ook in de gaten te houden wat je niet ziet. 
Het betreft de reacties van veel kleine maar ook een aantal grote softwareleveranciers. Er is 
dus sprake van een blinde vlek. Geconcludeerd wordt dat de implementatie van RGS steeds 
beter gaat. 

 

6.  Jaarplan 2021 WG Communicatie  

 

De Missie en visie sluiten aan op RGS. Men wil zich meer richten op intermediairs. Er is een 

lijst van activiteiten zoals die ook in het jaarplan stond. Er wordt uitgewerkt welke activiteiten 
kunnen worden opgezet, bijvoorbeeld: zoveel mogelijk nieuwsberichten over nieuwe 
toepassingen, communicatie over ontwikkelingen en toepassingen, bijvoorbeeld weer een Dag 
of Week van RGS 2021, extra aandacht aan diverse onderwerpen. De RGS-site wordt 
geactualiseerd. Door Logius wordt een content kalender gemaakt. Ada zal de 

Communicatiestrategie (op papier of in PP) beschikbaar stellen aan de leden van de EG RGS 
(ACTIE). Robert spreekt zijn waardering uit voor het plan en tipt tot slot dat de resultaten uit 
het adoptieonderzoek in een bericht gedeeld kunnen worden.  
  
7. Rondvraag en sluiting 

 
Jan M. stelt voor om tussen de overleggen door per mail informatie uit te wisselen over 
belangrijke punten. Robert Mul stelt voor om dan een Whatsapp-groep te starten en daar 
eventueel leden van de Beheergroep en RGS Communicatie aan toe te voegen. (ACTIE)  
 Richard van der Zee heeft zich zojuist opgegeven voor 2 actiepunten en vraagt wat de 

volgende stap is voor hem als nieuwkomer. De actiehouders nemen contact met elkaar op, dus 
in dit geval kan hij zelf contact met Robert Nieuwenhuijs opnemen.   
 Voor het Platform wordt maandelijks een statusrapportage opgesteld vanuit de diverse 
expertgroepen. De informatie daaruit kan gedeeld worden met deze groep en is ter informatie 
onderaan dit verslag toegevoegd.  

  
Robert Mul dankt de aanwezigen voor hun deelname en sluit de vergadering. Het volgende 
overleg is gepland op maandag 14 juni 2021. 
 

Actielijst  

Nr. Activiteit Wie? 

20201117-01 Het voorstel om een aparte set Micro en Klein op te leveren in de 
Beheergroep bespreken. 

Jacques Urlus 

20210201-01 We zullen evalueren of de wijze waarop men nu vragen kan stellen en 
deze beantwoord worden, verbetering behoeft.  

Ada Kassels  

20210201-02 Afspraak om aanbod voor check DPI van Richard te bespreken  Jacques, Richard en René 

20210201-03 Planning Beheertool delen  Jacques Urlus 

20210201-04 Communicatiestrategie (op papier of in PP) beschikbaar stellen aan de 
leden van de EG RGS 

Ada Kassels  

20210201-05 Een Whatsapp-groep starten voor het uitwisselen van informatie over 
belangrijke punten. Opzet en beheer van de appgroep door secretarissen 

SBR Governance 

Joke van der Geest  
 

20210201-06 Wil de Expertgroep erkenning geven aan de RGS-brugstraat om RGS-
gegevens uit te wisselen? Jacques bespreekt het in de Beheergroep 
koppelt het terug   

Jacques Urlus 



 

 

 Pagina 5 van 5 

  

 

Statusrapportage voor het Platform – SBR Expertgroep RGS - februari 2021 

 

 


