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1. Opening en vaststelling agenda
Jacques heet allen welkom.
Tim heeft een aanvulling op de agenda. Hij zal een toelichting geven op een experiment vanuit SBR
Vernieuwing dat RGS raakt. Dit punt wordt na agendapunt 7 over de RGS tooling behandeld. De agenda wordt
met deze aanvulling vastgesteld.
2. Mededelingen
Geen mededelingen.
3. Verslag vorige bijeenkomst Beheergroep RGS d.d. 25 mei 2021

Er zijn geen opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt vastgesteld.
Opmerkingen naar aanleiding van de acties:
- De actie m.b.t. architectuurwijziging RGS taxonomie voor de backlog blijft staan, omdat de tooling nog
niet gereed is.
- De actie m.b.t. het referentienummer is uitgevoerd.
- De RfC m.b.t. het ZZP filter van de Belastingdienst is uitgevoerd. Deze week wordt de RfC uitgestuurd
met een nieuwsbericht. De reactietermijn duurt tot 25 oktober 2021.
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4. Status RGS (Excel en Taxonomie)
Jacques meldt dat er een achterstand is opgetreden in de oplevering van de taxonomie. Dit bleek te komen
door een architectuurwijziging in de NT die we niet hebben voorzien. Het basisschema vanuit XBRL
Internationaal is gewijzigd. Hierdoor werden alle monetaire waardes uit de taxonomie een string. De codes
moesten vervolgens hierop worden aangepast. De aanpassing bleek erg bewerkelijk. Bij nadere analyse bleek
ook dat de entrypoints van BD niet goed werden ingelezen. Dus moest Jacques wederom terug naar de
tekentafel.
Het bovenstaande wijst het belang van de beheertool. Jacques hoopt over twee weken de taxonomie te kunnen
opleveren.
5. Openstaande vragen en opmerkingen
In de bijlage voor dit agendapunt staan vragen vanuit de markt die een antwoord of standpunt van de
Beheergroep nodig hebben. Dit is een extractie van een groter document. Met name René Otten is ermee bezig
geweest. Veel vragen zijn al beantwoord en een aantal wordt nu voorgelegd aan dit gremium.
Bij bijvoorbeeld werkkostenregeling zou je de codes op non-actief kunnen zetten en deze vervolgens niet
gebruiken. Het zou goed zijn als de softwareleveranciers de filters hiervoor zouden ondersteunen. Door het
ontbreken van deze ondersteuning worden de codes die op non-actief zijn gezet alsnog zichtbaar voor de
gebruikers. De Beheergroep kan hierop geen invloed uitoefenen. De conclusie is dat de geschetste situatie
voorlopig ongewijzigd blijft.
De Beheergroep moet RGS blijven ondersteunen en dus ook actualiseren. Tegelijkertijd is het ook aan de markt
om zelf met de nodige wijzigingen/oplossingen te komen en deze te communiceren richting de Beheergroep.
Afgesproken is dat bij de oplevering van de betaversie van het RGS schema aan de markt wordt gevraagd of zij
willen kijken naar de RGS-codes die betrekking hebben op de werkkostenregeling. Ook wordt aandacht
gegeven aan de ondersteuning van het gebruik van filters door softwareleveranciers. (Actie Jacques)
Tijdens het overleg is ook afgesproken dat de leden van RGS Beheergroep het document met de openstaande
vragen en opmerkingen tot zich zullen nemen en eventuele opmerkingen naar René zullen sturen. (Actie allen)
Jerry zal het document onder de aandacht van de business analist van Twinfield brengen inclusief de
opmerkingen van René Otten. René zal ter onderbouwing nog een toelichting schrijven. Vervolgens kan aan de
accountants worden gevraagd om hierop te reageren. (Actie Jerry Wehrmeijer en René Otten)
Op de vraag van Tim wat over het algemeen de reacties vanuit de markt zijn op een marktconsultatie geeft
Jacques aan dat we over het algemeen vrij weinig reacties krijgen.
6. Voorstel marktconsultatie verwijderen ‘ZZP filter Belastingdienst’
Deze ligt bij Ada klaar om te worden gepubliceerd met een reactietermijn tot 25 oktober 2021. Jacques gaat
ervanuit dat in de filter één kolom verwijderd kan worden.

7. Voortgang RGS beheertooling
René meldt dat de bouw van de tooling gestaag vordert. Momenteel ligt de focus op het creëren van de
taxonomie. De bouw bestaat uit in principe drie componenten: 1) RGS schema zelf beheren (dit is nu iets
minder urgent dan de taxonomie), 2) Onderdelen voor de taxonomie bouwen en fase 3) Bouwen van de
taxonomie. In de loop van oktober wordt het eindresultaat verwacht. In het eerstvolgende overleg van de RGS
Beheergroep zal René een demo van de beheertool geven. (Actie René Otten)
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Ingelast agendapunt 7a
Vanuit SBR Vernieuwing wordt SBR een boost gegeven. Daar leeft het beeld dat de RGS taxonomie lastig is in
te lezen voor een aantal marktpartijen. Naar aanleiding daarvan is voorgesteld om een experiment uit te voeren
waarin de RGS taxonomie (XBRL) wordt omgezet naar JSON, XML of CSV. Inmiddels is een experiment
gestart om een tooltje te maken waarmee de RGS taxonomie kan worden omgezet naar andere formaten. Tim
draait ook mee in dit experiment en de vraag is nu hoe hieraan vervolg kan worden gegeven binnen SBR
Vernieuwing. Hoe verhoudt dit zich tot de RGS Beheergroep? Ter verduidelijking op een aantal zaken zal Tim
bilateraal contact opnemen met Ruud van der Werf. In de volgende Beheergroep RGS zal Tim de resultaten
van het experiment delen met de deelnemers. (Actie Tim)
8. Erkenning overige RGS initiatieven
De Expertgroep RGS heeft aan Jacques gevraagd om te onderbouwen waarom wij andere initiatieven niet
willen ondersteunen. In de bijgevoegde bijlage heeft Jacques deze onderbouwing opgenomen. We hebben een
kerntaak waar we ons op moeten concentreren. Dit kost al genoeg tijd. Om discussies te voorkomen erkennen
we daarom niets wat door derden is gemaakt.
De RGS Beheergroep gaat akkoord met deze notitie. De notitie wordt voorgelegd aan de EG RGS. (Actie
Jacques)
9. Engelse vertaling RGS codes
De vertaling is in het vorige RGS Beheergroep overleg opgeleverd door Jacques. Uit de consultatie kwam
vervolgens het verzoek om de Engelse terse labels (verkorte labels) eraan toe te voegen. Daarna werd besloten
om ook de Nederlandse terse labels toe te voegen. Deze labels zijn inmiddels gepubliceerd. Aangezien dit geen
standaardproduct van de Beheergroep (geen kerntaak) is wordt hiervoor geen support geleverd. Mogelijk kan
dit in de toekomst vanuit de tooling worden geregeld.
De Engelse vertaling wordt niet opgenomen in het RGS schema, maar wordt als een apart overzicht
opgeleverd.
10. Rondvraag en sluiting




René Otten vraagt of de RGS Beheergroep van de woningcorporaties rekening wil houden met
mogelijke aanpassingen richting de beta. De woningcorporaties zijn bezig met de implementatie van
RGS en daaruit blijkt dat er op detailniveau af en toe RGS codes ontbreken. Dit heeft geen gevolgen
voor de SBR rapportages, maar wel mogelijk voor interne toekomstige rapportages.
René Otten heeft bij Jan Mekelenkamp de vraag neergelegd wat de mogelijke consequenties van de
BTW-wijziging per 1 juli 2021 zijn voor de RGS codes.

Jacques bedankt iedereen voor de deelname en sluit de vergadering.

Het volgende overleg van de RGS Beheergroep wordt gepland op 24 januari 2022.
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