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1. Opening 
Robert opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
  

2. Mededelingen 
Jeroen zet een kanttekening bij de verwijzing naar de Belastingdienst in de releasenotes bij de bètaversie van de 
RGS taxonomie 3.4, de Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor de mapping. Jacques licht toe dat in de 
releasenotes niets over mapping staat maar dat de Belastingdienst is gevraagd aan te geven of vanwege de nieuwe 
regelgeving m.b.t. BTW e-commerce voor webshop ondernemers aanpassing van het RGS schema noodzakelijk of 
gewenst is. Hierop is nog geen reactie gekomen. 
 
Robert geeft aan dat in de laatste Expertgroep RGS gesproken is over de beperkte voortgang op de implementatie 
activiteiten. In december  en februari hebben op initiatief van de Belastingdienst gesprekken plaatsgevonden met 
de Belastingdienst, CBS, BZK, SRA en Jacques en Robert over de ambities voor 2022 en verder. Dit heeft geleid tot 
een aangepast jaarplan 2022 (zie agendapunt 7). 
 

3. Concept verslag vorige overleg & actiepunten  
Geen opmerkingen, het verslag van 30 september 2021 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
  

Nr. Activiteit Wie? Status  

20210615-02 Het effect/de waarde van RGS Ready voor boekhoudsystemen te peilen. Zie het verzoek in de 

mail waarin de notulen verzonden zijn op 25 juni 2021. STATUS 30-09: Niet besproken 

STATUS 16-2: Zie agendapunt 4 

Allen   Open 
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20210930-01 Zorgen voor een bericht op Website naar aanleiding van de memo “Advies erkenning overige 
RGS-initiatieven “van Jacques 

Ada 
Kassels  

 GEREED 

20210930-02 Er is besloten om (potentiele) gebruikers en de markt te laten weten wat er speelt: 

 Het issue rond niveau 4 -5- en  

 Het issue rond schema en taxonomie 
 
Ada kan het meenemen naar de Communicatie werkgroep - zodat het voor niet 
ingewijden helder op de site kan worden toegelicht. Daarbij moet er aandacht zijn op 
wie wij ons richten m.b.t. deze 2 issues  

 Taxonomie en schema primair communiceren met softwareleveranciers 

 Niveau 4-5 - primair communiceren met gebruikers voor het voeren van de 
discussie 

STATUS 16-2: de WG Communicatie is hier nog niet aan toegekomen.  

Ada 
Kassels  

 Open 

20210930-03 Met betrekking tot het advies uit de notitie “Adoptie RGS – meetinstrumentarium” 
starten om criteria 1 en 2 goed op te zetten 
 

STATUS 16-2: Bedoeling is om eind 2022 weer een marktonderzoek uit te voeren 

Jan 
M., 
Joris 
en 
Robert 
M 

Open 

 

 N.a.v. actiepunt 20210930-02 ontstaat opnieuw de discussie over niveau 4 en 5. Deze discussie komt telkens 
terug. Bedoeling van dit actiepunt is juist duidelijkheid te geven door te communiceren over nut en 
noodzaak van niveau 4 en 5. En over de taxonomie en het schema. 

 
 

4. RGS Ready voor rapportage software 
Dit onderwerp is in het vorige overleg niet meer besproken. Afgesproken wordt dat we bij Gerard Bottemanne 
informeren of een verkenning van de toepassing van RGS in rapportagesoftware nog opportuun is (Actie Robert 
M.) 
 

5. RGS Beheergroep - activiteiten 
Jacques licht toe: 

 Het volgende overleg van de Beheergroep staat gepland op 2 maart a.s. Er staan 2 demo’s gepland, één van 
de Beheertool en één van de tool om de koppeling van RGS-codes aan SBR-concepten inzichtelijk te maken. 

 De beheertool is nagenoeg geheel opgeleverd. Dit betekent veel minder handwerk bij het maken van de 
taxonomie en het schema. 

 Jacques is in gesprek met de Belastingdienst over aanpassingen c.q. versimpelingen in de taxonomie. Deze 
zullen dan middels een RfC moeten worden voorgelegd aan de markt. 

 De oplevering van de taxonomie 3.4 is vertraagd door een architectuurwijziging in de NT en FT. Consultatie 
loopt tot 24 februari a.s. Dan is bekend of er nog wijzigingen nodig zijn om de definitieve versie op te kunnen 
leveren. 

 Er kan nog geen releasekalender voor versie 3.5 worden gemaakt omdat nog niet van alle samenhangende 
taxonomieën de planning bekend is. 

  
6. WG Communicatie – Terugblik 2021 en Vooruitblik 2022 + Evaluatie Dag van RGS 

Jeroen merkt dat de opmerkingen van de Belastingdienst niet zijn verwerkt. Ada geeft aan dat dit juist is maar 
ook dat bepaalde onderwerpen telkens terugkomen. De WG communicatie doet niet aan marktbewerking, ze 
maken zelf geen content. Tenzij de Expertgroep anders besluit, richt de WG Communicatie zich niet op 
ondernemers.  
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7. Concept RGS Jaarplan 2022 

Zoals eerder aangegeven is er vorig jaar weinig voortgang geboekt t.a.v. adoptie van RGS, nieuwe RGS-
toepassingen en uitbreiding van RGS. De Expertgroep is min of meer een klankbordgroep geworden. 
Voor 2022 is het plan binnen het huidige budget geld vrij te maken om iemand aan te kunnen stellen die de 
implementatie-activiteiten in gang zet en aanjaagt, een RGS-kwartiermaker. (Actie Robert M.) 
 
Bespreking van de implementatie activiteiten: 

a) EHBO (eerste hulp bij oppakken RGS _ meerdere sessies in het land om intermediairs te ondersteunen bij 
implementatie en gebruik RGS. 

De RGS-kwartiermaker dient een plan op te stellen over welke activiteiten voor welke doelgroep (intermediairs 
en bedrijven) uitgevoerd moeten worden (Actie RGS-kwartiermaker). De Expertgroep besluit welke activiteiten 
het meest effectief zijn en moeten worden opgepakt.  

b) Verkennend onderzoek naar verplichtstelling RGS codes in de XAF auditfile. Hierbij wordt ook 
meegenomen de verplichtstelling van het gebruik laatste versie van de auditfile. 

Dit actiepunt wordt anders geformuleerd, het gaat om een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden RGS 
meer dwingend voor te schrijven c.q. te verplichten. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheid van 
verplichtstelling van RGS-codes in de XAF-auditfile maar ook naar andere jurisdicties.  (Actie Jeroen) Jacques en 
Martin geven aan mee te willen denken. 

c) Voorlichtingscampagne opzetten (NBA, NOAB, SRA en CBS) bij uitvraag PS door CBS (Actie Robert N.) 

Afgesproken wordt om ook in de RGS-communicatie rond de automatische winstaangifte hiervoor m.b.v. de 
intermediairs daar aandacht voor te vragen (Actie Jeroen). 

d) Bepalen meetinstrumentarium en bepalen KPI's om adoptie te meten. Gevolgd door uitvoeren 
onderzoek. 

Bedoeling is om eind van dit jaar een nieuw marktonderzoek uit te voeren. Jeroen biedt hierbij wederom de 
ondersteuning vanuit de Belastingdienst aan (Actie Robert M.) 

e) Inspelen op kansen (als die zich voordoen) om in gesprek te gaan met branches over specifieke 
toepassingen van RGS. 

Hierover worden geen verdere afspraken gemaakt. 

Beheer activiteiten: 

f) Verkennend onderzoek naar mogelijke impact van duurzaamheidsrapportages voor RGS 

De Beheergroep wil hiervoor een duidelijke opdracht van de Expertgroep . Jacques geeft ook aan dat er 
hieromtrent nog veel onbekend is en dat de duurzaamheidsrapportage voorlopig alleen nog voor grote 
ondernemingen geldt. Een verkennend onderzoek heeft op korte termijn niet veel zin. Er wordt wel contact 
gezocht met Menno om te vragen waaraan zij aan het werken zijn. (Actie Robert M.) 
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Communicatie activiteiten: 

Op basis van het door de Expertgroep goedgekeurde implementatieplan van de RGS-kwartiermaker scherpt de 
WG Communicatie de eigen plannen aan (Actie Ada). 

Tot slot worden de hoofddoelen nog eens doorgenomen. Bij de doelstelling “In 2024 wordt RGS door de 
intermediairs in Nederland in de boekhouding van 40% van hun klanten gebruikt.” hebben we het alleen over 
intermediairs. Uitgangspunt is dat een intermediair die RGS gebruikt dat voor de administraties van al zijn 
klanten doet. Maar we hebben ook te maken met ondernemers die zelf hun administratie voeren, ook daarvan 
willen we dat zij RGS gaan implementeren. De RGS-kwartiermaker neemt dit mee in zijn/haar plan. 

Verder blijft het uitgangspunt dat we verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de RGS-standaard. En dat 
RGS zich vooralsnog beperkt tot de financiële gegevens. 

8. Voorzittersrol SBR Expertgroep RGS   
Robert M. geeft aan dat hij na 7 jaren voorzitterschap het stokje graag wil overdragen. Hij ziet graag dat een 
andere partij dan de NBA het overneemt en treedt zelf per 1 juli a.s. terug. Wat hem betreft kan de rol zowel 
vanuit de publieke als de private sector worden ingevuld. De voorzitter wordt wel geacht deel te nemen aan alle 
overleggen conform de governance. Een ieder wordt gevraagd na te denken over deze rol en/of geschikte 
kandidaten (Actie Allen). 
 

9. Rondvraag 
Albert van Ruijven van Wolters Kluwer geeft aan dat zij weer actief mee willen doen. Zij zetten zelf ook actief in 
op RGS.  

  
10. Sluiting 

  
Het volgende overleg is gepland op 21 juni 2022. Mogelijk wordt er in april een extra overleg in gepland om de 
voortgang m.b.t de RGS-kwartiermaker en het jaarplan te bespreken. 

 
11. Actielijst 

 
  

Nr. Activiteit Wie? Status  

20210615-02 Het effect/de waarde van RGS Ready voor boekhoudsystemen te peilen. Zie het verzoek 

in de mail waarin de notulen verzonden zijn op 25 juni 2021. STATUS 16-2: Er wordt 

een opdracht voor onderzoek aan Gerard Bottemanne gegeven. 

Robert M.  Open 

20210930-02 Er is besloten om (potentiele) gebruikers en de markt te laten weten wat er speelt: 

 Het issue rond niveau 4 -5- en  

 Het issue rond schema en taxonomie 
 
Ada kan het meenemen naar de Communicatie werkgroep - zodat het voor niet 
ingewijden helder op de site kan worden toegelicht. Daarbij moet er aandacht 
zijn op wie wij ons richten m.b.t. deze 2 issues  

 Taxonomie en schema primair communiceren met softwareleveranciers 

 Niveau 4-5 - primair communiceren met gebruikers voor het voeren van 
de discussie 

STATUS 16-2: de WG Communicatie is hier nog niet aan toegekomen.  

Ada Kassels   Open 

20210930-03 Met betrekking tot het advies uit de notitie “Adoptie RGS – 
meetinstrumentarium” starten om criteria 1 en 2 goed op te zetten 

Jan M., Joris 
en Robert M 

Open 
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STATUS 16-2: Bedoeling is om eind 2022 weer een marktonderzoek uit te voeren 

20220216_01 Opdracht werving RGS-kwartiermaker  Robert M. Open 

20220216_02 Implementatieplan RGS-kwartiermaker RGS-
kwartiermaker 

Open 

20220216_03 Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden RGS meer dwingend voor te schrijven 
c.q. te verplichten. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid van verplichtstelling 
van RGS-codes in de XAF-auditfile. 

Jeroen e.a. Open 

20220216_04 Voorlichtingscampagne opzetten (NBA, NOAB, SRA en CBS) bij uitvraag PS door CBS Robert N. Open 

20220216_05 RGS-Voorlichting/communicatie Automatische Winstaangifte mede via intermediairs Jeroen Open 

20220216_06 Verkenning toepassing RGS in rapportage software   Robert M. Open 

20220216_07 Informatie over duurzaamheidsrapportage opvragen bij SRA  Robert M. Open 

20220216_08 Communicatie- activiteiten aanscherpen o.b.v. goedgekeurd implementatieplan RGS-
kwartiermaker 

Ada Open 

20220216_09 Voorstellen voor vervanger Robert M. als voorzitter SBR Expertgroep RGS Allen Open 

 
 

  
 
 
 

 


