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

2. Mededelingen 
Om financiële ruimte te creëren voor het werven van een persoon t.b.v. marktondersteuning (RGS-kwartiermaker) 
maken we voor deze overleggen geen gebruik meer van de ondersteuning door Logius. Vandaar de uitnodiging 
vanuit het CBS, Ada zorgt ook voor de notulen. 
 

3. Concept verslag vorige overleg & actiepunten  
Geen opmerkingen, het verslag van 20 september 2021 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
  

Nr. Activiteit Wie? Status  

20210920-01 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. STATUS 2-3: ook op Dag van RGS is onderwerp filters 
benoemd 

Jacques  GEREED 

20210920-02 Reactie document ‘Openstaande vragen en opmerkingen’. STATUS 2-3: gebruik van 
extensies, filters en niveau 4 en 5 behoeft meer verduidelijking voor gebruikers. Opgemerkt 
wordt dat bepaalde vragen vaker terugkomen en al vaker zijn beantwoord. Een FAQ kan 
hierbij helpen. 

Allen 
(specifiek 

Jerry + 

René O.) 

 GEREED 

20210920-03 Demo RGS Beheertool  STATUS 2-3: staat vandaag op de agenda René O. GEREED 
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20210920-04 Demo RGS Taxonomy Reader STATUS 2-3: staat vandaag op de agenda Tim  GEREED 

20210920-05 Memo Erkenning overige RGS initiatieven voorleggen aan EG RGS Jacques GEREED 

 
 

4. Status RGS (Schema en Taxonomie)  

 RGS Schema 3.4 is definitief 

 Consultatieperiode voor bètaversie RGS Taxonomie is net afgelopen; er zijn reacties van SBR Wonen, 
René Veenendaal en Gerard Bottemanne ontvangen. Er zal gekeken worden welke wijzigingen in de 
definitieve versie 3.4 worden meegenomen; een aantal opmerkingen heeft betrekking op het schema 
en zullen in versie 3.5. worden meegenomen. De definitieve versie van de taxonomie wordt op korte 
termijn gepubliceerd. 

 Voor de volgende versie is een architectuurwijziging nodig (zie agendapunt 6.) 
  

5. Voortgang en demo RGS Beheertooling 
René Otten geeft een demo van de RGS Beheertool, een cloudapplicatie die binnen Nederland breder gebruikt 
wordt/kan worden. Hij laat zien hoe het RGS schema kan worden onderhouden en een overzicht van wijzigingen 
wordt bijgehouden. Ook is het mogelijk met de tool de koppelingen op te bouwen voor de RGS taxonomie, 
waarna de RGS Taxonomie kan worden gecreëerd. Overzichten kunnen worden geëxporteerd naar Excel of CSV. 
Versioning voor de taxonomie is in ontwikkeling. 
Op termijn is er behoefte aan een testsuite om controles mee uit te kunnen voeren. 

 
6. Architectuurwijzigingen RGS Taxonomie 

Om met de RGS Beheertool de RGS taxonomie te kunnen bouwen zijn een aantal architectuurwijzigingen nodig. 
Ook vanuit de Belastingdienst is er een aantal wensen voor een architectuurwijziging. Afgesproken is dat Tim en 
Ruud met een voorstel komen. (Actie Tim en Ruud) 
De gewenste architectuurwijzigingen dienen in de RGS Beheergroep goedgekeurd te worden, hierna wordt een 
RfC gepubliceerd voor consultatie van de markt. Om op tijd klaar te zijn voor de oplevering van de alfaversie (23 
augustus 2022), moet dit eind mei zijn afgerond. 
 

7. Demo RGS Taxonomy Reader  
Tim geeft een demo van de tool die door SBR Vernieuwing is ontwikkeld. Het betreft een open source tool 
1waarmee de taxonomie in een voor gebruikers leesbaar bestand (Excel of JSON) wordt omgezet. Dit lijkt op wat 
ook met de RGS Beheertool mogelijk is. De toegevoegde waarde van deze tool is dat het open source is, en dus 
ook van nut is naast de RGS Beheertool. 
 

8. Releaseplanning RGS 2022 
De planning van de NT is nog niet bekend, voor de releaseplanning is dus uitgegaan van de planning van vorige 
jaren. Voor de RGS taxonomie wordt altijd uitgegaan van de meest recente versies die beschikbaar zijn. De 
Belastingdienst stelt de pre-alfa en –bètaversie al beschikbaar voor publicatie.  
 

9. Rondvraag en sluiting 
René O. vraagt of een werkgroep zich wil buigen over de toepassing van extensies. Naast René zelf willen 
Jacques, Albert  en René V. hieraan deelnemen. (Actie René O., Jacques, Albert en René V.)) 
René O. vraagt ook na te denken over hoe we om kunnen gaan met de steeds terugkerende opmerkingen van 
Gerard. Zijn berichten op social media schetsen een bepaald beeld, we lezen te weinig over wat er wel goed 
gaat.(Actie Allen) 

                                                                 
 
1 De RGS Taxonomy Reader is te vinden op https://opensbr.org 
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René V. stelt voor een communicatieplek in te richten waar we eerder bestanden met elkaar kunnen delen en 
kunnen reageren. Hierdoor zouden we de “lasten” mogelijk wat eerlijker kunnen verdelen. 
Jerry wil in zijn contacten met klanten in de Agro-sector aandacht vragen voor RGS-codes en het Agro-filter. Dit 
wordt positief ontvangen. Advies is om ook met SBR-Nexus af te stemmen, en indien nodig met concrete 
wijzigingsvoorstellen te komen. 

  

Nr. Activiteit Wie? Status  

20220302-01 Voorstel architectuurwijziging Belastingdienst (uiterlijk eind mei a.s.) Tim + 
Ruud 

Open 

20220302-02 
 

 

Er komt een werkgroep die een voorstel zal doen voor toepassing/gebruik extensies 
 

 

 

René 
O.,  
Jacques, 
Albert 
en René 
V. 

Open 

20220302-03 Afhandeling opmerkingen en vragen Gerard Bottemanne Allen Open 

 
 

  
 
 
 

 


