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1. Opening 
Robert opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Ada vraagt agendapunt 5 te behandelen na 
agendapunt 7. 
  

2. Mededelingen 
Er is een mail van Gerard Bottemanne ontvangen. Vragen worden met regelmaat beantwoord door de 
Beheergroep. Gerard wordt ook op de hoogte gehouden via de notulen. 
 
Robert legt zijn voorzitterschap per 1 juli neer. Er heeft zich nog niemand gemeld om deze rol over te nemen. De 
overheidspartijen geven de voorkeur aan iemand van de private partijen. 
 

3. Concept verslag vorige overleg & actiepunten  
Jeroen bevestigt dat de tekst over de BTW e-Commerce  juist is. De Belastingdienst gaat niet over aanpassingen in 
de inrichting van RGS maar wil daar natuurlijk wel over mee denken. 
 
  

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 21-6: Er zal bij 

softwareleveranciers getoetst worden wat de toegevoegde waarde is van 

het RGS-label, is het een unique selling point? Dit kan met een checklist 

telefonisch worden uitgevraagd. Bij een overwegend positieve uitkomst is 

het goed om opnieuw een onderzoek te laten uitvoeren naar de RGS Ready 

RGS-
kwartiermaker 

 Open 
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status van boekhoud- en rapportagepakketten. Dan zal ook bekeken 

moeten worden of de criteria voor RGS Ready moeten worden herzien.  

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 21-6: vanwege de inhoudelijke aard wordt dit opgepakt door de 

RGS-kwartiermaker in samenspraak met de RGS Beheergroep. 

RGS-
kwartiermaker  

 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 21-6: zie agendapunt ‘Meetinstrumentarium RGS’ 

Joris + RGS-
kwartiermaker 

Open 

20220216_01 Opdracht werving RGS-kwartiermaker  

STATUS 21-6: de werving wordt binnenkort afgerond 

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. STATUS 21-6: Jacques, Jeroen en Martin 

spreken hierover binnenkort met elkaar.  

Jeroen e.a. Open 

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

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

20220216_06 Verkenning toepassing RGS in rapportage software   

STATUS 21-6: afhankelijk van resultaat 20210615-02 

RGS-
kwartiermaker 

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 

 
 

 
4. RGS Beheergroep - activiteiten 

Jacques licht toe: 

 De laatste onderdelen van de RGS Beheertool zijn beschikbaar gekomen. De RGS taxonomie 3.5 kan nu 
met de tool worden opgeleverd, waarmee continuïteit en kwaliteit zijn gewaarborgd. 

 De alfaversie van de NT17 is vertraagd. Als gevolg hiervan zal de alfaversie van het RGS-schema ook 
later dan gepland worden opgeleverd. 

 

5. Meetinstrumentarium RGS 
Het is goed om in Q4 een nieuw onderzoek naar de adoptie uit te voeren, dat vergelijkbaar is met het onderzoek 
van Q4 2020 (=0-meting). De vorige keer heeft de Belastingdienst een belangrijke bijdrage geleverd. 
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Opmerkingen n.a.v. de notitie (bijlage 6.a) zijn van harte welkom. De RGS-kwartiermaker zal een coördinerende 
rol vervullen om dit onderzoek uit te laten voeren. Actie: Joris + RGS-kwartiermaker 
 
 

6. Analyse RGS – CBS en Belastingdienst 
De presentatie wordt toegelicht door Bas en Derk. Diverse deelnemers geven een eerste reactie. Het is een goed 
discussiestuk waarbij wordt opgemerkt dat bepaalde onderwerpen ook steeds terug komen. Gevraagd wordt om 
eventuele schriftelijke reacties naar Ada te sturen. Na half augustus wordt een overleg gepland om de discussie 
verder te voeren. De uitkomst van deze discussie kan samen met het jaarplan worden meegenomen in het plan 
van de RGS-kwartiermaker. Actie: Robert Mul 

 
7. WG Communicatie – activiteiten 

In de eerste helft van dit jaar zijn er weinig activiteiten uitgevoerd door de WG Communicatie, er is weinig te 
melden vanuit de RGS Beheer- en Expertgroep. En ook de RGS-kwartiermaker is nog niet aan de slag. Binnen de 
werkgroep is nagedacht over hoe we actiever kunnen communiceren en is het voornemen een plan op te stellen. 
Dit zal ook worden afgestemd met de RGS-kwartiermaker. 
 
Belangrijke vragen daarbij zijn: wat is de rol/taak van de Expertgroep en wat zijn onze doelgroepen? 
De Expertgroep is een besluitvormingsorgaan, bepaalt de koers van RGS en bevordert de implementatie. Omdat 
de implementatie-activiteiten weinig vooruitgang boekten i.v.m. beperkte beschikbaarheid van de deelnemers is 
besloten hiervoor iemand te werven, de RGS-kwartiermaker. Deze zal de implementatie-activiteiten aanjagen 
c.q. hierbij een coördinerende rol vervullen. 
Wat betreft doelgroepen zijn we overeengekomen ons te richten op softwareontwikkelaars, financieel 
intermediairs en alleen die ondernemers die hun eigen administratie voeren. 
 

8. Voorzitterschap SBR Expertgroep RGS 
Zie mededelingen. Robert zorgt wel voor een vervanger namens de NBA in de Expertgroep. 
 

9. Rondvraag en Sluiting 
Er zijn geen vragen. Robert wordt bedankt voor zijn inzet als voorzitter. 
 

 

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 21-6: Er zal bij 

softwareleveranciers getoetst worden wat de toegevoegde waarde is van 

het RGS-label, is het een unique selling point? Dit kan met een checklist 

telefonisch worden uitgevraagd. Bij een overwegend positieve uitkomst is 

het goed om opnieuw een onderzoek te laten uitvoeren naar de RGS Ready 

status van boekhoud- en rapportagepakketten. Dan zal ook bekeken 

moeten worden of de criteria voor RGS Ready moeten worden herzien.  

RGS-
kwartiermaker 

 Open 
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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 21-6: vanwege de inhoudelijke aard wordt dit opgepakt door de 

RGS-kwartiermaker in samenspraak met de RGS Beheergroep. 

RGS-
kwartiermaker  

 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 21-6: zie agendapunt ‘Meetinstrumentarium RGS’ 

Joris + RGS-
kwartiermaker 

Open 

20220216_01 Opdracht werving RGS-kwartiermaker  

STATUS 21-6: de werving wordt binnenkort afgerond 

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. STATUS 21-6: Jacques, Jeroen en Martin 

spreken hierover binnenkort met elkaar.  

Jeroen e.a. Open 

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

20220216_06 Verkenning toepassing RGS in rapportage software   

STATUS 21-6: afhankelijk van resultaat 20210615-02 

RGS-
kwartiermaker 

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 

20220621_01 Meetinstrumentarium RGS, reactie op notitie + voorbereiden onderzoek Joris + RGS-
kwartiermaker 

Open 

20220621_02 Vervolg discussie Analyse RGS (na medio augustus a.s.) Robert Mul + 
Joris Joppe 

Open 

 
 

  
 
 
 

 


