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

2. Mededelingen 
Robert Mul vertrekt binnenkort als voorzitter van de RGS Expertgroep, hij rondt lopende zaken nog af. 
De werving van de RGS-kwartiermaker is bijna afgerond. 
De afgelopen periode heeft Jacques om persoonlijke redenen minder gewerkt, dat is één van de redenen waarom 
dit overleg een maand is doorgeschoven. 
Vanaf 1 juli a.s. is Jacques voorzitter van XBRL Nederland. 
 

3. Verslag vorige bijeenkomst & actiepunten  
In het verslag ontbreekt het actiepunt om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld Github als community platform 
waarop iedereen kan reageren op vragen. Dit wordt toegevoegd.  
 
  

Nr. Activiteit Wie? Status  

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

GEREED 

20220302-02 
 

 

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

 

STATUS 22-6: na de vergadering wordt een afspraak gemaakt. De RGS-kwartiermaker zal de 

coördinatie op zich nemen. 

René 
O.,  
Jacques, 
Albert 
en René 
V. 

Open 
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20220302-03 Afhandeling opmerkingen en vragen Gerard Bottemanne Allen Open 

20220622_04 Onderzoek naar community platform (bijvoorbeeld Github) 
 
STATUS 22-6: toegevoegd 

Jacques 
+ René 
V. 

Open 

 
  

4. Status RGS Beheertooling 
De laatste onderdelen zijn opgeleverd. Er is nog een kleine aanpassing nodig voor de creatie van unieke 
linkroles.. De Beheertool is volledig operationeel voor de oplevering van de alfaversie van de RGS taxonomie 3.5. 
 

5. Voorstel RfC RGS taxonomie 
Tim en Ruud worden bedankt voor hun inzet bij dit voorstel. Het is goed om naar het voorbeeld te kijken om te 
begrijpen wat de wijzigingen betekenen. Als gevolg van de 12 voorgestelde wijzigingen ontstaat een nieuwe 
architectuur. 
In de RfC zal in de inleiding het nut van de taxonomie worden toegelicht en worden de 12 punten als 1 grote 
wijziging gepresenteerd. 
De volgende keer wordt de wens om koppelingen inzichtelijk te maken via een JSON-format besproken. Actie 
Jacques  
 

6. Toelichting planning RGS 3.5 en openstaande issues 
De oplevering van de NT17 is vertraagd, als gevolg hiervan zal de alfaversie van het RGS Schema 3.5 ook later 
worden opgeleverd. Ook de planning van de FT17 is nog niet bekend. 
René O. vraagt of de RGS Beheergroep WoCo uiterlijk in de eerste week van juli wil aangeven of er wijzigingen 
zijn. 

 
 Openstaande issues: 
 Enkele terugkerende onderwerpen worden besproken, de Beheergroep is het er unaniem over eens dat: 

 het RGS  een referentieschema is en geen grootboekrekeningschema.  

 bij vragen over het referentienummer verwezen kan worden naar de RfC van vorig jaar: het 
referentienummer wordt niet verwijderd maar wordt niet onderhouden omdat het geen functie heeft. 

 het niet uit maakt hoeveel RGS codes er zijn mits er goede filters worden geïmplementeerd Er moet ook 
een mogelijkheid zijn om zelf filters te maken. 

 
7. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen. Paul geeft aan dat dat je je nog kunt aanmelden voor de webinar van XBRL Nederland op 30 
juni a.s. De vergadering wordt gesloten. 

 

Nr. Activiteit Wie? Status  

20220302-02 
 

 

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

 

STATUS 22-6: na de vergadering wordt een afspraak gemaakt. De RGS-kwartiermaker zal de 

coördinatie op zich nemen. 

René 
O.,  
Jacques, 
Albert 
en René 
V. 

Open 

20220302-03 Afhandeling opmerkingen en vragen Gerard Bottemanne Allen Open 

20220622_04 Onderzoek naar community platform (bijvoorbeeld Github) 
 
STATUS 22-6: toegevoegd 

Jacques 
+ René 
V. 

Open 

20220622_01 JSON-format volgende keer op de agenda Jacques Open 
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