
 

1 
 

SBR Datum 

www.referentiegrootboekschema.nl 7-10-2022 

Contactpersoon  

Ada Kassels 
Telefoon: 0652353815 

 

Verslag  
SBR Expertgroep RGS  
  

Vergaderdatum: 3 oktober 2022 

Aanwezig: Jacques Urlus (coördinator overleg), Jeroen van Hulten, Bas Groenveld, René Otten, Frank van 
Nielen, Robert Nieuwenhuijs, Jeroen Voogt, Martin de Bie en Ada Kassels  

Afwezig: Ben Schraag, Dick Lokerse, Frans Hietbrink, Ronald van Grunsven, Albert van Ruijven-Rojek, Aad 
van Mil, Annemarie van der Pol, Menno Kooreman, Dirk-Jan van Blijderveen, Arjan van Beek, Arris 
Tijsseling, Joris Joppe, Durk Tuinier, Hans Plomp, Frank van Nielen, Peter Waas, Richard van der 
Zee, Gert Kwetters, Fred de Vries, Sophia Bünemann Gert Buiten en Bob Huisman 

  
  

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

2. Mededelingen 
Jacques vervult een coördinerende rol bij dit overleg. De functie van voorzitter blijft vacant. 
 

3. Concept verslag overleg 21 juni 2022 & actiepunten  
Het verslag wordt goedgekeurd. 
De bijgewerkte actielijst staat hieronder. T.a.v. actiepunt 20220216_05 wordt opgemerkt dat we dergelijke 
communicatie ook graag via de RGS-kanalen onder de aandacht willen brengen. Daarvoor kan dan een artikel met 
een link naar Ada worden gestuurd.  

 
 

Nr. 
 

Activiteit Wie? Status  

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 

Voorzitter GEREED 

20220216_02 Implementatieplan RGS-kwartiermaker  
STATUS 3-10: Plan van aanpak is besproken en wordt op basis van 
aanvullingen/opmerkingen nog aangepast. Alle openstaande actiepunten op naam 
van de RGS-kwartiermaker worden hier samengevoegd. 

RGS-
kwartiermaker 

Open 
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a. (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. 

b. ((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 

c. (20220216_03) Verkenning toepassing RGS in rapportage software 
(afhankelijk van uitkomst onder a.) 

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 3-10: het verkennend onderzoek is geagendeerd bij de Klankbordgroep 
Auditfiles. 

Jeroen/Martin Open 

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

20220216_07 Informatie over duurzaamheidsrapportage opvragen bij SRA  
STATUS 3-10: Jacques informeert bij Menno Kooreman 

Voorzitter Open 

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

Ada GEREED 

20220216_09 Voorstellen voor nieuwe 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.) 
STATUS 3-10: bijeenkomst gepland op 11 oktober a.s. 

Voorzitter + 
Joris Joppe 

GEREED 

 
 

4. RGS Beheergroep - activiteiten 
Jacques licht toe: 
De alfaversie van het RGS schema en de RGS taxonomie 3.5. zijn gepubliceerd. De oplevering is geheel met de 
RGS Beheertool uitgevoerd. Er zijn nog enkele architectuur-fouten aanwezig, deze worden in de volgende versie 
opgelost. 
De alfaversie heeft alleen een koppeling met de entrypoints van de KvK vanwege vertraagde opleveringen van de 
taxonomieën van de Belastingdienst en de banken. Om de bètaversie wel aan te laten sluiten op de betreffende 
taxonomieën zal deze naar verwachting volgens planning worden begin november 2022 worden opgeleverd. 
 
In het overleg van de Beheergroep van a.s. woensdag wordt de lijst met “openstaande punten” van Gerard 
Bottemanne besproken. Een deel van deze punten is al eerder beantwoord, een aantal andere punten worden 
dan behandeld. Verder staat er op de agenda een voorstel m.b.t. extensies en wordt er gesproken over de wens 
om koppelingen zichtbaar te maken in een JSON-format. 
 
Jeroen Voogt vraagt hoe het proces loopt m.b.t. feedback op de RGS taxonomie. In dit geval betreft het de 
WoCo’s. Vragen daaromtrent worden door de Beheergroep van SBR Wonen afgehandeld. Jeroen wordt verzocht 
na te gaan of de issues in de onlangs opgeleverde definitieve versie van de RGS dPi taxonomie 3.4. al zijn 
opgelost. René trekt e.e.a. na bij SBR Wonen; er moeten goede afspraken worden gemaakt over het afhandelen 
van aanvragen. 
 
Begin 2023 zal gezamenlijk worden gekeken of de RGS taxonomie voldoet.  
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5. Presentatie Plan van Aanpak RGS Kwartiermaker 
Jacques deelt mee dat in het plan van aanpak dat later wordt besproken per abuis de bronvermeldingen niet zijn 
opgenomen. In een volgende versie worden deze alsnog vermeld. 
 
René geeft een uitgebreide toelichting op zijn plan van aanpak. Er wordt eerst met name aandacht gegeven aan 
het wegnemen van een aantal angels in de software om daarna de verschillende doelgroepen te gaan 
benaderen.  
Enkele reacties: 
Het zijn herkenbare punten, deze worden deels ook genoemd in het RGS analyse van de BD en het CBS. 
Belangrijkste doel is om de implementatie bij intermediairs te vergroten. Kan de benadering van intermediairs 
dan niet meer naar voren worden gehaald? En kunnen activiteiten parallel worden uitgevoerd? 
Er ontbreekt een managementsamenvatting. 
Het is goed om de hele keten te benadrukken. 
Het is best veel en de vraag is of alles wel binnen de tijd kan worden uitgevoerd. Daarom is het goed om 
prioriteiten te stellen en te kijken waar SBR Vernieuwing een rol kan spelen. 
Onderwijs wordt niet genoemd: het zou goed zijn als RGS ook aandacht krijgt in opleidingen. René geeft aan dat 
hij die contacten wel heeft. 
 
Afgesproken wordt om de Word-versie van het plan aan alle leden van de Expertgroep te sturen met het verzoek 
opmerkingen en aanvullingen in het document uiterlijk 7 oktober a.s. naar René te sturen. René levert uiterlijk 
14 oktober a.s. een nieuwe versie op. Input uit het overleg op 11 oktober a.s. over de vervolganalyse RGS wordt 
ook meegenomen. 
 
Hierna zal de Expertgroep consensus moeten uitspreken over de grote lijnen. Het heeft de voorkeur om de 
Expertgroep als geheel verantwoordelijk te maken voor de tussentijdse aansturing en monitoring i.p.v. een 
beperkte afvaardiging in de vorm van een stuurgroep. Belangrijk is dat ook vertegenwoordigers van NOAB en 
SRA meedenken en –doen. 
 

6. WG Communicatie – communicatieplan 
Ada licht toe: 
De WG Communicatie heeft het communicatieplan verder uitgewerkt en onlangs ook afgestemd met René. 
Activiteiten zullen in gezamenlijk overleg worden uitgevoerd. 
Een steeds terugkerende vraag is wat is het USP van RGS? De termen “sneller”, “beter” en “gemakkelijker” zijn 
dat niet, daarvoor zijn er ook andere oplossingen. De WG denkt dat we meer aandacht moeten geven aan de 
ketengedachte. Zien we RGS als nationale standaard?  RGS is onderdeel van het SBR-afsprakenstelsel. 
Martin noemt “tagging” dat spreekt meer aan dan standaard en geeft aan hier ook nog verder over na te willen 
denken en komt hierop terug. 
 

7. Rondvraag en Sluiting 
De aanwezigheid van NOAB en SRA wordt gemist. 
Jeroen van Hulten stelt voor Gerard Bottemanne uit te nodigen voor het overleg over de RGS analyse. De 
uitnodiging zal worden doorgestuurd. 

  

Nr. 
 

Nieuwe Activiteiten Wie? Status  

20221003_01 Goede procesafspraken over afhandeling vragen over WoCo’s René Open 

20221003_02 Nieuwe versie Plan van Aanpak, uiterlijk 14-10-2022 René Open 

 


