
Toelichting – release notes bij bèta versie RGS 3.5 

Onderstaand een korte beschrijving van de wijzigingen in RGS 3.5b 

Deze wijzigingen zijn ten gevolge van: 

 Aanpassingen in de entrypoints, onderdeel van NT17b 

Teneinde te bepalen of er nieuwe RGS codes noodzakelijk en of gewenst zijn heeft er t.b.v. 

de definitieve versie een beoordeling plaatsgevonden op basis van de entrypoints; 

o Micro inrichting 

o Klein inrichting 

o Middelgroot inrichting 

o Groot 

o Toegelaten instellingen volkshuisvesting 

o Stichting 

o Coöperatie 

o Organisaties zonder winststreven 

o Fondsenwervende organisaties 

o Banken – Inrichting en Inrichting Beperkt (Natuurlijke Persoon) 

o Belastingen – IB – Vpb - Btw 

 

 Opmerkingen door softwareleveranciers en of andere partijen 

 

 Correctie van geconstateerde fouten in RGS 3.4 en of RGS 3.5a en meldingen ontvangen via 

website https://www.referentiegrootboekschema.nl/ 

N.B. Ten tijde van het uitbrengen van de bèta versie RGS 3.5 was de taxonomie inzake dVi (SBR Wonen) inzake NT17b 
nog niet beschikbaar. 
 

Op te merken zaken: 

1. Er zijn beperkt aantal wijzigingen op basis wet- en regelgeving en of richtlijnen. 

 

2. Verzoeken tot wijzigingen / verbeteringen vanuit de markt zijn in de bèta versie verwerkt. 

Hiervoor verwijzen wij u naar de opmerkingen welke verder op zijn opgenomen. 

 

3. Tevens is er een terugkoppeling geweest c.q. ontvangen van de SBR RGS Beheergroep WoCo. 

De genoemde (verzochte) aanpassingen zijn in de bèta versie doorgevoerd. 

 

In RGS 3.4 zijn een aantal onvolkomenheden geconstateerd en of gemeld. Deze zijn in respectievelijk 
de alfa- en bèta versie 3.5 verwerkt. 
 
Om de aanpassingen zelf te kunnen lokaliseren en beoordelen zijn in deze bèta versie een aantal 

kolommen opgenomen in het werkblad “RGS3.5b-versus-RGS3.4”; 

Kolom N De code is ongewijzigd overgenomen  aantal 4.640 

Kolom O De code is vervallen    aantal         0 

Posten zijn overgezet naar kolom Z “Inactief” (aantal 33) 

Kolom R De code is aangepast (betreft omslagcodes) aantal         4 

https://www.referentiegrootboekschema.nl/


Kolom P - Q Betreft een nieuwe code = toevoeging  aantal      61 

 

Deze nieuwe RGS codes zijn ontstaan op basis van wensen / 

aanvullingen dan wel nieuwe concepten in de taxonomie NT17b 

 Nieuw concepten in een taxonomie       2 

 Uitbreiding van codes ter dekking van c.q.  

mogelijkheid rapportage van sectorale entrypoints   27 

 Aantal wensen / aanvullingen Basis     19* 

 Aantal wensen /aanvulling WoCo     13 

*Mede op basis van meldingen inzake RGS MKB 
 

Kolom R Betreft een code van RGS 3.4 welke is  
  aangepast in RGS 3.5b (omslagcodes)  aantal        4 
 
Kolom S  Betreft een controle op volledigheid 

Kolom T Indien andere velden dan de RGS code gewijzigd is, is deze in de bèta versie 
gemarkeerd door een groene kleur. Dit betreft dan; 

 Sorteringskenmerk            0 

 Referentienummer            3 

 Omschrijving           31 

 D/C              3 

 Correctie in filters          73 

Recapitulatie : 

RGS 3.0 aantal codes 3.009 

RGS 3.1 aantal codes  3.754 

RGS 3.2 aantal codes 3.857 

RGS 3.3 aantal codes 4.573 (waarvan niveau 5 (2.875)) 

RGS 3.4 aantal codes     4.640 (waarvan niveau 5 (2.938)) 

RGS 3.5b aantal codes   4.701 (waarvan niveau 5 (2.973)) 

 
Wij verzoeken u eventuele op- en aanmerkingen aan ons toe te laten komen op de kennisbank welke 

u via de website kenbaar kunt maken bij “Geef een reactie of stel een Vraag” –  

https://referentiegrootboekschema.nl/geef-een-reactie-stel-een-vraag 
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