
Toelichting – release notes bij Alfa-versie RGS 3.2 

Onderstaand een korte beschrijving van de wijzigingen in RGS 3.2 

Deze wijzigingen zijn ten gevolge van: 

 Aanpassingen in de taxonomieën NT14 (alfa-versie) 

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

de alfaversie een beoordeling plaatsgevonden op basis van de entypoints; 

o Micro inrichting 

o Klein inrichting 

o Middelgroot inrichting 

o Toegelaten instellingen volkshuisvesting 

o Stichting 

 

 Opmerkingen door softwareleveranciers 

 

 Besluit in de RGS Beheergroep om de omschrijvingen in de omzetbelasting aan te laten 

sluiten op de rubriekcodes in de aangifte omzetbelasting. 

 

 Correctie van geconstateerde fouten in RGS 3.1 conform “Known errors” 

 

 In de alfaversie is de bankentaxonomie niet meegenomen. Reden hiervoor is dat deze nog 

niet ter beschikking is. 

Op te merken zaken: 

1. In de alfaversie van de NT14 is er een belangrijke uitbreiding van de “Financiële baten en 

lasten”. De RGS codes zijn hier in overeenstemming gebracht met de uitvraag in de 

taxonomieën. 

 

2. In het “Eigen vermogen” zijn twee nieuwe groepen opgenomen. Een en ander conform de 

uitbreiding in NT14a. Het betreft “Financiële instrumenten op basis van juridische vorm 

geclassificeerd als eigen vermogen” en “Voorgestelde bedrag aan dividenduitkeringen aan 

houders van eigenvermogensinstrumenten (geclassificeerd als eigen vermogen)”. 

 

3. Onder de “Overige voorzieningen” zijn diverse nieuwe groepen opgenomen. Een en ander 

conform de uitbreiding in NT14a. 

 

4. In RGS 3.1 zijn een aantal onvolkomenheden geconstateerd. Deze zijn opgenomen in de 

“Known error” lijst. De hierin gemelde zaken zijn in RGS 3.2 opgenomen. 

 

5. De filters zullen in de bèta versie nog worden beoordeeld en/of worden geoptimaliseerd. 

 

Om voor u zelf de aanpassingen zelf te kunnen lokaliseren en beoordelen is in deze alfa versie een 

aantal kolommen opgenomen 

Kolom K De code is ongewijzigd overgenomen  aantal 3.745 



Kolom L De code is vervallen    aantal         1 

Kolom M - N Betreft een nieuwe code = toevoeging  aantal       60 

Kolom O Betreft een code van RGS 3.1 welke is  

  aangepast in RGS 3.2 (zie m.n. punt 1)  aantal        8 

  Waarvan 6 RGS omslagcodes 

Kolom P  Betreft een controle op volledigheid 

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

 Sorteringskenmerk            1 

 Referentienummer            1 

 Omschrijving (verkort)         52 

 

RGS 3.0 aantal codes 3.009 

RGS 3.1 aantal codes  3.754 

RGS 3.2 aantal codes 3.813 

 

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

u via de website kenbaar kunt maken  bij “Stel een Vraag” - 

https://www.referentiegrootboekschema.nl/kbase/index.php?View=contact 

 

RGS Beheergroep, 15 juli 2019 
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