Toelichting – releasenotes bij alfaversie RGS 3.5
Onderstaand een korte beschrijving van de wijzigingen in RGS 3.5a
Deze wijzigingen zijn ten gevolge van:


Aanpassingen in de taxonomie NT17a
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



Opmerkingen door softwareleveranciers en of andere partijen



Correctie van geconstateerde fouten in RGS 3.4 en meldingen ontvangen via website
https://www.referentiegrootboekschema.nl/

N.B. Ten tijde van het uitbrengen van de alfaversie RGS 3.5 waren de entrypoints van de Belastingdienst (NT17a) en SBR
Nexus (FT17a) nog niet beschikbaar.

Op te merken zaken:
1. Er zijn een beperkt aantal wijzigingen op basis wet- en regelgeving en of richtlijnen.
a. In de taxonomie entrypoint Groot kan worden uitgevraagd “Exploitatiesubsidies”.
Ter dekking hiervoor in RGS zijn 2 nieuwe codes opgevoerd WOvbEsu en
WObvEsuEsu.
2. Tot slot valt aan te merken dat verzoeken tot wijzigingen / verbeteringen vanuit de markt in
de alfa versie zijn verwerkt. Hiervoor verwijzen wij u naar de opmerkingen welke verder op
zijn opgenomen.
a. Ten behoeve van W&V posten “Dotatie” en “Vrijval” is er consistentie aangebracht
om voor elke afzonderlijke “Overige voorzieningen” post een rgs code beschikbaar te
hebben. Dit heeft geleid tot 12 nieuwe rgs codes.
b. Inzake de posten behorende bij “Voorraden” zijn voor de W&V onder “Wijzigingen
voorraden – WWiv” rgs codes opgenomen conform de indeling van uitsplitsing
balansposten in de rubriek “Voorraden”. Hetzelfde is gerealiseerd onder de rubriek
“Kostprijs van de omzet – WKpr” voor wat betreft; kosten – voorraad- en
prijsverschillen. Dit heeft geleid tot 6 nieuwe rgs codes.

3. Ten behoeve van het sectorale entrypoint “Ondernemingen zonder winststreven” zijn nadere
specificatie / detaillering codes opgenomen onder “Lasten besteed aan doelstellingen –
WKprTvlLbd”, “Wervingskosten – WKprTvlWko” en “Kosten van beheer en administratie –
WKprTvlKba”. Dit heeft geleid tot 27 nieuwe rgs codes.
4. Tevens is er een terugkoppeling geweest c.q. ontvangen van de SBR RGS Beheergroep WoCo.
De genoemde (verzochte) aanpassingen zijn in de alfa versie doorgevoerd.
a. Het verzoek is ingewilligd om zowel onder “Lasten servicecontracten - WRevLscLsc”
als “Overige organisatiekosten – WOokOok” de mogelijkheid te bieden om
toegerekende salarissen – sociale lasten – pensioenlasten – afschrijvingen – overige
bedrijfslasten te kunnen verwerken. Dit heeft geleid tot 12 nieuwe rgs codes
b.

Onder “Waardeveranderingen vastgoedportefeuille – WWvv”, “Toegerekende
organisatiekosten vastgoed in ontwikkeling t.b.v. verhuur – WWvvOwvTok” is op
verzoek de rgs code WWvvOwvTokGap - Toegerekende organisatiekosten
geactiveerde productie toegevoegd. Dit heeft geleid tot 1 nieuwe rgs code.

5. De post inzake vorderingen / schulden pensioen (premies en uitkeringen) kent een indeling
onder de vorderingen dan wel onder “Overige vorderingen” dan wel onder “Overlopende
activa”. De omslagcodes waren hier niet geheel consequent. Dit heeft geresulteerd in
aanpassing van 4 rgs omslag codes.
6. De volgde rgs codes hebben het karakter “inactief” gekregen;
a. BLimBanRbaBg10 en BSchSakRbaBg10 - Rekening-courant bank groep 10. Dit om
reden dat voorgeschreven is dat een rgs code uit niet meer dan 13 posities mag
bestaan. Aantal rgs codes 2
b. Rgs codes in de W&V die betrekking hadden op dotatie op vrijval “Assurantie eigen
risico” zijn inactief gezet. Aantal rgs codes 8.
In de balans betreft dat rgs codes behorende bij “Reserve assurantie eigen risico BEivFirRae “. Aantal rgs codes 8
c. Spaarloonregeling is m.i.v. 2022 niet meer toepasbaar en de overgangsregeling is
beëindigd. Betreft WPerLesTls – rgs code 1
Om voor u zelf de aanpassingen zelf te kunnen lokaliseren en beoordelen is in deze alfa versie een
aantal kolommen opgenomen in het werkblad “RGS3.5a-versus-RGS3.4”;
Kolom N

De code is ongewijzigd overgenomen

aantal 4.640

Kolom O
De code is vervallen
Posten zijn overgezet naar kolom Z “Inactief” (aantal 25)

aantal

0

Kolom R

De code is aangepast (betreft omslagcodes)

aantal

4

Kolom P - Q

Betreft een nieuwe code = toevoeging

aantal

60

Deze nieuwe RGS codes zijn ontstaan op basis van wensen /
aanvullingen dan wel nieuwe concepten in de taxonomie NT17a





Nieuw concepten in een taxonomie
2
Uitbreiding van codes ter dekking van c.q.
mogelijkheid rapportage van sectorale entrypoints 27
Aantal wensen / aanvullingen Basis
18*
Aantal wensen /aanvulling WoCo
13
*Mede op basis van meldingen inzake RGS MKB

Kolom R

Betreft een rgs omslagcode van RGS 3.4 welke is
aangepast in RGS 3.5a
aantal

4

Kolom S

Betreft een controle op volledigheid

Kolom T

Indien andere velden dan de RGS code gewijzigd is, is deze in de alfaversie
gemarkeerd door een groene kleur. Dit betreft dan;
 Sorteringskenmerk
0
 Referentienummer
1
 Omschrijving
33
Aanpassingen van of foutieve omschrijvingen dan
wel omschrijvingen die niet geheel in lijn waren
 D/C
0
 Correctie in filters
23

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 3.5a aantal codes 4.704 (waarvan niveau 5 (2.972))
Wij verzoeken u eventuele op- en aanmerkingen aan ons kenbaar te maken via de website bij “Stel
een Vraag” - https://www.referentiegrootboekschema.nl/stel-een-vraag

RGS Beheergroep, 18 augustus 2022

