Verslag en actiepunten van het breed expertoverleg
Referentie Grootboekschema
op woensdag 18 december 2013 bij het CBS in Den Haag
Versie 20 december 2013
Aanwezig: Mohamed Amri (AFAS), Freek Arnoldus (CBS, projectsecretaris); Mark Bisschop (EBPI); Gert Buiten
(CBS); Dave van den Ende (Deloitte); Tom van Engers (UvA); Cor Franke (voorzitter); Twan van Gool (Deloitte);
Leo Greve (CaseWare); Marc van Hilvoorde (Logius); Fred van Ipenburg (Belastingdienst); Harold Kinds (SRA);
Menno Kooreman (SRA); Klaas Nieuwland (NOAB); Stefan Nijessen (NOB); Harry Pisart (Exact); Marko Roos (CBS);
Kees Schaap (Pro Management); Paul Staal (ING/FRC); Evert Jan Stokking (Topicus Finan); Roos Timmermans
(Unit4); Peter Waas (Belastingdienst); Gerard van IJzendoorn (NBA).
1.

Opening

Om 10.05 uur opent voorzitter Cor Franke de bijeenkomst. De deelnemers aan de vergadering besluiten om de
voorgelegde concept-agenda te volgen.
Mededelingen:
-

Diverse genodigden voor dit overleg hebben een bericht van verhindering doorgegeven;

-

Gosse van der Veen (DG CBS) heeft tijdens het SBR-Beraad (bestuurders van private en publieke organisaties)
van 6 november jl. een presentatie gegeven over de voortgang en de plannen van het RGS-initiatief. Het
Beraad reageerde positief op de resultaten tot nu toe en de gehanteerde aanpak. Besloten is dat het RGSinitiatief een vast agendapunt zal zijn van het SBR-Beraad en dat het RGS zal worden meegenomen in de
roadmap (‘stip aan de horizon’).
2.

Verslagen

Het verslag van de expertbijeenkomst van 23 september 2013 wordt zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd.
De actiepunten zijn afgehandeld. De daaruit resulterende notities komen tijdens dit overleg aan de orde.
Het verslag van de gezamenlijke bijeenkomst van de RGS werkgroepen “in elkaar schuiven van de huidige
schema’s” en “inventariseren/harmoniseren uitvraag financiële gegevens overheid/niet-overheid” op 20 november 2013 was ter kennisgeving bij de agenda gevoegd. Naar aanleiding van de vraag wat er in dat verslag precies
verstaan moet worden onder de zinsnede: “dat de KvK het RGS onderschrijft”, zullen Cor Franke en Freek
Arnoldus contact opnemen met de KvK.
3.

Het Referentie Grootboekschema versie 1.0

Harold Kinds geeft een toelichting op de opgeleverde versie 1.0 van het Referentie Grootboekschema (de powerpoint-sheets zijn bij dit verslag gevoegd) alsmede op de visie achter het RGS-stelsel. Door de deelnemers wordt
veel waardering uitgesproken m.b.t. het resultaat en de gehanteerde werkwijze. Er zijn geen inhoudelijke op- of
aanmerkingen op het op 16 december jl. verspreide schema en de bijbehorende toelichting.
Overeenkomstig één van de uitgangspunten van het initiatief wordt er gesteld dat bij alle koppelingen in eerste
instantie gebruik gemaakt zal moeten worden van bestaande logische standaarden (denk aan: ISO-landentabel
en Juriconnect m.b.t. wet- en regelgeving).
In de komende weken zullen Roos Timmermans, Leo Greve , Harold Kinds en Evert Jan Stokking nog een laatste
check uitvoeren op de omschrijving en de code (kolommen 2 en 3) van het RGS versie 1.0. Deze check zal in de
tweede week van januari a.s. zijn afgerond.
Dave van den Ende, Marc van Hilvoorde, Harold Kinds en Marko Roos zullen komende weken een notitie opstellen waarin de diverse producten van het RGS-stelsel, zoals schema, mappings en handleiding, worden
beschreven inclusief de onderlinge samenhang van die producten. Dave van den Ende zal daarbij informatie over
CEN inbrengen.
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De vergadering stelt vervolgens versie 1.0 van het Referentie Grootboekschema (zoals op 16 december 2013
verspreid) unaniem vast.
De voorzitter dankt de leden van de betrokken werkgroepen, met name Harold Kinds, voor hun gedreven en
deskundige inzet die ertoe heeft geleid dat ongeveer 14 maanden na de startbijeenkomst in Hotel Karel V een
door private en publieke organisaties gedragen en volwaardig Referentie Grootboekschema is opgeleverd.
Besloten wordt om na komende jaarwisseling de bestuurders van de bij het initiatief betrokken organisaties
schriftelijk om formele bevestiging te vragen van de vaststelling van versie 1.0 van het RGS. Pas nadat de
bestuurders (schriftelijk) hebben ingestemd met de vaststelling van versie 1.0 van het RGS, zal het RGS openbaar
gemaakt worden. De actie van het voorleggen aan de bestuurders wordt onder agendapunt 7. (vervolgafspraken)
van dit verslag verder uitgewerkt.
4.

Terugkoppeling van de reacties op de vragen die naar aanleiding van de vergadering van 23 september
jl. zijn voorgelegd aan de bestuurders van de organisaties die bij het initiatief RGS betrokken zijn.

Freek Arnoldus geeft een mondelinge toelichting op basis van de ontvangen reacties op de vragen van 23 september jl. Schriftelijke rapportage zal volgen, zodra de reacties van alle organisaties zijn ontvangen en verwerkt.
Op 17 december jl. waren van 14 organisaties (uitvragers, koepels en softwareontwikkelaars) reacties ontvangen.
Daarbij waren niet altijd alle vragen van een antwoord voorzien.
Voorstellen beheer RGS en licentievrijgebruik RGS:
Door alle organisaties werd ingestemd met de twee tijdens het expertoverleg van 23 september jl. aangenomen
voorstellen met betrekking tot het beheer van RGS (NEN/NTA) en het licentievrijgebruik van het RGS (Creative
Commons Zero).
Vragen m.b.t. de implementatie:
Ten aanzien van de twee voorgelegde scenario’s voor implementatie (t.w. zelfstandig implementeren of “meeliften”) gaat bij de meeste respondenten de voorkeur uit naar het meeliften met de SBR-implementatie; daarbij
maakten enkelen de kanttekening om de RGS-identiteit, met name vormgegeven in de aanpak en werkwijze,
overeind te houden.
Met betrekking tot het verlenen van medewerking aan een ketentest wordt door diverse organisaties het nut van
een dergelijke proof of concept/ketentest onderschreven. Er wordt de bereidheid uitgesproken voor het leveren
van medewerking bij een dergelijke test. Enkele partijen die zelf geen schakel zijn binnen keten (zoals koepels),
zien voor zichzelf geen directe rol weggelegd; wel boden zij aan om als intermediair richting achterban te
fungeren.
Op de vraag omtrent de bereidheid om bij te dragen (menscapaciteit en/of financieel) aan het implementatietraject wordt door nagenoeg alle bestuurders als reactie gegeven dat wel menscapaciteit beschikbaar kan
worden gesteld, enkelen geven aan dat ook financieel bijdragen mogelijk is, zij het onder bepaalde voorwaarden.
Conclusies op basis van de antwoorden tot nu toe:
- Voorstellen m.b.t. beheer RGS en licentievrijgebruik zijn beide unaniem vastgesteld;
- Het implementeren zal langs de lijn van het meeliften met het SBR programma dienen te verlopen;
- De ketentest zal zodra er een tijdelijke werkorganisatie is ingesteld, in gang worden gezet;
- Out of pocket kosten zullen zo beperkt mogelijk moeten blijven; alleen als het expertise of diensten betreffen
die binnen de groep van betrokken organisaties niet beschikbaar zijn. Primair betreffen de bijdragen aan de
implementatie menscapaciteit. Voor eventuele onontkoombare out of pocketkosten zal binnenkort een
verdeelmodel moeten worden ontwikkeld.
Als reactie op deze laatste conclusie wordt de suggestie gedaan om te onderzoeken of er een beroep kan worden
gedaan op bepaalde (EZ?) subsidies (actie Cor Franke en Freek Arnoldus). Tevens zal door Peter Waas bij de
Belastingdienst worden nagetrokken wat de status is van de eerdere toezegging om de NEN/NTA-kosten voor
rekening van de Belastingdienst te laten komen.
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5.

Implementatie van het Referentie Grootboekschema

De vergadering stemt zonder op- en aanmerkingen in met het voorstel voor het implementatietraject van het
RGS. Dit geaccordeerde voorstel zal als basis fungeren voor het (door de tijdelijke werkorganisatie op te stellen)
stappenplan voor de implementatie.
Eveneens stemt de vergadering in met het voorstel voor een tijdelijke werkorganisatie RGS, onder het voorbehoud dat de laatste alinea van de notitie betreffende de bijdragen door de betrokken organisaties, wat betreft
menscapaciteit en/of financiële middelen, zal worden aangepast, aan de hand van het hiervoor besprokene
m.b.t. de financiële bijdragen.
6.

Gedachtewisseling over de (brede) communicatie met betrekking tot versie 1.0 van het Referentie
Grootboekschema;

Naast het opstellen van een stappenplan voor implementatie zal ook het opstellen van een communicatieplan
tot de eerste werkzaamheden behoren van de tijdelijke werkorganisatie RGS. Vooruitlopend op een dergelijk
communicatieplan worden de volgende acties met betrekking tot het publiekelijk uitdragen van het RGS
afgesproken.
Zoals tijdens eerder de vergadering is afgesproken, zal het RGS versie 1.0 pas nadat de bestuurders met de vaststelling van versie 1.0 akkoord zijn gegaan, openbaar worden gemaakt.
De vergadering spreekt zich uit om in maart a.s., onder regie van (het expertoverleg van) het RGS-initiatief, een
conferentie/symposium te organiseren, van maximaal één dagdeel. Centraal onderdeel daarbij zal zijn dat de
bestuurders hun instemming (formele goedkeuring) betuigen ten aanzien van de opgeleverde RGS-producten.
Mogelijk dat later te houden evenementen gecombineerd kunnen worden met evenementen van andere
organisaties (bijvoorbeeld SBR), wordt expliciet gesteld om deze conferentie een 100% RGS-sessie te laten zijn.
Belangrijk is om de juiste doelgroep (controllers) voor een dergelijke conferentie uit te nodigen. Naast deze
specifieke doelgroep – en vanzelfsprekend de bestuurders en leden van de expertgroep - zullen ook vertegenwoordigers van de vakpers worden uitgenodigd.
Het RGS zal tijdens de conferentie “tastbaar”, in termen van presentabel, moeten zijn o.a. door middel van
demo’s van bij de expertgroep betrokken organisaties.
Voorts zal tijdens de conferentie de tijdelijke werkorganisatie RGS worden gepresenteerd.
De vooraankondiging voor deze bijeenkomst zal tevens het signaal zijn voor het vrij beschikbaar stellen van het
RGS, versie 1.0. Suggestie wordt gedaan om die aankondiging te combineren met een persbericht.
Regie en coördinatie van deze conferentie zal komen te liggen bij de nog op te richten tijdelijke werkorganisatie
RGS. Vooralsnog zal Freek Arnoldus als eerste aanspreekpunt voor de organisatie van de conferentie fungeren.
Suggesties en bijdragen voor de conferentie zijn van harte welkom.
Naast de conferentie zullen ook andere uitingen plaats moeten vinden met betrekking tot het RGS. Daarvoor zal
een (aansprekende) presentatievorm van het RGS moeten worden ontwikkeld.
Wat betreft de communicatie omtrent het RGS langs andere kanalen (zoals via SBR, GBNED, XBRL_NL en de
betrokken organisaties zelf) zal de regie, wat betreft de inhoud, bij de tijdelijke werkorganisatie RGS liggen.
7. Vervolgafspraken
Naast de andere in dit verslag genoemde afspraken wordt de volgende afspraak gemaakt m.b.t. het informeren
van de bestuurders. Cor Franke en Freek Arnoldus zullen een brief opstellen voor de bestuurders van de bij het
RGS-initiatief betrokken private en publieke bestuurders (concept zal begin januari aan de leden van het breed
expertoverleg RGS voor reactie worden voorgelegd).
In die brief het verzoek om op korte termijn schriftelijk het standpunt van de betrokken organisatie weer te
geven ten aanzien van de volgende onderwerpen:
- Formele bevestiging van de vaststelling van versie 1.0 van het RGS;
- Instemming met het voorstel implementatie RGS;
- Instemming met het voorstel van de tijdelijke werkorganisatie RGS;
- Verzoek om een bijdrage aan de implementatie in menscapaciteit (in fte);
- Instemming met een (nog op te stellen) verdeelmodel m.b.t. onontkoombare out-of –pocket kosten;
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- Informatie omtrent de stand van zaken wat betreft de mogelijkheid van subsidie t.b.v. de
implementatie;
- Het benoemen van en aandacht vragen voor het ownership van de gegevenselementen van het RGS;
- Het verzoek om een datum in de agenda vrij te houden voor de RGS-conferentie in maart a.s.
8. Rondvraag
De aangedragen punten zijn meegenomen bij de desbetreffende onderdelen van het verslag.
9. Sluiting
De vergadering wordt om 11.40 gesloten.
-----------------

Actiepunten

trekker/coördinator

Nadere toelichting standpunt KvK mbt RGS
(januari a.s)

Freek Arnoldus en Cor Franke

Finale check RGS v1.0 - kolommen 2 en 3
(afronding tweede week januari a.s.)

Roos Timmermans, Leo Greve en Evert Jan
Stokking en Harold Kinds

Beschrijving stelsel RGS, producten en
onderlinge samenhang (tweede helft januari a.s.)

Dave van den Ende, Marc van Hilvoorde,
Harold Kinds en Marko Roos

Notitie antwoorden bestuurders op de
vragen van 23 september jl. (medio jan. a.s.)

Freek Arnoldus

Reactie op vragen 23 sept. jl. (zsm)

Organisaties die nog niet hebben gereageerd.

Mogelijkheid subsidies ontwikkelwerk
Onderzoeken (januari a.s.)

Freek Arnoldus en Cor Franke

Natrekken van de toezegging Belastingdienst
Mbt bekostiging NEN/NTA (dec./januari)

Peter Waas

Eerste opzet voor de maart-conferentie (januari a.s.)

Freek Arnoldus e.a.

Opstellen concept brief bestuurders m.b.t. de formele
goedkeuring vaststelling versie 1.0, plus andere
zaken mbt implementatie RGS. Concept zal begin jan. a.s.
aan de genodigden van het expertoverleg worden voorgelegd

Freek Arnoldus en Cor Franke

Actiepunt van het gezamenlijk overleg op 20 nov. jl
van de werkgroepen Schema’s en Uitvraag:
Doen van suggesties mbt de (nog in te richten) ketentest:
Waar zal specifiek rekening mee gehouden moeten worden,
samenstelling van de testgroep, ervaringen soortgelijke tests e.d.)
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Allen

