
 

 

 

3 veldjes doen het werk 

3 juni 2014, 1:00 uur 

VOORKANT AUTOMATISEREN - “Een IKEA-model voor verantwoording”, zo 

noemt Harold Kinds, hoofd productdevelopment accountancy van SRA, het 

Referentiegrootboekschema (RGS). Sinds eind mei is versie 1.0 van RGS voor iedereen 

beschikbaar.  

Het doel van RGS is het leggen van een koppeling tussen de boekhouding van een 

onderneming en in- en externe rapportages. “Waar Standard Business Reporting (SBR) de 

achterkant automatiseert, automatiseert RGS de voorkant”, zegt softwareontwikkelaar 

Richard Schiphorst, directeur CaseWare Nederland.  

Relatie banken 

Tijdens de conferentie Referentie Grootboekschema in de Jaarbeurs in Utrecht werd versie 1.0 

van het RGS gepresenteerd. Ruim 100 personen namen deel aan de conferentie, voornamelijk 

softwareontwikkelaars, fiscaal dienstverleners en medewerkers van de Belastingdienst, het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en banken. Kinds laat op een groot scherm zien hoe 

RGS eruit ziet. “Het is zó simpel: 3 veldjes met een referentiecode en de relatie naar de 

SBR/bankenrapportage.” 

Koppeling aan SBR maakt nut RGS groter 

RGS is ontwikkeld in samenwerking tussen private partijen en publieke partijen, waaronder 

de Belastingdienst. “We zijn met vereende krachten aan de slag gegaan”, zegt Peter Waas, 

hoofd team Vaktechniek van de Belastingdienst. “Experts uit de markt en uit 

overheidskringen hebben in korte tijd een goed product neergezet.” 



 

Peter Waas: "Markt en overheid hebben in korte tijd goed product neergezet." 

Koppeling SBR 
Rob Kuipers, rijksregisseur Standard Business Reporting, pleit ervoor om SBR en RGS als 

een eenheid te benaderen. “Het nut van RGS is des te groter als het gekoppeld wordt aan 

SBR. Nu maken we aan het einde van het administratieve proces een SBR-bericht. Dat is 

prima, maar niet optimaal. RGS maakt het mogelijk dat ook de eerste administratieve 

vastleggingen gestandaardiseerd worden. Dat zorgt voor efficiëncy en voor 

kwaliteitsverbetering.” 

De codes in RGS zijn gestandaardiseerd. “Waarom ook niet de omschrijvingen 

standaardiseren?” vraagt iemand in de zaal. “We hebben een open economie en veel bedrijven 

handelen met het buitenland.” Fou-Khan Tsang, SRA-bestuurslid en bestuursvoorzitter van 

Alfa Accountants, vindt het juist goed dat de omschrijvingen Nederlandstalig zijn. RGS moet 

simpel zijn en voor iedereen bruikbaar, stelt hij. “Je kunt wel iets moois maken voor die 2.000 

Nederlandse bedrijven die internationaal opereren. Maar daar zullen die 698.000 andere 

MKB-ondernemingen raar van op kijken. Het is goed dat er nu een product ligt waar het hele 

MKB, de motor van de economie, iets aan heeft.” 

Ook banken zien de voordelen van RGS. “Het maakt het voor de banken gemakkelijker om 

kredietaanvragen te beoordelen”, zegt Filip Zoeteweij, bestuursvoorzitter van het Financiële 

Rapportages Coöperatief, een samenwerkingsverband van ABN AMRO, ING en Rabo. “Nu 

zijn er zo veel verschillende systemen. Het vergemakkelijkt ons werk als informatie op een 

eenduidige manier wordt vastgelegd. We hopen daarom dat softwareontwikkelaars het 

referentiegrootboekschema gaan implementeren in hun pakketten en dat fiscaal 

dienstverleners het gaan gebruiken.” 

Leveranciers 

Roos Timmermans, productmanager bij Unit4 Accountancy, is ervan overtuigd dat 

softwareontwikkelaars RGS gaan inzetten. “De grootste leveranciers van financiële 

applicaties zitten allemaal in de werkgroep die RGS heeft ontwikkeld. Als 

softwareontwikkelaars willen we onze klanten zo goed mogelijk bedienen.” 
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Fou-Khan Tsang: "RGS moet simpel en voor iedereen bruikbaar zijn." 

Voor het CBS wordt het eveneens eenvoudiger om gegevens van het bedrijfsleven te 

analyseren en te verwerken, stelt plaatsvervangend directeur-generaal Bert Kroese. “Wij 

krijgen gegevens van bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel, maar we 

vragen ook rechtstreeks uit bij bedrijven.” 

Belang ondernemer 

“Als het belang van de ondernemer maar voorop blijft staan”, waarschuwt Tsang. “RGS heeft 

nu al 2.000 elementen. Ik hoop niet dat dat er straks 4.000 zijn, omdat dat zo handig is  voor 

de uitvragende partijen, zoals het CBS. Dan betekent RGS geen gemak meer voor het 

bedrijfsleven, maar een last. Want zij zijn degenen die ermee moeten werken.” 

Volgens Fred van Ipenburg, die vanuit de Belastingdienst betrokken is bij RGS, maakt RGS 

het werk van controlemedewerkers in het MKB gemakkelijker. “De codes uit het RGS komen 

mee in de auditfiles. Je ziet direct welke grootboekrekening gebruikt is. Daardoor kunnen we 

snellere en betere analyses maken. Voor ons toezicht is dit een duidelijk voordeel.” 

Meer weten over RGS?  Kijk op www.referentiegrootboekschema.nl 
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