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De definitieve versie van RGS 3.2 

Hierbij wordt u de definitieve versie van RGS 3.2 aangeboden. 

RGS 3.2 is op enkele plaatsen aangepast inzake wijzigingen welke in NT14 zijn opgenomen. 

 

Onderstaand ziet u een weergave van de relatie tussen een RGS versie en een taxonomiejaar 

RGS versie Aantal RGS 
codes 

Taxonomie 
versie 

Taxonomie 
jaar 

Rapportage 
jaar 

3.2 3.857 NT14 – FT14 2020 2019 

3.1 3.754 NT13 – BT13 2019 2018 

3.0 3.009 NT12 – BT12 2018 2017 

2.0 2.528 NT11 – BT11 2017 2016 

 

NT staat voor Nederlandse Taxonomie waarin zijn opgenomen; - KvK – Belastingdienst 

BT staat voor Bankentaxonomie (SBR Nexus). Deze is in 2020 hernoemd naar FT (Financiële 

Taxonomie) 

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

versie een beoordeling plaatsgevonden op basis van de entrypoints; 

 Micro entiteit inrichting en publicatie 

 Kleine rechtspersoon inrichting en publicatie 

 Middelgrote rechtspersoon inrichting en publicatie 

 Toegelaten instellingen volkshuisvesting 

 Stichting 

 Banken inrichting, inrichting beperkt en inrichting beperkt natuurlijke personen 

Onderstaande wijzigingen (veranderingen) t.o.v. RGS 3.1 zijn weergegeven in het werkblad  

“RGS3.2-versus-RGS3.1”. 

De wijzigingen (veranderingen): 

 Aantal nieuwe RGS codes   104  Kolom M en N 

 

Deze nieuwe RGS codes zijn ontstaan op basis van wensen / aanvullingen dan wel nieuwe 

concepten in de taxonomie NT14; 

o Aantal wensen / aanvullingen Woningcorporaties 31 

o Aantal wensen / aanvullingen in de Basis    4 

o Aantal t.g.v. nieuwe concepten NT14   69 

Deze zijn gemarkeerd met de kleur ”Paars” 

 

 Aantal vervallen RGS codes       1  Kolom L 

 Aantal aangepaste RGS codes     17  Kolom O 

 Aantal aangepaste RGS codes omslagcodes     4  Kolom O 

 Wijzigingen in andere onderdelen;    Kolom Q 

o Aantal sortering       1 

o Aantal referentienummers      1 

o Aantal teksten      79 

Op de volgende pagina vindt u nog wat nadere specificaties van doorgevoerde wijzigingen. 
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De aanpassingen zijn doorgevoerd om een reeks en binnen de reeks te voorzien van een 

“Hoofdletter” op de juiste plaats. 

 

Als reactie op bovenstaande is te melden; 
BOvhOvh Overheid  moet zijn  BVorOvh 

BOvhOvhVor Overheid  moet zijn BVorOvhVor 

BschCreTtf Tussenrek facturen moet zijn BSchCreTtf 

BVrzOvzBeg Loopbaan begeleiding moet zijn BVrzOvzLobBeg 

 

Bovenstaande wijzigingen zijn allen doorgevoerd in de versie RGS 3.2 

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 “Stel een Vraag” - 

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

 

RGS Beheergroep, 10 december 2019 
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