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Verslag en actiepunten van het breed expertoverleg  
Referentie Grootboekschema  

op woensdag 9 april 2014 bij het CBS in Den Haag 

                  Versie 14 april 2014 

Aanwezig: Mohamed Amri (AFAS), Freek Arnoldus (CBS, projectsecretaris); Gert Buiten (CBS); Dave van den 

Ende (Deloitte); Cor Franke (voorzitter); Leo Greve (CaseWare); Frans Hietbrink (Belastingdienst); Marc van 

Hilvoorde (Logius); Gerard van IJzendoorn (NBA); Fred van Ipenburg (Belastingdienst); Menno Kooreman 

(SRA); Klaas Nieuwland (NOAB); Harold Reimert (Extendum); Albert Roos (Twinfield); Marko Roos (CBS); Thijs 

Sauër (Exact); Kees Schaap (Pro Management); Paul Snijders (Semansys); Annemieke van de Steeg (CBS); Roos 

Timmermans (Unit4); Jan-Paul van der Velden (EBPI); Maarten Winderink (NOB). 

 

1. Opening 

Cor Franke opent om 10.00 uur de vergadering. De deelnemers stemmen in met de voorgestelde agenda. 

Mededelingen: 

Voor deze bijeenkomst hebben zich afgemeld: Gerard Bottemanne, Harold Kinds, Inge Oosterhuis-Snippe, 

Marianne Veltman, Vincent Verkerk en Peter Waas. Paul Staal heeft enige tijd terug aangegeven dat zijn 

deelname, namens het FRC, aan het breed expertoverleg zal worden overgenomen door Frans Mank (ABN-

AMRO). Frans Mank was verhinderd om aan deze vergadering deel te nemen. 

 

2. Verslag vorige bijeenkomst en actiepunten 

Het verslag van de expertbijeenkomst van 18 december 2013 wordt zonder aanmerkingen goedgekeurd.  

Actiepunten                         Status  

Nadere toelichting standpunt KvK m.b.t. RGS Door de KvK is per brief aangegeven dat deze organisatie geen 

bemoeienis heeft met de inhoud (en daarop betrekking hebbende 

standaards) van de jaarrekeningen die bij de Kamers dienen te 

worden gedeponeerd. Op grond van dat argument zal de KvK niet 

meer de rol van (mede) initiatiefnemer RGS vervullen.  

Finale check RGS v1.0 - kolommen 2 en 3 De check is door de betrokken personen uitgevoerd. 

Beschrijving stelsel RGS, producten en  De beschrijving komt bij punt 7 van dit overleg aan de orde.                                 

onderlinge samenhang 

Notitie reacties van  bestuurders op de Freek Arnoldus zal bij de op te stellen rapportage over de reacties 

vragen van 23 september 2013 op de beslispunten van 3 februari jl. ook de reacties op de vragen 

van 23 september 2013 betrekken. 

Openstaande reactie op vragen 23 sept.2013 Zie het vorig actiepunt. 

Onderzoeken mogelijkheid subsidies Op de vraag aan de Belastingdienst naar mogelijkheden voor 

subsidie(s) uit het EZ-domein is geen antwoord gekomen. Deloitte 

heeft bij de reacties op de beslispunten een mogelijke optie m.b.t. 

WBSO- subsidie aangegeven.  

Natrekken toezegging Belastingdienst De eerdere toezegging van de Belastingdienst om de kosten te 

financiering beheer RGS-standaard  dragen van het beheer van de RGS-standaard door NEN, in elk 

geval voor het eerste jaar, is door de Belastingdienst bevestigd. 

Eerste opzet voor de maart-conferentie Is inmiddels een mei-conferentie geworden. Het voorstel voor de 

conferentie wordt tijdens dit overleg (agendapunt 5) besproken.  

Opstellen concept brief voor bestuurders Concept brief is opgesteld en aan de deelnemers van het overleg  

m.b.t. formele goedkeuring v 1.0 RGS voorgelegd en vervolgens aangeboden aan de bestuurders. 
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3. Reacties van de bestuurders op de RGS-Beslispunten. 

Alle bij het RGS-initiatief betrokken private en publieke organisaties hebben in hun reacties op de beslis-

punten formeel ingestemd met de vaststelling door het breed expertoverleg van 18 december jl. van versie 

1.0 van het RGS. In de annotatie met betrekking tot dit agendapunt staan op hoofdlijnen de reacties op de 

overige beslispunten vermeld. Freek Arnoldus zal een gedetailleerde rapportage opstellen over de reacties 

op de beslispunten en deze rapportage aan de deelnemers van het breed expertoverleg doen toekomen.  

Op basis van de bespreking van de reacties op de beslispunten en de in de annotatie vermelde voorstellen 

wordt door de vergadering het volgende vastgesteld: 

- De afstemming tussen het RGS en de taxonomieën (NT en BT) wordt geïnitieerd vanuit het RGS en niet 

andersom. Deze afstemming vindt plaats met de verschillende uitvragende partijen die de taxono-

mieën beheren. Ter voorkoming van misverstanden: Het programma SBR is een governance en geen 

(uitvoerings)organisatie waarmee taxonomieën kunnen worden afgestemd.  

- Met betrekking tot uitbreidingen van het RGS dient het uitsluitend te gaan om financiële gegevens.  

- Alvorens er een concreet voorstel wordt gedaan voor uitbreiding van het RGS, bijvoorbeeld op basis van 

een (nieuwe) gegevensbehoefte van een uitvragende partij, dient eerst onderzocht te worden of het 

betreffende gegeven al deel uitmaakt van het RGS. Mocht dat niet het geval zijn zal vervolgens de 

afweging moeten worden gemaakt of het gegeven in het RGS opgenomen dient te worden en zo ja op 

welke wijze.  

- Een uitbreiding van het RGS kan ook betrekking hebben op een (groep) gegeven(s) dat deel uitmaakt 

van een gestandaardiseerde uitvraag die niet is opgenomen in de verzameling van SBR-rapportages. 

- De voorgestelde beschrijving van het eigenaarschap van de RGS-gegevenselementen, heeft geen enkel 

gevolg voor de toegankelijkheid van het RGS. Zodra het RGS openbaar is, is het volledige RGS  voor een 

ieder beschikbaar. 

- Actiepunten die opgenomen zullen worden in het werkplan voor de tijdelijke werkorganisatie:  

- de werkwijze met betrekking tot de uitbreiding met extracomptabele financiële gegevens, (nieuw) 

onderdeel doorontwikkeling RGS; 

- de beschrijving van het eigenaarschap van de gegevenselementen , (nieuw) onderdeel dooront-

wikkeling RGS; 

- Aan de bestuurlijk portefeuillehouder RGS zal de opdracht worden geformuleerd om: 

- een voorstel op te stellen voor de inrichting van de samenwerking met het programma SBR; 

- een begroting op te stellen voor de onvermijdelijke "out-of-pocket" kosten, samen met een voorstel 

voor de verdeling daarvan. 

4. Tijdelijke werkorganisatie RGS 

Uit de reacties van de betrokken organisaties met betrekking tot het beschikbaar stellen van menscapaciteit 

ten behoeve van de tijdelijke werkorganisatie blijkt dat vooralsnog alleen de Belastingdienst en het CBS voor de 

tijdelijke werkorganisatie menscapaciteit beschikbaar stellen. Door de private organisaties wordt toegezegd dat 

hun (expert)inbreng op hetzelfde niveau, kwalitatief en kwantitatief, zal blijven zoals nu het geval is. Op basis 

van deze constateringen en de instemming door de vergadering met de opgesomde activiteiten die door de 

werkorganisatie ter hand genomen dienen te worden, zullen Freek Arnoldus en Cor Franke een aanzet opstel-

len voor een werkplan voor de tijdelijke werkorganisatie. In dat plan zullen ook de uit te voeren taken, alsmede 

de benodigde werkgroepen worden beschreven.  
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Met betrekking tot de samenwerking tussen RGS en SBR, zoals is voorgesteld in de annotatie, wordt opgemerkt 

dat hiermee bedoeld dient te worden “het situeren van het RGS binnen de governance van het SBR-program-

ma”. Omdat het programma SBR geen (uitvoerings)organisatie is, houdt dit tevens in dat dan ook onderzocht 

zal moeten worden waar de RGS-producten ondergebracht kunnen worden. Los van deze correctie van niet-

inhoudelijke aard ten aanzien van de verschijningsvorm van SBR, stemt de vergadering in met de voorstellen op 

dit punt. 

Cor Franke licht zijn terugtreden toe als bestuurlijk portefeuillehouder RGS, direct na de conferentie op 27 mei 

a.s. Er is sprake van een shortlist met mogelijke opvolgers voor de rol van bestuurlijk portefeuillehouder RGS. 

Menno Kooreman en Dave van den Ende zullen namens de private organisaties betrokken worden bij de 

procedure met betrekking tot de opvolging van Cor Franke; Freek Arnoldus zal de activiteiten rond dit onder-

werp coördineren.  

5. RGS conferentie 27 mei a.s. 

Tijdens het breed expertoverleg van 18 december jl. is besloten om in het voorjaar van 2014 een conferentie 

te organiseren met als centrale onderdelen de formele instemming van versie 1.0 van het RGS en de start van 

de RGS-implementatie. De Belastingdienst zal voor deze conferentie, die zal worden gehouden op dinsdag-

middag 27 mei a.s. in Media Plaza – Jaarbeurs in Utrecht, als gastheer optreden. De vergadering stemt in het 

voorgestelde programma. Aan de leden van het breed expertoverleg wordt gevraagd om op zeer korte ter-

mijn contactgegevens van kandidaten voor de paneldiscussie aan Freek Arnoldus door te geven. 

De tekst van de concept vooraankondiging wordt door de vergadering als weinig “uitnodigend” ervaren. De 

concept tekst zal door Cor Franke, Freek Arnoldus en een communicatie-expert op korte termijn worden aan-

gepast en opnieuw aan de leden van het breed expertoverleg worden voorgelegd. Uit de tekst dient naar 

voren te komen: - wat de meerwaarde is van het RGS voor de genodigden, - wat de kracht is van het RGS en - 

dat het RGS in relatief korte tijd in gezamenlijkheid van privaat en publiek tot stand is gekomen.  

Voorts wordt besloten dat de doelgroep voor de conferentie (totaal ca. 140 deelnemers) zal bestaan uit:  

- De leden van het breed expertoverleg RGS en hun bestuurder(s); 

- De leden van het SBR-Beraad en het SBR platform (contactgegevens: Frans Hietbrink); 

- Vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties. Deze vertegenwoordigers vormen de groep van 

“eerste lijn –geïnformeerden”, die na de conferentie het RGS-gedachtengoed naar de eigen achterbannen 

zullen doorzetten (contactgegevens: leden van het breed expertoverleg); 

- Overige publieke uitvragers (contactgegevens: Freek Arnoldus en Cor Franke); 

- Vertegenwoordigers van de vakpers (contactgegevens: leden van het breed expertoverleg); 

- Bewindspersoon en/of specialisten Tweede Kamer (mogelijkheid peilen: Cor Franke en Freek Arnoldus); 

Met betrekking tot de uit te nodigen vakpers worden genoemd: Accountancynieuws, De Controller en het 

Financiële Dagblad. Naast een persbericht wordt ook een redactioneel artikel in deze vakbladen voorgesteld, 

in de vorm van een interview met een vertegenwoordiger van de private en van de publieke partijen 

(Accountancynieuws: Menno Kooreman; De Controller: Mohamed Amri; het Financiële Dagblad: Freek 

Arnoldus).  

De vergadering besluit om het RGS tijdens de conferentie “tastbaar” te maken door middel van de lancering 

van de RGS-website met op die site het RGS. Hierbij zal worden uitgegaan van de site die door Harold Kinds is 

ontwikkeld. Deze site is nog niet volledig en ook nog niet publiek toegankelijk. Een aantal onderdelen, zoals 

de tekst van de home-page, moet nog (aan)gevuld worden. De site bevat ook een vraag-functionaliteit.  

Een dergelijke site wordt door de vergadering als randvoorwaardelijk beschouwd voor een succesvolle RGS-

conferentie. Om de lancering van de site op 27 mei a.s. goed te laten verlopen, zullen de komende weken de 

volgende zaken geregeld dienen te worden: hosting, content (algemeen en technische toelichting), opmaak, 

afhandeling van de vragen , FAQ’s. Actie: werkgroepje, bestaande uit Mohamed Amri, Menno Kooreman, 

Harold Kinds, Fred van Ipenburg, Paul Snijders (XBRL-aspecten) en Freek Arnoldus (coördinatie). Mohamed 

Amri en Menno Kooreman onderzoeken de mogelijkheden van hosting van de site door hun eigen organi-

satie. 
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6. Wijze en moment waarop het RGS openbaar zal worden gemaakt 

Tijdens de behandeling van het agendapunt RGS-conferentie is besloten om het RGS pas tijdens de conferen-

tie op 27 mei a.s. openbaar te laten worden en wel door middel van de lancering van de website. Tijdens de 

periode tot de conferentie zal de werkgroep in elkaar schuiven van de bestaande schema’s, zich m.b.v. versie 

1.0 van het RGS gaan verdiepen in wat het RGS in de praktijk gaat en kan gaan betekenen voor met name de 

ondernemer. Resultaten van deze (visie)exercitie dienen als input voor de conferentie van 27 mei a.s. als ook 

voor content van de website. De werkgroep in elkaar schuiven van de bestaande schema’s bestaat uit: Roos 

Timmermans, Harold Kinds, Twan van Gool, Kees Schaap, Leo Greve, Gert Buiten (als vervanger van Marko 

Roos) en Fred van Ipenburg (tevens coördinatie van deze actie) en zal voor deze actie worden uitgebreid met 

Albert Roos, Mohamed Amri en Thijs Sauër 

De suggestie van Paul Snijders om op de RGS website een "white list" op te nemen van partijen die het RGS al 

hebben geïmplementeerd, wordt door Cor Franke voor behandeling naar een later moment geschoven.  

 

7. Notitie Identificatie van standaarden en documentatie RGS stelsel  

De notitie wordt door de vergadering als volledig en helder ervaren. Het gestelde in de notitie zal als leidraad 

dienen bij het inrichten van het beheer.  

 

8. Rondvraag 

Geen. 

 

9. Werkafpraken 

De afspraken zijn opgenomen in de hierna volgende actiepuntenlijst. 

 

10.    Sluiting 

Cor Frank dankt de aanwezigen voor hun enthousiaste deelname aan de vergadering en sluit om 12.05 uur 

het overleg. 
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Actiepuntenlijst breed expertoverleg 9 april 2014 

Actiepunt       uitvoerder(s) 

 

Opstellen gedetailleerde rapportage reacties bestuurders  Freek Arnoldus 

op de RGS-beslispunten van 3 februari 2014 (april) 

 

Voorstel Deloitte m.b.t. WBSO-subsidie (april)   Freek Arnoldus en Dave van den Ende 

 

Opstellen van een werkplan voor de tijdelijke werkorganisatie, Freek Arnoldus en Cor Franke 

uit te voeren taken en in te richten werkgroepen (april) 

Opvolging Cor Franke als portefeuillehouder RGS (april)  Freek Arnoldus, Dave van den Ende en 

        Menno Kooreman  

Organisatie RGS conferentie 27 mei a.s. (april) B/CKC samen met tijdelijke werk orga-

nisatie RGS (in oprichting) 

Contactgegevens kandidaten (bestuurders) voor de paneldis-  Allen 

cussie RGS-conferentie van 27 mei a.s. (z.s.m. aan Freek Arnoldus)  

 

Contactgegevens van vertegenwoordigers branche- en   Allen 

koepelorganisaties (z.s.m. aan Freek Arnoldus) 

 

Contactgegevens SBR-Beraad en SBR-Platform (z.s.m.)  Frans Hietbrink 

 

 

Mogelijkheid polsen redactioneel artikel vakpers (april) Mohamed Amri (De Controller), Menno 

Kooreman (Accountancynieuws), 

  Freek Arnoldus (FD) 

Versie 2 vooraankondiging conferentie en aan Freek Arnoldus, Cor Franke en  

breed beraad voorleggen (z.s.m.)  communicatiespecialist  

Inregelen website RGS (hosting, content, afhandeling vragen  Freek Arnoldus, Fred van Ipenburg, 

FAQ’s e.d. (april/begin mei)   Mohamed Amri, Menno Kooreman, 

Harold Kinds en Paul Snijders 

 

Verdieping wat RGS gaat en kan gaan betekenen voor met Fred van Ipenburg met WG in elkaar  

name ondernemers, t.b.v. website en conferentie (april/mei)  schuiven schema’s uitgebreid met 

Mohamed Amri, Albert Roos en Thijs 

Sauër.  


