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 Toelichting Antwoorden 

2 Welke rekeningen op niveau 5 
worden nu gebruikt in de 
praktijk? 
 
 

Inmiddels is duidelijk dat het aantal RGS-codes in gebruik op niveau 
5 voor RGS-MKB erg beperkt is. Als we de WKR-regeling vergeten 
gaat het mogelijk om enkele tientallen RGS-codes, zoals voor de 
BTW en specificatie privé opname.  
Dit punt is hiermee afgehandeld. 
 
December 2022 
In tegenstelling tot hetgeen hiervoor genoemd is tijdens het 
samenstellen van het decimaal rekeningschema (t/m niveau 4 van 
RGS) uiteindelijk besloten om definitief geen gebruik te maken van 
RGS niveau 5 (mutaties) binnen RGS MKB. Dit om een duidelijke 
scheiding te hanteren tussen rekeningen (niveau 4) en mutaties 
(niveau 5). En dit ook naar de toekomst van RGS toe. Voorgesteld 
wordt onterecht standaard opgenomen rekeningen op niveau 5 
onder te brengen op niveau 4. Zodat niveau 5 weer zuiver voor 
mutaties is en niet van toepassing is op RGS MKB. 
 
Het nieuwe RGS Rekeningnummer binnen RGS (t/m niveau 4) 
bestaat uit een 5-cijferig decimaal rekeningschema. 
 

3 Relatie met AWA project 
Belastingdienst.  
Winstaangifte direct vullen 
vanuit boekhoudsoftware. 

In RGS-MKB is (nog) niet opgenomen: 
BSchBepBtwVoo (1205010.09) Voorbelasting  
Omdat er een overlap is met BVorVbkTvo (1102010) Terug te 
vorderen Omzetbelasting. Zie openstaand punt RGS. Naar analogie 
aan de AWA is  voor RGS MKB besloten beide bovenstaande codes 
toe  te wijzen aan RGS MKB.  
Is afgehandeld. 
 
December 2022 
Inmiddels is voor Voorbelasting alleen RGS code BVorVbkTvo (met 
als decimaal rekeningnummer 13305) in gebruik voor RGS MKB.  
Afgehandeld. 
  

4 Relatie met CBS initiatief 
uitvraag RGS 

CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) / t.b.v. jaarstatistieken 
WBedHuiGweElk Elektra huisvestingskosten 
WBedHuiGweGas Gas huisvestingskosten 
WBedHuiGweNed Netdiensten huisvestingskosten 
WBedHuiGweWat Water huisvestingskosten 
(Behoudens netdiensten zijn de RGS-codes toegewezen aan 
Wonen). 
Zie openstaan punt RGS. (Op te lossen door de RGS beheergroep) 
 
Er is behoefte aan een koppeltabel CBS uitvraag en RGS. Dan kan 
ook bepaald worden op welke niveaus uitgevraagd kan worden. 
Is volgens CBS onderhanden. 
 

6 Nalopen juistheid (deel van) 
RGS openstaande punten. Zoals 

Zie RGS openstaande punten en terugkoppeling RGS Beheergroep.  

http://www.boekhoudplaza.nl/
https://www.boekhoudplaza.nl/cmm/rgs/decimaal_rekeningschema_rgs.php?kz3=2&bra=1&rgsv=&kzUI=J&kzB=ALL
https://www.boekhoudplaza.nl/bericht/1530&bronw=1/BTW_rekening_voorheffing_en_Terug_te_vorderen_Omzetbelasting.htm
https://www.boekhoudplaza.nl/bericht/1521&bronw=1/Huisvestingskosten_gas_water_en_elektra.htm
https://www.boekhoudplaza.nl/cmm/berichten/berichten_raadplegen.php?id=28
https://www.boekhoudplaza.nl/bericht/1502&bronw=1/Samenvatting_openstaande_punten_met_name_in_relatie_tot_RGS_MKB.htm
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gemeld aan SBR programma en 
RGS beheergroep.   
 

7. Werkkostenregeling. Zie 
uitwerking. 

De huidige 130 RGS-codes voor de WKR wordt als te uitgebreid 
beschouwd. 
SBR/RGS 29-7-2021: 
"Werkkostenregeling. Deze is vaak in de administratie al geregeld 
via kostenplaatsen - dimensies etc. Algemene vraag is dan ook in 
hoeverre deze in RGS nog wensbaar zijn. De huidige opgenomen 
codes bestaan reeds van voor RGS 3.0 en zijn tot op heden 
onverminderd opgenomen. Dit vraagt wellicht een revisie maar ook 
juiste inventarisatie. Dit zal aan de Beheergroep worden 
voorgelegd en dan evt. behandeld worden in de bèta versie van 
RGS 3.4.". Vanuit RGS MKB wordt gewacht op besluitvorming vanuit 
het SBR/RGS programma. 
 
December 2022 
1,5 jaar na dato blijkt dit punt nog open te staan. Mede in relatie tot 
de loonjournaalpost is door GBNED een uitvraag gedaan naar de 
grootboekrekeningen die voor salarisadministratie gebruikt worden, 
inclusief de WKR.  
Zie post op LinkedIN. 
 
Het resultaat van deze uitvraag is: 
Voorgesteld gaat worden om enkele grootboekrekeningen toe te 
voegen, met name vanwege de loonjournaalpost en enkele 
rekeningen om met de WKR uit te voeten te kunnen in de 
boekhouding.  
Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld is de huidige 
rekening WBedAutKil (45740) – Kilometervergoeding te beschouwen 
als onbelast en een nieuwe rekening “Kilometervergoeding belast” 
te openen.  
Van de 130 WKR codes zullen er zo’n 10 tot 15 als zinvol beschouwd 
kunnen worden, maar dan op niveau 4.  
 
WKR wordt in de praktijk ook vaak opgelost door een extra 
boekingsdimensie bij bestaande grootboekrekeningen.  
 

8 Omzet in relatie tot RGS Binnen RGS is omzet verdeeld naar productie, handel en diensten en 
daarbinnen naar de diverse Btw-regimes. Deze laatste zijn oftewel 
product gebonden, zoals de hoogte van een BTW percentage 
oftewel afnemer gebonden. 
  
AFAS heeft aangegeven productgroepen te willen koppelen aan 
RGS.  
 
Algemene vertaald: 
Hoe kun je nu zo efficiënt mogelijk voor de gebruiker je 
(product)groepen in een ERP-systeem koppelen aan RGS? Waarbij 
zowel intern als extern de gewenste cijfers gerapporteerd kunnen 
worden. Wellicht uit te werken in nieuwe casus “RGS en ERP”. 
 

9. Branche specifieke rekeningen Algemeen: 

http://www.boekhoudplaza.nl/
https://www.boekhoudplaza.nl/wiki_uitleg/77&bronw=1/RGS_en_de_werkkostenregeling_in_de_boekhouding.htm
https://www.linkedin.com/posts/gerardbottemanne_accountants-activity-7000087620915462145-YUVP?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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Op Boekhoudplaza.nl wordt voor branches gewerkt met een nieuwe 
eigenschap per RGS-code. Te weten ‘branche”. In plaats van 
afzonderlijke filters in de RGS-Excel. 
Alle RGS-codes hebben default “Standaard / geen branche”. 
Zie voorbeeld van branche “Agrarisch”. 
 
Vanuit AFAS is een fraai rekeningschema opgeleverd voor de 
agrarische sector met een relatie naar RGS.  Is tevens gemaild aan 
betrokkenen RGS MKB. Dat heeft verder geen reacties opgeleverd 
en staat nog open om te behandelen. 
 
December 2022 
De voorgestelde ‘branchecode” voor RGS MKB (in plaats van een 
aparte filter per branche)  is geen reactie op ontvangen. Wordt in 
ieder geval gehandhaafd in RGS MKB. Deze oplossing is dermate 
flexibel dat je zowel met enkele branches kunt werken als met 
tientallen branches.  
 

10 RGS Ready versus RGS MKB Er is een nieuwe conceptversie RGS Ready in omloop.  
Zie www.rgsready.nl. Suggesties zijn welkom. 
 
December 2022 
Er is geen enkele input ontvangen v.w.b. aanpassingen op RGS 
Ready. Wel is in de praktijk geconstateerd dat lang niet alle 
leveranciers van boekhoudsoftware de meest actuele versie van RGS 
geïmplementeerd hebben.  De Belastingdienst en CBS hebben RGS 
Ready keurig aangekaart in hun rapportage van juni 2022 en de 
Belastingdienst heeft al eerder aangegeven om RGS Ready te willen 
verbeteren. Concrete verbetervoorstellen zijn nog niet ontvangen 
en blijven welkom. 
 

11 RGS Rapportage koppelvlak Er is een RGS Taxonomie in XBRL met een relatie tussen RGS en de 
uitvragende rapportages. Dit is echter voor de gebruiker niet 
leesbaar. Vanuit het CBS is voor de relatie tussen RGS en de 
Productie Jaarstatistiek een eigen koppelvlak ontwikkeld die nog 
niet beschikbaar is gesteld aan de markt. Vanuit de Belastingdienst 
is tot slot een eigen koppeling tussen de Automatische winstaangifte 
(AWA) voor ZZP en RGS opgesteld. 
 
Afstemmen van de inhoud van het AWA koppelvlak met inhoud RGS 
Taxonomie IB door de Belastingdienst staat nog open. Het lijkt zinvol 
dat leveranciers van IB/VPB software op dezelfde wijze omgaan met 
de inhoud van de koppelingen als de Belastingdienst zelf. 
 
Vanuit RGS MKB is voorgesteld een uniform koppelvlak samen te 
stellen voor alle genoemde uitvragen, waarbij de inhoud ook 
leesbaar is voor de gebruiker. Feitelijk een bruikbare vervanging 
voor onder andere de RGS Taxonomie in XBRL. De RGS beheergroep 
heeft inmiddels laten weten (via de RGS projectleider) hier niet aan 
mee te werken. De Belastingdienst heeft niet gereageerd. 
 
Zo'n 3 jaar geleden is de RGS Brugstaat ontwikkeld vanuit de markt. 
Inmiddels volop in gebruik voor de uitwisseling van boekhouding en 
winstaangifte IB/VPB en bijvoorbeeld de Productie jaarstatistiek 

http://www.boekhoudplaza.nl/
https://www.boekhoudplaza.nl/cmm/rgs/decimaal_rekeningschema_rgs.php?kzUI=J&kzBedrijf=MKB&brancheid=4&rgsvarzoek=
http://www.rgsready.nl/
https://www.stipac.nl/wiki_thema/1/RGS_brugstaat.htm
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voor het CBS. Een dergelijke ontwikkeling bewijst het nut van 
koppelvlakken die eenvoudig zijn toe te passen door een brede 
doelgroep.  
 
Recent zijn door GBNED standaard RGS-templates samengesteld 
voor het opvragen van, inmiddels 30, financiële kengetallen op basis 
van RGS. Dit is positief ontvangen en de eerste toepassingen maken 
inmiddels gebruik van RGS Kengetallen.  
  

12 XML Auditfile Financieel RGS is ook opgenomen in de XML Auditfile Financieel (versie 3.2). 
Van deze laatste zijn echter 2 varianten in omloop. Verder behoeft 
de Auditfile al enkele jaren verbeteringen. Ook voor RGS MKB is het 
gewenst dat dit punt door de Belastingdienst wordt afgehandeld. 
 

 

 

http://www.boekhoudplaza.nl/
https://www.boekhoudplaza.nl/cmm/rgs/rgs_kengetallen.php

