
Toelichting – releasenotes bij definitieve versie RGS 3.4 

Onderstaand een korte beschrijving van de wijzigingen in RGS 3.4 

Deze wijzigingen zijn ten gevolge van: 

• Aanpassingen in de taxonomieën NT16/FT16 

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

definitieve versie een beoordeling plaatsgevonden op basis van de entrypoints; 

o Micro inrichting 

o Klein inrichting 

o Middelgroot inrichting 

o Groot 

o Toegelaten instellingen volkshuisvesting 

o Stichting 

o Coöperatie 

o Organisaties zonder winststreven 

o Fondsenwervende organisaties 

o Banken – Inrichting en Inrichting Beperkt (Natuurlijke Persoon) 

 

• Opmerkingen door softwareleveranciers en of andere partijen 

 

• Correctie van geconstateerde fouten in RGS 3.3 en meldingen ontvangen via website 

https://www.referentiegrootboekschema.nl/ 

 

Op te merken zaken: 

1. Er zijn geen wijzigingen op basis van wet- en regelgeving. 

 

2. Op verzoek van de markt zijn onderdelen van de “Financiële vaste activa” voor wat betreft 

het onderdeel “Leningen u/g” verder uitgebreid om een volledige dekking te geven voor het 

samenstellen van de mutatie(verloop)overzichten. 

 

3. Op verzoek van de markt is in het onderdeel “Liquide middelen” en “Schulden aan banken” 

nu ook bankgroepen opgenomen onder niveau 4 (met een omslag mogelijkheid). 

De oude situatie op niveau 5 blijft daarnaast ook bestaan. Men dient dus een keuze te maken 

hoe men dit wil verwerken.  

 

4. Om betere en volledige dekking en behandeling te kunnen geven aan een W&V op basis van 

“en of” Functioneel en Categoriaal zijn de RGS codes uitgebreid. 

 

5. Er is nog geen terugkoppeling ontvangen van de belastingdienst wat betreft eventuele 

noodzakelijk en of gewenste aanpassingen over de nieuwe regelgeving “Btw-e-commerce 

voor webshop ondernemers”. Als aanpassingen noodzakelijk blijken zullen deze in de 

volgende versie worden opgenomen. 

 

6. Ook is er een terugkoppeling geweest c.q. ontvangen van de SBR RGS Beheergroep WoCo. De 

genoemde (verzochte) aanpassingen zijn in de definitieve versie doorgevoerd. 

 

https://www.referentiegrootboekschema.nl/


In RGS 3.3 en of RGS 3.4 alfa/bèta zijn een aantal onvolkomenheden geconstateerd en of gemeld. 
Deze zijn in de definitieve versie 3.4 verwerkt. 
 
Om voor uzelf de aanpassingen zelf te kunnen lokaliseren en beoordelen is in deze definitieve versie 

een aantal kolommen opgenomen in het werkblad “RGS3.4-versus-RGS3.3”; 

Kolom M De code is ongewijzigd overgenomen  aantal 4.573 

Kolom N De code is vervallen    aantal         0 

Posten is overgezet naar kolom Z “Inactief” (aantal 14) 

Kolom O - P Betreft een nieuwe code = toevoeging  aantal      67 

 

Deze nieuwe RGS codes zijn ontstaan op basis van wensen/ 

aanvullingen dan wel nieuwe concepten in de taxonomie NT16-FT16 

• dekking verloop FVA inzake Leningen u/g    15 

• Liquide middelen inzake banken op niveau 4 

ook beschikbaar stellen met omslag    10 

• aantal wensen / aanvullingen Basis     25 

• aantal wensen /aanvulling WoCo     17 

Kolom Q Betreft een code van RGS 3.3 welke is  
  aangepast in RGS 3.4     aantal        0 
 
Kolom R  Betreft een controle op volledigheid 

Kolom R Als andere velden dan de RGS code gewijzigd is, is deze in de alfaversie gemarkeerd 
door een groene kleur. Dit betreft dan; 

• Sorteringskenmerk            3 

• Referentienummer          42 

• Omschrijving           16 

• D/C              8 

• Correctie in filters          31 

RGS 3.0 aantal codes 3.009 

RGS 3.1 aantal codes  3.754 

RGS 3.2 aantal codes 3.857 

RGS 3.3 aantal codes 4.573 (waarvan niveau 5 (2.875)) 

RGS 3.4 aantal codes     4.640 (waarvan niveau 5 (2.938)) 

 
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, 21 januari 2022 
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