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RGS staat voor Referentie grootboekschema

“Eind 2011 hebben enkele bestuurlijke vertegenwoordigers van de Belastingdienst, 

Kamer van Koophandel, het ministerie van EL&I, Logius/SBR en het CBS van 

gedachten gewisseld over een idee met betrekking tot een gecoördineerd 

referentieschema voor grootboekrekeningen, kortweg aangeduid als referentie 

grootboekschema. De verwachting is dat een dergelijk schema kan leiden tot 

vergaande vereenvoudiging van de verschillende rapportagesystemen in de 

financieel administratieve rapportageketen, met als gevolg meer transparantie en 

lagere kosten.”

Eerste versie van RGS (1.0) is 27 mei 2014 officieel is gepresenteerd aan een 

groep genodigden vanuit de overheid en het bedrijfsleven. 
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RGS staat voor Referentie grootboekschema

Huidige versie is RGS 3.0 (november 2017)

- 3.009 codes.

Verwachte versie is RGS 3.1 (3.087 codes).
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Wie werkt met UBL?
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Wie ziet potentie in een relatie tussen RGS en UBL?
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RGS en UBL

Najaar 2014

Intermediairdagen belastingdienst

RGS Presentatie (Powerpoint) met tevens planning uitrol RGS.

- Aansluiting op elektronische facturen.

Werkplan RGS 2015

Het jaar 2015 zal in het teken staan van het borgen van het beheer en het verder 

stimuleren van het gebruik van het RGS. Hoofdonderwerpen voor de expertgroep 

in 2015 zijn: (o.a.)

- Waar nodig inspelen op ontwikkelingen op het gebied van: UBL en e-facturering.

Reden voor Onderzoeksbureau GBNED voor uitvoeren UBL-RGS pilot…

https://www.sbr-nl.nl/fileadmin/SBR/documenten/Themabulletin/RGS/RGS-presentatie_intermediairdagen_BD__v15102014.ppt
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UBL-RGS pilot (2015)

1. Aantonen dat RGS-codering opgenomen kan worden binnen UBL bij het 

aanmaken van UBL-facturen; Ok

2. Aantonen dat inkoopfacturen in UBL automatisch geboekt kunnen worden op 

basis van RGS-codering; Ok

3. Nagaan of bovenstaande efficiënt genoeg is om in de praktijk breed te omarmen 

en verder uit te werken; 

4. Nagaan welke aandachtspunten aan de orde zijn bij koppeling tussen UBL en 

RGS; zowel voor leveranciers van software als voor de gebruikers daarvan.

Resultaat pilot teruggekoppeld aan RGS en UBL community. Meer info…

Belangrijkste aandachtspunt is of een grootboekrekening bepaald kan worden, op 

welk moment en waarvan dat afhankelijk is.

Onderzoeksbureau GBNED heeft, als proef, haar facturen van RGS code voorzien.

https://www.softwarepakketten.nl/bericht/5464&bronw=7/UBL_RGS.htm
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14 april 2016

Blog Informer: Robotic Accounting: De toekomst?

“Zo zou het RGS in combinatie met UBL facturen zelfs voor automatische 

boekingen en dus een volgende stap in robotic accounting kunnen zorgen. In 

iedere regel van de UBL factuur zou namelijk de standaard RGS code kunnen 

worden meegegeven, waardoor de factuur in het boekhoudprogramma automatisch 

geboekt zou kunnen worden. Iedereen die RGS gebruikt heeft dan bijvoorbeeld de 

categorie Telefoonkosten onder dezelfde code staan.”
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2017

De wijzigingen in RGS 3.0

(4 SEPTEMBER 2017 DOOR AccountancyVanmorgen)

RGS 3.0 garandeert de juiste ondersteuning van andere initiatieven zoals 

Referentieset Data Analyse, UBL en RGS, RGS en automatische boekingsgangen.

Inspiratiedag RGS in UBL, georganiseerd door go2UBL.

Met als doel: 

Hoe genereren we een zo betrouwbaar mogelijk boekingsvoorstel?

Met de volgende aandachtspunten:

• Kan afzender wel bepalen welke RGS-code van toepassing is voor ontvanger?

• Is de RGS-code aanwezig in factuursysteem van de afzender en ontvanger?

• Welke extra werkzaamheden voor de afzender om RGS-code te koppelen?

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2017/09/04/wijzigingen-rgs-3-0/
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2018

RGS Bijeenkomst met Software ontwikkelaars

dd. 1 februari 2018 (verslag 5 februari 2018).

Issue 5 UBL

Mogelijke oplossingen:

- welke codes gebruiken leverancier en ontvanger

- maak een mastertabel en hoe te definiëren en wie wordt hiervan eigenaar

- zichtbaar maken welke artikelen/diensten hiervoor worden geleverd.

Stand van zaken:

Dit is een actiepunt uit de Taskforce van RGS dd. 18-10-2017. Belastingdienst is 

hiervoor de contactpersoon. Wordt samen met Exact en 216 accountants 

uitgewerkt.
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Zelfboekende software komt eraan (en dit heb je er aan)

Blog Exact Software 2018

Er gaan per maand 5 miljoen inkoopfacturen en 10 miljoen banktransacties door 

Exact Online. Als je dat koppelt met factuurhubs en bankenportalen dan heb je 

iedere dag een bijgewerkte administratie. “Als je het rekenschema gekoppeld met 

RGS voor een bepaalde branche goed hebt staan, dan kan de software ook leren 

van administratieve gebeurtenissen bij branchegenoten. Met ondersteuning van 

RGS kan de software veel sneller en beter de facturen boeken dan via scan & 

herken.”

https://www.exact.com/nl/online-ondernemen/accountancy/zelfboekende-software-komt-eraan-en-dit-heb-je-er-aan/
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Huidige stand van zaken (zomer 2018)

Vraag aan beheergroep RGS naar status RGS-UBL door Gerard Bottemanne.

Reactie: “Jij bent de enige die naar RGS-UBL vraagt”.

Vraag aan go2UBL naar status RGS-UBL (i.v.m. inspiratiedag vorig jaar).

Reactie: “Go2UBL doet op dit moment helemaal niks met RGS (in UBL). 

Simpelweg omdat de vraag er in zijn geheel niet is bij go2UBL. Tevens is de 

automatische bepaling van de RGS code zoals ik graag had gezien (n.a.v. 

inspiratiedag) niet van de grond gekomen. Een RGS bepalen obv KvK nummer 

(code) is verre van nauwkeurig. Onze visie: als je het niet (nagenoeg) zeker weet, 

doe het dan niet. Corrigeren kost meer tijd van invoeren.

Wij blijven alert en zien wel mogelijkheden, echter die gaan wij pas ontwikkelen als 

de vraag (en het RGS model) concreet zijn”.
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Huidige stand van zaken (zomer 2018)

Vraag aan eVerbinding naar status RGS-UBL (mede i.v.m. inspiratiedag vorig jaar).

Reactie: “Wij hebben op dit moment onze focus niet op RGS implementatie staan. 

We hebben dit jaar wél een functioneel design gemaakt over standaard verrijking 

van de door ons ontvangen UBL met een grootboeknummer (obv RGS mapping). 

Deze ligt al een tijdje op de plank inmiddels om dezelfde reden die go2UBL 

aangeeft. We zien wel degelijk de potentie, maar zien nog onvoldoende beweging 

in de markt. We kunnen het niet alleen! Er is op dit moment geen relevante 

business-case om deze mapping breed in te zetten voor eVerbinding, dus 

gebruiken we onze energie liever om het aantal e-facturen in Nederland te 

vergroten door Grote verzenders en Ontvangende partijen bij elkaar te brengen. 

De adoptiegraad van e-facturen MOET en KAN omhoog, maar we kunnen dat niet 

alleen. Gelukkig zijn er “pioniers” die dit initiatief samen met ons dragen. RGS is 

voorlopig dus lager op onze backlog komen te staan”.
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Hoe nu verder met RGS en UBL?
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Vragen?


