
 

 

 

RGS voor bestuurders en toezichthouders: factsheet 

 

Het Referentie GrootboekSchema (RGS) is opgeleverd voor de corporatiesector. Het gebruik van RGS is niet               

verplicht. De cruciale vraag is: wat heeft uw organisatie aan het RGS? En: waarom zou u het gebruiken? Wij                   

geven antwoord op deze vragen.  

 

Wat is het Referentie GrootboekSchema? 

Het RGS is wat de naam zegt: een referentie voor de grootboekindeling, een standaard die iedere                

organisatie kan gebruiken. Het is in de kern niet veel meer dan een lijst met rekeningnummers met wat                  

extra kenmerken, zoals een omschrijving, een rapportageniveau en een sorteersleutel. Het RGS is een              

landelijke standaard. De link https://youtu.be/PsU2HtSPL3Y toont een filmpje dat RGS uitlegt in twee             

minuten. 

 

Per december 2018 heeft de bedrijfstak woningcorporaties een uitbreiding uitgebracht op het landelijke             

RGS. Zo is er bijvoorbeeld een RGS-code toegevoegd voor vastgoedbeleggingen DAEB en niet-DAEB. Met              

deze uitbreiding is het RGS dus ook voor woningcorporaties beschikbaar en bruikbaar geworden. RGS staat               

onder governance van de beheergroep RGS. Daarmee is de robuustheid gewaarborgd. 

 

Op 5 december 2017 is het Convenant Informatievoorziening getekend door het ministerie van BZK, de               

Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Aedes. Het doel van dit convenant             

was om de verantwoordingsinformatie te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor corporaties te             

verlichten. Het opleveren van het RGS voor woningcorporaties is hierin een belangrijke stap. 

 

Waarom zou u RGS gebruiken? 

Het gebruik van RGS is niet verplicht. De cruciale vraag is natuurlijk: wat heeft uw organisatie aan het RGS                   

en waarom zou u het gebruiken? 

 

In de eerste plaats: RGS kan uw verantwoordingsinformatie veel efficiënter en beter maken. KvK, CBS en                

SBR-wonen hebben RGS inmiddels omarmd. Dat betekent dat de uitvraag van de financiële gegevens is               

gebaseerd op de RGS-codering en dat verplichte financiële SBR-rapportages automatisch gegenereerd           

kunnen worden. Wanneer u RGS goed heeft ingericht in uw organisatie, dan wordt het produceren van een                 

jaarrekening of een dVi dus vele malen eenvoudiger. Vanaf 2020 wordt het voor corporaties overigens               

verplicht om de jaarrekening via SBR te deponeren bij de KvK.  

 

Daarmee hangt ook het tweede voordeel samen: een goed gebruik van RGS zorgt ervoor dat u het hele jaar                   

al volgens de vereisten van de jaarrekening boekt. Dat betekent dat u het hele jaar veel makkelijker kunt                  

sturen op de indicatoren waarop uw organisatie zich ook moet verantwoorden.  

RGS helpt u verder om uw boekhouding consequent en consistent in te richten en te voeren. Het helpt u                   

met een beter en efficiënter boekhoudproces en administratie. Ten slotte wordt benchmarking eenvoudiger             

door RGS. Wanneer andere corporaties hun administratie ook hebben ingericht volgens RGS. 

  

 

https://youtu.be/PsU2HtSPL3Y
https://www.aedes.nl/convenant-informatievoorziening


 
 

 

 
 

 

 

 

De voordelen van het gebruik van RGS opgesomd: 

 

Kostenbesparing: 
1. Standaard inrichting brengt het system-2-system verantwoorden dichterbij. 

2. Interne stuurrapportages komen efficiënter tot stand. 

3. Administratieve lasten gaan omlaag. 

4. Externe controle op basis van nieuwe efficiënte technieken. 

 

Kwaliteit: 
1. Kwaliteit van de informatie omhoog. Controleerbaarheid en standaardisatie verbetert de kwaliteit 

van de gegevens. 

2. Kwaliteit van de processen omhoog. Interne processen afstemmen op standaard vastlegging 

maakt processen transparanter en controleerbaar. 

3. Professionalisering van de werkzaamheden maakt het werk aantrekkelijker. 

4. Eenduidige begripsbepaling sectorbreed die naadloos aansluit op sturings- en 

verantwoordingsinformatie richting Aw en WSW, door toepassing gezamenlijke taxonomie. 

 

Inzicht: 
1. Sneller betere informatie ter beschikking aan organisatie en stakeholders. 

2. Benchmarking met andere organisaties appels met appels. 

 

Controle: 
1. Effectiviteit van intern toezicht gaat omhoog. 

2. Tijdigheid in de managementletter met een jaareindeverwachting. 

3. Sluit aan op de drie pijlers van het assurance-proces: getrouw beeld, NBA taxonomie en ‘signing 

& linking’ (digitaal ondertekenen met een persoonsgebonden beroepscertificaat). 

 

Hoe kunt u RGS gebruiken? 

Zoals gezegd: het RGS is eigenlijk niet meer dan een verzameling grootboekcodes. U kunt deze op twee                 

manieren gebruiken: 

▪ In de eerste plaats kunt u RGS coderingen gebruiken in plaats van uw huidige grootboeknummers. U                

werkt dan dus helemaal volgens RGS. 

▪ Als alternatief kunt u RGS gebruiken als een brugstaat tussen uw eigen grootboekcodering en de               

RGS-indeling. Aan iedere grootboekrekening koppelt u in dat geval een RGS-code.  

 

Aan de slag met RGS? Aedes helpt 

Wilt u aan de slag met RGS? Aedes heeft een aantal instrumenten gemaakt die u hierbij op weg helpen.                  

Zoals een implementatiehandleiding met achtergrondinformatie en uitleg over het RGS. En een standaard             

projectbrief die aan uw situatie kan worden aangepast. Daarnaast kunt u terecht op de Aedes community                

SBR & RGS. Hier kunt u al uw vragen stellen aan collega’s van andere corporaties en RGS-experts. 

 

https://www.aedes.nl/artikelen/bedrijfsvoering/digitalisering-en-informatievoorziening/standaard-grootboek-rgs-opgeleverd.html
https://www.communities.nl/
https://www.communities.nl/

