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Al vaker is de vraag naar voren gekomen hoe om te gaan met branche specifieke codes 

binnen RGS. Zie met name het openstaande punt “Branche- of sectorspecifieke RGS 

uitbreidingen: hoe hiermee om te gaan binnen het RGS-schema”.   

RGS kent al een aantal branche specifieke codes ten behoeve van: 

1. Agrarische sector;  

2. Bouw; 

3. Woningcorporaties. 

In RGS is dit in de Excel versie opgenomen op basis van filters. In de RGS taxonomie 

ontbreken dergelijke filters heb ik begrepen. En lang niet alle leveranciers van 

boekhoudsoftware maken optimaal gebruik van de aanwezige filters die ook de loop van de 

tijd zijn uitgebreid of aangepast.  

Naarmate het gebruik van RGS zal toenemen zal ook het aantal RGS-codes voor een 

specifieke branche toenemen. Interessant is dat dit ook is af te leiden uit de Productie 

jaarstatiek voor het CBS. Denk aan groothandel en horeca. En zo zijn er natuurlijk meer 

branches die specifieke RGS-codes wenselijk maken.  

Per branche een nieuw filter toevoegen in het RGS-schema lijkt geen optimale oplossing. 

Softwareleveranciers moeten dan telkenmale het inlezen van het RGS-schema in Excel 

aanpassen c.q. uitbreiden.  

Voorgestelde oplossing 

Bij de opzet van RGS-MKB deed zich ook de vraag voor hoe om te gaan met branche 

specifieke filters? Iedere keer een nieuw (database)veld opnemen leek geen optimale 

oplossing. Ook omdat het onderhoud en 

weergeven dan steeds aangepast moet worden 

als er een branche bijkomt.  

Daarom is binnen RGS-MKB gekozen voor de 

oplossing waarbij gewerkt wordt met een 

branchetabel, bestaande uit een (interne) sleutel, 

aangevuld met een naam en uitgebreidere 

toelichting c.q. omschrijving.  Iedere RGS-code 

binnen RGS-MKB krijgt in eerste automatisch de 

branchecode “Niet van toepassing” toegewezen. 

Vervolgens kan via een eenvoudige onderhouds- 

of importfunctie een branchecode toegewezen 

worden aan één of een groep van bij elkaar 

behorende RGS-codes.  

Hierboven is een voorbeeld opgenomen van een RGS-code die is toegewezen aan 

Agrarisch. 

Hieronder is een voorbeeld opgenomen van een selectie op RGS-codes agrarisch. 

http://www.boekhoudplaza.nl/
http://www.rgsready.nl/
http://www.stipac.nl/
https://www.boekhoudplaza.nl/bericht/1450&bronw=1/Branche_of_sectorspecifieke_RGS_uitbreidingen_hoe_hiermee_om_te_gaan_binnen_het_RGS_schema.htm
https://www.boekhoudplaza.nl/bericht/1450&bronw=1/Branche_of_sectorspecifieke_RGS_uitbreidingen_hoe_hiermee_om_te_gaan_binnen_het_RGS_schema.htm
https://www.boekhoudplaza.nl/pag_epa/137/RGS_MKB.php


Voorstel RGS en branches 

2 
Onderzoeksbureau GBNED  |  www.boekhoudplaza.nl  | www.rgsready.nl  |  www.stipac.nl  

Schermvoorbeeld selectie RGS-codes agrarisch i.c.m. RGS-MKB. 

 

Opvragen branchegerichte RGS-codes (agrarisch). 

 

Uitbreiding met branche(s) 

Stel dat horeca wordt opgenomen als nieuwe branche.  

in eerste instantie wordt dan de branchetabel eenvoudig uitgebreid met het item “Horeca”. 

 

Vervolgens krijgen betreffende RGS-codes (toegevoegd voor horeca) de branchecode 

“Horeca” toegewezen.  

 

Bijvoorbeeld (puur ter illustratie): 

• Omzet keuken; 

• Omzet koffie/thee; 

• Omzet frisdrank; 

• Omzet wijn; 

• Omzet bier; 

• Omzet gedistilleerd. 

Een extra filter en daarmee uitbreiding van een database met een nieuw element is hiermee 

verleden tijd.  

Softwareleveranciers kunnen betrekkelijk eenvoudig hun klanten de beschikking geven over 

“Standaard” RGS-codes (MKB), desgewenst aangevuld met RGS-codes (MKB) voor één of 

meer branches. Selectie van ALLE RGS-codes (al dan niet MKB) blijft natuurlijk ook 

mogelijk. 

Afhankelijkheden 

Op bovenstaande wijze kan een (veelal nieuwe) RGS-code toegewezen worden aan een 

bepaalde branche. Bij een nieuwe RGS-code is dan echter ook sprake van: 

1. Een nieuwe RGS-code; 
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2. Een nieuw RGS-referentienummer. 

 

Een RGS-code bestaat voor de niveaus 2 t/m 5 uit groepjes van telkens 3 letters. 

Er vanuit gaande dat de meeste nieuwe RGS-codes toegewezen worden aan niveau 4 en 5 

mag dit op zich geen probleem zijn.  

Een RGS-referentienummer bestaat uit 7 cijfers (voor de punt). Dit moet in principe ook 

voldoende zijn om op een logische wijze nieuwe RGS-codes toe te kunnen voegen.   

Restricties 

RGS-MKB gaat nadrukkelijk uit van een hanteerbaar rekeningschema. Bij uitbreiding van 

branchegerichte RGS-codes is dat ook uitgangspunt. Bij dit voorstel is dan ook geen 

rekening gehouden met een uitbreiding van vele honderden rekeningen voor een bepaalde 

branche. Te denken valt dan aan zorg, onderwijs en overheid. Derhalve wordt dan ook 

voorgesteld de gedane uitbreiding voor woningcorporaties te herzien of drastisch in te 

perken. 

Een nieuwe branche 

Als eerder is de horeca genoemd als voorbeeld van een mogelijke branche uitbreiding. 

Voorgesteld wordt voor een dergelijke uitbreiding altijd een ‘open’ consultatieronde te 

houden op basis van een ingediend voorstel. Hierbij kan dan de betreffende branche 

organisatie betrokken worden en accountants- en administratiekantoren via de koepels NBA 

en NOAB. Uitgangspunt is dat per RGS-code duidelijk is welke boeking daaraan ten 

grondslag ligt, zo mogelijk uitgewerkt via een journaalpost. 
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