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• RGS – Referentie Grootboek Schema 
 

– een samenwerking van marktpartijen 

– versie 1.1 

– biedt een praktisch mechanisme om SBR in de 
administratie (grootboekrekeningen) te koppelen 

– maar vervangt SBR niet  
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• SBR – waar staan we anno 2014? 
 

– solide standaard voor digitale rapportage naar 
Belastingdienst, KvK, CBS en Banken 

– digitale rapportage naar de klant wordt nu pas 
opgenomen in de SBR (periodieke rapportage, 
accountantsverslag, fiscaal rapport, benchmarking) 
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• SBR 2015 en verder? 
 

– de ‘roadmap 2020’ ontwikkeld met alle partijen 

– samenwerking software leveranciers 

– jaarrekening 2016 alléén in SBR of KvK portaal 

– ING bank is de eerste bank met SBR incentives 

status RGS & SBR 
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SBR innovatie? 
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ADX uitvragende partijen 

Reeleezee ADX 
Accountancy Data eXchange 

 
een nieuwe  

innovatieve cloud service  
om uw werkprocessen  
efficiënt in te richten 

 



Reeleezee ADX eigenschappen  

• RGS en SBR in de bron-(administratie) 

• Schakelen tussen ‘Grootboek’ of ‘RGS’, IFRS, … 

  

 

 
 



Administratie in GRB of RGS? 



Reeleezee ADX eigenschappen 

• Weergave kolommenbalans met GRB en RGS 

• Rechtstreeks genereren van elke SBR-rapportage in NL 
Taxonomie 

• Correcties in de bron automatisch verwerkt in SBR-
rapportage 

• Audit trail  

• Workflow 

 
 



SBR-rapportage rechtstreeks vanuit de bron 



Reeleezee ADX eigenschappen 

• Drill down vanuit SBR-rapportage naar de bron 

• Audit trail  

• Workflow 

 

 

 
 



Drill down vanuit rapportage naar de bron 



Reeleezee ADX services voor partners 

• Implementatie van ADX in bestaande Reeleezee 
administraties 

• Aansluiting van ADX op andere (RGS-gebaseerde) 
boekhoudsystemen 

• Implementatie SBR-basisgegevens 

• Kantoorspecifieke rapportages 

 

 
 



ADX Live? 
Bezoek ons op de informatiemarkt 


