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1. Het RGS-schema in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker; 
 
Het RGS-schema is automatisch in de software aanwezig.  
Het betreft niveau 4 (rekeningen). 
 
  

2. Updates van het RGS-schema, mits relevant, in de software beschikbaar stellen voor 
de gebruiker; 
 
Updates van RGS zijn automatisch in de software aanwezig. 
Vanaf Profit 11 is RGS 3.1 beschikbaar. 
Interessant hierbij is de Finance Auditor met een signalering van ‘nieuwe RGS-codes’ 
om te koppelen aan betreffend rekeningschema. Verder maakt AFAS RGS updates 
bekend in haar release notes voor bestaande cliënten. 
 

 
   
 

3. Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema; 
 
Een gebruiker kan handmatig een rekening toewijzen aan een RGS-code. Afhankelijk 
van de type rekening in AFAS kan gekozen worden uit RGS-codes voor activa, 
passiva, kosten of opbrengsten. 
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4. Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) 
koppelen aan het RGS-schema; 
 
Niet aanwezig 
 
Als gewerkt wordt met het standaard rekeningschema van AFAS, hetgeen volgens 
AFAS door veel ondernemers wordt toegepast, is RGS automatisch gekoppeld. 
  
 

5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie doorzetten naar andere 
administraties; 
 
Accountants werken binnen AFAS met een centraal rekeningschema (voor alle 
cliënten van het accountantskantoor). Als dit centrale rekeningschema is gekoppeld 
aan RGS dan zijn de onderliggende administraties ook automatisch gekoppeld aan 
RGS. Voor zover het de gebruikte rekeningen betreft uit het centrale 
rekeningschema. Dit laatste is ook het geval bij wijzigingen van het centrale 
rekeningschema. 
 
    

6. RGS-code (en bijbehorende RGS-versie) vullen, naast de gebruikte 
grootboekrekening, in de XML Auditfile 3.2 (of hoger als beschikbaar) bij 
grootboekmutaties; 
 
Dit is aangetoond door de leverancier door een deel van de XML Auditfile 3.2 te 
tonen met inbegrip van de RGS-code per grootboekrekening. 
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7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde 
grootboekrekeningen per RGS-code; 
 
Er is zowel een overzicht op basis van RGS-codes met daaraan gekoppelde 
grootboekrekeningen (zgn. 1 op N relatie) als een overzicht van grootboekrekeningen 
en de daaraan gekoppelde RGS-codes (zgn. N op 1 relatie). Dit laatste overzicht 
biedt ook inzicht in de grootboekrekeningen die nog gekoppeld moeten worden aan 
RGS. 
 

http://www.gbned.nl/
http://www.ublready.nl/
http://www.referentiegrootboekschema.nl/


RGS Ready boekhoudsoftware 

 
 
GBNED – www.gbned.nl – www.ublready.nl  |  M.m.v. Taskforce Implementatie RGS – www.referentiegrootboekschema.nl     4 

 

 
 
 

8. Als het boekhoudpakket beschikt over een koppelvlak (al dan niet op basis van API-
techniek). dan ook de RGS-codes meegeven in betreffende koppelvlakken; 
 
Het volgende voorbeeld toont de aanwezigheid van RGS: 
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Aanvullende informatie 

Op basis van RGS is een koppeling gerealiseerd tussen AFAS Profit Boekhouden en AFAS 
Profit Fiscaal voor zowel de winstaangifte-IB als de VPB-aangifte. 
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