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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.  
(Zowel niveau 3, 4 als 5 te koppelen aan 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. Er zijn ook meerdere 
versies van RGS beschikbaar in de software. Bij een nieuwe versie wordt een 
verschillenanalyse getoond t.o.v. de vorige versie. 
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3. Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema; 
 
Een gebruiker kan handmatig een rekening toewijzen aan een RGS-code. Afhankelijk 
van de rekening kan gekozen worden uit RGS-codes voor activa, passiva, kosten of 
opbrengsten. 
 
 

4. Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) 
koppelen aan het RGS-schema; 
 
Niet aanwezig 
 
Als gewerkt wordt met een CASH rekeningschema is deze automatisch gekoppeld 
aan RGS en kan dit rekeningschema (zie hierna) als uitgangspunt gebruikt worden 
voor andere administraties.. 
  
 

5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie doorzetten naar andere 
administraties; 
 
Er reeds aan RGS gekoppelde administratie kan gekozen worden als basis voor het 
automatisch doorzetten van RGS naar andere administraties. Voor zover rekeningen 
overeenkomen (op basis van rekeningnummer) wordt dan de RGS koppeling 
overgenomen in een andere administratie. Eventueel kan hiervoor een standaard 
CASH administratie met RGS-codering gekozen worden als uitgangspunt (zie 
hiervoor). Van belang is dan wel dat rekeningnummers overeenkomen. Een andere 
mogelijkheid is zelf eerst een administratie handmatig koppelen aan RGS en die als 
basisadministratie RGS mapping te gebruiken voor andere administratie.  
 

 
    
 

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. 

http://www.gbned.nl/
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http://www.referentiegrootboekschema.nl/
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7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde 
grootboekrekeningen per RGS-code; 
 
Het rekeningschema kan gesorteerd worden op zowel rekeningnummer als RGS-
code, waardoor betreffend overzicht aanwezig is. Ook is dan duidelijk welke 
rekeningen (nog) geen RGS-code toegekend hebben gekregen. 
 

http://www.gbned.nl/
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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; 
 
Ieder overzicht is te exporteren naar Excel volgens de leverancier. Ons wordt de 
export getoond van een overzicht met ook de RGS-codes. 
 

 

 
Aanvullende informatie 

Vanuit CASH is het raadplegen van “omslagreferenties RGS” apart aanwezig. Het gaat hier 
om een overzicht van de gebruikte omslagcodes binnen RGS. 
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