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1. Het RGS-schema in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker; 
 
Binnen F4W/ F4RE, specifiek voor woningcorporaties, kan gewerkt worden met (een 
subset van) het RGS-schema als standaard rekeningschema. Gebaseerd op versie 3.1 

van RGS. De kern van F4W/ F4RE is gebaseerd op het SAP S/4HANA platform waar dit 

rekeningschema is opgenomen. De gebruiker werkt vervolgens met een 
rekeningnummer, overeenkomstig het RGS-nummer. Het voordeel van deze werkwijze is 
dat de gebruiker slechts één rekeningschema hanteert. 
 
Een andere mogelijkheid is een mapping maken tussen RGS en het rekeningschema van 
de klant. Deze mapping exercitie wordt door Ctac begeleid via een voortraject. Ctac zorgt 
in eerste instantie voor een subset van RGS die relevant is voor het bedrijf. Het resultaat, 
de RGS-subset met een mapping naar het eigen rekeningschema,  wordt vanuit Excel 
ingelezen in F4W/ F4RE.  
 
De mapping exercitie gaat via Excel omdat dit voor de gebruiker het meest efficient is. 
Het complete RGS-schema is altijd aanwezig in F4W/ F4RE, bestaande uit 2 delen, te 
weten: de subset die in eerste instantie door Ctac is voorgesteld en de overige RGS-
codes. 
 

  
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. Via release notes worden 
gebruikers hierover geïnformeerd. 
 
 

3. Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema; 
 
De gebruiker heeft de mogelijkheid een bestaande mapping aan te passen en een 
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nieuwe rekening toe te voegen met de bijhorende RGS-mapping.  
 
 

4. Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) koppelen 
aan het RGS-schema; 
 
Niet aanwezig (n.v.t.).  
Standaard rekeningschema vanuit F4W/ F4RE is al gekoppeld aan RGS. Zie hiervoor. 
 
 

5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie doorzetten naar andere 
administraties; 
 
Niet aanwezig (n.v.t). 
Interessant te noemen is wel dat meerdere bedrijven (denk aan meerdere 
werkmaatschappijen die onder een zelfde holding vallen) gekoppeld kunnen worden aan 
het zelfde rekeningschema. Er is dan namelijk slechts één rekeningschema gekoppeld 
aan RGS dat voor meerdere administraties gebruikt wordt. Per administratie is er dan 
nog de mogelijkheid aan te geven of bepaalde rekeningen wel of niet actief zijn.  

 
 

6. RGS-code (en bijbehorende RGS-versie) vullen, naast de gebruikte grootboekrekening, 
in de XML Auditfile 3.2 (of hoger als beschikbaar) bij grootboekmutaties; 

De auditfile wordt niet ondersteund vanuit F4W/ F4RE en valt buiten beschouwing van 
deze beoordeling. 
 

7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde 
grootboekrekeningen per RGS-code; 
 
Bij RGS als standaard rekeningschema speelt dit niet omdat impliciet elke rekening 
overeenkomstig een RGS-code is. Bij het koppelen van een bestaand rekeningschema 
aan RGS-codes kent F4W/ F4RE in de basis al de mogelijkheid van verplichte velden. 
De RGS-code wordt dan als verplicht veld opgegeven.  
 
 

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; 
 
F4W/ F4RE beschikt standaard over een aparte integratie-laag waar alle elementen 
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geselecteerd kunnen worden. Dus ook het element dat toegewezen is als RGS-nummer 
en onderliggend de RGS-code. 
 

Aanvullende informatie:  
N.v.t. 
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