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1. Het RGS-schema in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker; 
 
Er is sprake van één centraal RGS-schema in de cloud, beschikbaar voor alle 
aanwezige administraties. Het RGS-schema is automatisch in de software aanwezig 
t/m niveau 5 (mutaties). 
 
Niveau 5 (mutaties) wordt nu nog ondersteund, maar in de nabije toekomst wordt dit 
zo mogelijk beperkt tot ondersteuning van alleen niveau 4 (rekeningen). 
 

  
 

2. Updates van het RGS-schema, mits relevant, in de software beschikbaar stellen voor 
de gebruiker; 
 
Updates van RGS worden automatisch doorgevoerd in het centrale RGS-schema (zie 
hiervoor). Gebruikers worden door release-notes op de hoogte gehouden van 
belangrijke wijzigingen.  
 
   

3. Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema; 
 
Bij het onderhouden van het rekeningschema kan per rekening gekozen worden voor 
een corresponderende RGS-code. Via het opgeven van een omschrijving worden 
dan maximaal 20 corresponderende RGS-codes getoond waaruit gekozen kan 
worden. 
 
 

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


RGS Ready boekhoudsoftware 

 
 
GBNED – www.gbned.nl – www.ublready.nl  |  M.m.v. Taskforce Implementatie RGS – www.referentiegrootboekschema.nl     2 

 

 
 
 

4. Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) 
koppelen aan het RGS-schema; 
 
Niet aanwezig.  
 
 

5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie doorzetten naar andere 
administraties; 
 
Vanuit Informer is een standaard rekeningschema aanwezig voor ZZP en een 
standaard rekeningschema voor MKB. In beide zijn RGS-codes standaard 
opgenomen. Als het standaard rekeningschema is gekoppeld aan een administratie 
zijn automatisch de betreffende RGS-codes ook aanwezig in het rekeningschema 
van betreffende administratie. Alleen eventueel afwijkende rekeningen moeten dan 
nog apart aan RGS gekoppeld worden. 
    
 

6. RGS-code (en bijbehorende RGS-versie) vullen, naast de gebruikte 
grootboekrekening, in de XML Auditfile 3.2 (of hoger als beschikbaar) bij 
grootboekmutaties; 
 
Is standaard opgenomen in de software. 
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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 RGS-code. Daardoor is direct 
zichtbaar welke rekeningen nog niet zijn gekoppeld aan RGS.  
 
Verder is de  saldibalans aangepast op RGS: nu is niet alleen de RGS-code maar 
ook de RGS omschrijving te zien. De leverancier verwoord dit als volgt: “Daarmee is 
eenvoudig de check te maken met grootboeknummer en grootboekomschrijving, om 
juistheid te controleren. Op elke kolom kan onafhankelijk gesorteerd (oplopend en 
aflopend) worden door het drukken op de pijltjes vóór de kolom titels. De gebruiker 
dient hiervoor wel de RGS filter op aan te zetten (zie blauwe schuif)”.  
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Inzoomen op rekening en RGS-code geeft dan:  
 

 
 
 

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; 
 
Binnen de API-omgeving is ook de RGS-code aanwezig. 
 

 

 
Aanvullende informatie 
Geen. 
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