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1. Het RGS-schema automatisch in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker; 

 

In Reeleezee is RGS standaard aanwezig én gekoppeld aan de standaard 

rekeningschema’s (templates) die Reeleezee beschikbaar stelt aan haar klanten. Een 

rekeningschema is altijd gebaseerd op een template en daarmee hebben de rekeningen 

die vanuit een template komen altijd een RGS-code toegewezen gekregen.  

  

2. Updates van het RGS-schema automatisch in de software beschikbaar stellen voor de 

gebruiker; 

 

Volgens Reeleezee worden de templates automatisch bijgewerkt, evenals de daar vanaf 

geleide rekeningschema’s. Voor de overige handmatig toegevoegde rekeningen 

(aanvullend op gebruikte template) kan dan handmatig een RGS-code worden toegevoegd. 

Indien van toepassing stelt Reeleezee release notes beschikbaar.  

 

3. Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema; 

 

Hoewel vooraf de grootboekrekeningen binnen de gebruikte template zijn voorzien van de 

juiste RGS-codes kunnen RGS-codes ook handmatig aan rekeningen gekoppeld worden. 

Het is ook mogelijk een nieuwe rekening toe te voegen op basis van een bestaande 

rekening (kopieren) met de daarbij behorende eigenschappen.  
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(Koppeling Grootboek en RGS) 

  

4. Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) automatisch 

koppelen aan het RGS-schema; 

 

Eerder is al genoemd dat als basis altijd een template geldt die per definitie aan RGS is 

gekoppeld. Een dergelijke template wordt dan ook als voorstel gebruikt. Specifiek 

toegevoegde rekeningen kunnen dan (zoals hiervoor genoemd) aanvullend (handmatig) 

gekoppeld worden. 

 

    

5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie automatisch doorzetten naar 

andere administraties; 

 

Een nieuwe administratie wordt altijd afgeleid van een bestaande template. RGS-

koppelingen worden dan meegenomen vanuit de template. 
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(Te selecteren template-administraties) 

 

 
(Nieuwe administratie aagemaakt vanuit geselecteerde template-administratie, met RGS-codes) 

 

6. RGS-code (en bijbehorende RGS-versie) vullen, naast de gebruikte grootboekrekening, in 

de XML Auditfile 3.2 (of hoger als beschikbaar); 

 

Zoals het onderstaande voorbeeld aantoont is de RGS-code aanwezig in de XML Auditfile 

Financieel (XAF), voor zover met een XAF wordt gewerkt waar de RGS-code deel van 

uitmaakt.  
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7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde 

grootboekrekeningen per RGS-code; 

Een rekeningschema kan opgevraagd worden op basis van de hierarchie van de RGS-

codes. Op niveau 4 en 5 worden dan vervolgens de grootboekrekeningen getoond die 

gekoppeld zijn aan betreffende RGS-code. Hiermee kan de juistheid van koppelen 

gecontroleerd worden. Daarnaast is inzicht in grootboekrekeningen die nog niet gekoppeld 

zijn aan RGS-code.  

 

 
(Voorbeeld van een administratie die nog helemaal gemapped is naar RGS. Dat kun je aan de 

rechterkant van het scherm ook zien omdat de kolom ‘Koppeling’ op 2 rekeningen na leeg is. De 

grootboekrekeningen 4202 en 4204 zijn wel gekoppeld en dat is te zien aan het koppelingsymbool). 

 

 
(Ingezoomd) 
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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; 

Zoals onderstaand voorbeeld aantoont is er een API waar de RGS-code is opgenomen. 

 
 

Aanvullende info: 

 

Niet van toepassing. 
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