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1 Het Rekeningschema 

Het rekeningschema van e-Boekhouden.nl is geschikt voor allerlei soorten ondernemingen. U 

kunt dus direct beginnen met boekhouden, maar u kunt het rekeningschema ook naar eigen 

inzicht aanpassen. Heeft u een bestaand grootboekrekeningschema in Excel? Importeer dit 

eenvoudig in uw boekhouding. 

 

1.1 RGS activeren 

• Ga voor het activeren van het Referentie Grootboekschema naar Beheer > Inrichting 

> Instellingen > Functies Aan/Uit zetten > RGS- Referentie Grootboekschema en klik 

op Verder. 

De volgende 3 opties verschijnen: 
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Het detailniveau dat bij uw administratie past is afhankelijk van de opzet van uw 

rekeningschema. 

 

Hoe verder uw rekeningschema is gespecificeerd, des te hoger is het aan te raden detailniveau. 

Detailniveau 3:          Detailniveau 4: 

 

 

Zoals u ziet zijn de RGS-codes wanneer u kiest voor detailniveau 4, verder opgesplitst. 
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1.2 Grootboekrekeningen koppelen aan RGS  

Na activatie van het Referentie Grootboekschema, koppelt u de grootboekrekeningen met 

RGS. 

• Ga hiervoor naar Beheer > Inrichting > Grootboekrekeningen en klik op het potlood voor 

een grootboekrekening. 

 

Het veld RGS heeft een typfunctie. Typ hier (een deel van) de code of omschrijving van de 

RGS-rekening. e-Boekhouden.nl toont de meest overeenkomende RGS-codes, hieruit kiest u 

de RGS-code die u wilt koppelen aan de grootboekrekening. Vervolgens klikt u op Opslaan. 

Hiermee is  uw grootboekrekening gekoppeld aan de RGS-rekening. 

 

1.3 RGS exporteren 

Bij het exporteren van uw boekhoudgegevens, worden de RGS-codes voortaan meegenomen 

in de export. Hiervoor gaat u naar Beheer > Exporteren > Rapportagesoftware. Op dit moment 

kunt u een export met RGS-codes maken voor: Fiscaal-Online.nl. 
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