
Hoe optimaliseer je je digitale straat om 
inrichtingsstukken, publicatiestukken en 
kredietrapportages via SBR te verzenden?
Een stappenplan voor intermediairs
Je hebt geen keus: aangiftes voor belastingen en Kamer van Koophandel moet
je voortaan digitaal via SBR doen. Ook banken ontvangen de kredietrapportages 
graag op deze manier. Je klanten willen dat hun administratie zo snel, 
simpel en goedkoop mogelijk wordt gedaan. Bovendien heeft digitalisering 
ook meer efficiëntie en tijdbesparing tot gevolg. Maar hoe optimaliseer je je 
digitaliseringsproces zodat je jouw kredietrapportage via SBR kunt doen?

Een nieuwe digitale standaard
Deze whitepaper biedt je een praktisch stappenplan waarmee je op 
gestroomlijnde wijze over kunt naar de nieuwe standaard, SBR. Zo weet 
je zeker dat deze overstap goed verloopt en dat je de controle blijft 
behouden!

Waarom SBR?
SBR (Standard Business Reporting) is de exclusieve aanlevermethode 

voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid. Per 1 januari 2017 zijn ondernemers 
die een bv hebben, ook verplicht om publicatiestukken middels SBR te deponeren bij de Kamer 
van Koophandel. Als financiëel intermediair kost dit enige investering, maar het levert je ook de 
nodige voordelen. Zo hoef je alles slechts eenmaal in te vullen wanneer je stukken aanlevert 
via SBR. Deze stuur je naar de klant voor akkoord en na accordering worden ze met een druk 
op de knop verzonden naar Digipoort of de banken. Zo kun je vanuit één database diverse SBR-
rapporten te maken, waaronder ICP, OB, OB suppletie, KvK en inrichtingsstukken. Je stelt alles 
vanuit een en dezelfde informatiebron samen. Dat is efficiënt en minder foutgevoelig. Deze 

digitaliseringsslag maakt het dus ook een stuk eenvoudiger!

Daarnaast vinden je klanten het vaak zeer handig dat ze alles digitaal kunnen regelen: van het digitaal 
ontvangen tot het geven van een akkoord. Processen worden zo immers makkelijker en inzichtelijker.   
 

Ontzorgen, grip behouden én overzicht creëren
Voor een succesvolle kredietaanvraag heb je de financiele gegevens van je klant nodig. Veel klanten 
droppen hun gegevens bij jou en verwachten dat je de aangiftes, deponaties en kredietrapportages 
vervolgens ‘wel even’ regelt. Je moet bewaken of alles op tijd wordt aangeleverd en uitzoeken of de 
informatie compleet is. Door te digitaliseren breng je structuur aan in het geheel. Bovendien kun je 
je klanten bieden wat zij graag willen: ontzorging. Maar hoe zorg je dat je de grip behoudt terwijl je 
overzicht creëert? 



Stap 1: inventariseer
Begin met het inventariseren van de huidige situatie. Deel je klanten op 
in twee groepen: klanten die hun eigen administratie voeren en klanten 
waarvoor je de administratie doet. De eerste groep heeft een apart 
stappenplan nodig. Voor jouw digitaliseringsdoelen is vooral de tweede 
groep relevant. Maak daarom een
duidelijke schifting!

Stap 2: breng belangrijke zaken in kaart
Het is belangrijk om voor jezelf te bepalen waar je staat en naar welk 
punt je wilt toewerken. Schets de ideale situatie voor jouw kantoor. Wat is je visie? Hoe ziet je planning 
eruit? Wanneer zou je alle stukken graag binnen willen hebben? Op welke wijze ga je dit realiseren? 

Zorg ervoor dat je doelstellingen glashelder zijn. Ook dien je te kunnen verwoorden wat je klanten 
hier concreet aan hebben. Een voorbeeld: je wilt alle stukken in de eerste twee weken van de maand 
binnen hebben, zodat je deze in week twee en drie kunt boeken. Daardoor kun je de aangifte in de 
laatste week versturen. Misschien vindt jouw klant dit aanvankelijk lastig. In dat geval is het handig 
dat je kunt uitleggen waarom de klant hier ook iets aan heeft: jij houdt meer tijd over en die ga je onder 
andere gebruiken om maandelijks rapportages te versturen. 

Met andere woorden: breng je huidige positie, je doelstellingen en de baten voor je klanten duidelijk 
in kaart. Bereken vervolgens hoeveel tijd iedere aangifte in beslag zal nemen. Daarmee bereik je 
een stukje bewustwording. En als je je bewust bent van jouw werkzaamheden, planning en doelen, 
kun je ingrijpende wijzigingen, zoals digitalisering of het werken met een nieuwe standaard (SBR), 
gestructureerd aanpakken. 

Stap 3: communiceer je beslissingen naar je klant
Nadat je hebt bepaald hoe de toekomst van je kantoor eruit moet zien en op welke wijze je 
veranderingen gaat doorvoeren, is het tijd om je beslissingen naar je klanten te communiceren. 
Treed persoonlijk met hen in gesprek of stel een goede 
e-mail op waarin je schrijft dat je stappen aan het maken 
bent in je digitaliseringsproces. Het is essentieel dat je het 
doel van je plannen vermeldt. Vertel bijvoorbeeld dat deze 
digitaliseringsslag er uiteindelijk toe zal leiden dat je sneller 
kunt handelen en je klanten beter kunt adviseren. Maak 
vervolgens duidelijk dat je hier hulp bij nodig hebt. Vertel wat 
je klanten moeten doen. Is het voor jouw administratie vereist 
dat ze foto’s maken van bonnetjes en deze uploaden naar een 
bepaalde map? Leg dit dan helder en stapsgewijs uit.

Stap 4: werk met SBR kredietrapportages
Op het moment dat je alles hebt geautomatiseerd, ben je klaar 
voor de volgende stap: SBR kerdietrapportages. Aangezien je 
bij SBR uit een en dezelfde database put, heb je nu ook alle 
financiële gegevens voor je kredietrapportage! 

Door op deze manier te rapporteren kun je bovendien veel beter een team vormen met je klanten;  je 
kunt hen wel helpen, maar dan moeten zij jou ook helpen. Het is belangrijk om je klanten hiervan 
bewust te maken. Als zij je werkwijze en visie begrijpen, weten ze waarom ze voor jou moeten kiezen. 
Het is dus cruciaal om je strategie en doelstellingen helder te formuleren. Dan kun je aan je klanten 
uitleggen op welke manier je werkt en hen doen inzien dat hun medewerking een vereiste is voor 
succes. Zij geven jou iets en daar geef jij iets voor terug. Zo krijgt het begrip ‘samenwerking’ een 
prachtige invulling.
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Conclusie
Wie deze stappen zorgvuldig doorloopt, optimaliseert op een efficiënte manier het 
digitaliseringsproces. Dat is essentieel voor het behouden van tevreden klanten – zéker in het 
concurrerende landschap van tegenwoordig. Door op gestructureerde wijze te digitaliseren verdeel 
je de werkdruk en heb je geen last meer van overmatige hectiek aan het eind van iedere maand of na 
afloop van elk kwartaal. Na het doorlopen van dit stappenplan heb je bovendien helder verwoord waar 
je voor staat en wat je wilt bereiken. Dit vergemakkelijkt de communicatie met je klanten en verstevigt 
je corporate identity. Dat zijn welkome bijkomstigheden van digitalisering! 

En nu de praktijk
Wil je digitalisering in de praktijk brengen? Dan biedt King met het King Aangifte Dashboard 
uitkomst. Met het King Aangifte Dashboard heb je altijd een overzichtelijke planning- en beheertool 
bij de hand, welke te gebruiken is voor alles wat met de SBR aangiftes te maken heeft, zoals OB, 
ICP, Suppletieaangiftes, KVK publicaties en inrichtingsstukken. SBR kredietrapportages kunnen 
automatisch worden verzonden via het dashboard. Hier is dus geen aparte rapportagesoftware voor 
nodig. Tevens geeft deze gebruiksvriendelijke tool je een totaaloverzicht van alle werkzaamheden per 
klant, waardoor je helikoptervisie kunt behouden. Met het dashboard houd je overzicht, of de klant nu 
de werkzaamheden uitvoert of jijzelf.

Wil je meer weten over het King Aangifte Dashboard? Neem gerust contact met ons op. Wij
kunnen je er alles over vertellen!
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