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1. Historie SBR voor banken 
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“4 voor 1” 

Hergebruik  
van gegevens 

Uitwisselbaarheid  
van gegevens 

Standaardisatie via 
o.m. taxonomieën 

2. Het “4 voor 1” principe 
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Delivery 

Ondernemer Intermediair 

Type rapportages aan de banken: 

 Rapportages op fiscale grondslag voor kleine ondernemingen (< € 8,8 mio omzet) 

 Rapportages op commerciële grondslag voor middelgrote ondernemingen (< € 35 mio omzet) 

 Samenvatting van de aangifte inkomstenbelasting 

 

Deze kredietrapportages worden gebruikt voor: 

 aanvraag nieuwe kredieten 

 revisie bestaande kredieten 

3. Het aanleverproces 
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4. Wat betekent SBR voor banken? 

 
 

 Geautomatiseerde verwerking 

 Betere datakwaliteit 

 Beter marktinzicht 

 Betere risico inschatting 

 Mitigeert Basel-3 effecten 

 Kortere doorlooptijden 
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 Efficiënter aanleveren van kredietrapportages 
 

 Beter inzicht in eigen bedrijfsvoering 
 

 Sneller antwoord van de bank 
 

 Meer krediet op maat, in hoogte en prijs 

5. Wat betekent SBR voor ondernemers? 
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Volgens een recent onderzoek van ING onder ondernemers: 
 

 schakelt 65% een intermediair in bij een kredietaanvraag; 

 wil 72% via SBR aanleveren als doorlooptijd korter wordt; 

 kiest 20% voor een ander intermediair als eigen intermediair niet met SBR werkt. 

6. Wat betekent SBR voor intermediairs? 
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 Accountancy sector is heftig in beweging 

 Traditioneel bedrijfsmodel op de schop? 

 Klanten zijn veeleisend en kritisch 

 Van boekhouder naar adviseur 

 Intermediair adviseert, ontzorgt en borgt kwaliteit 

 Legio mogelijkheden voor aanvullende dienstverlening 

 Investeren in ICT, kennis en mensen is onvermijdelijk 

 SBR faciliteert snelle en efficiënte online communicatie   
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7. Hoe sluit u aan op de BIV? 

• Aansluiten op de BIV is niet bijster ingewikkeld en gaat in 7 stappen: 

 

• Stap 1 Schaf SBR software voor kredietrapportages aan, waarin de meest recente 
 bankentaxonomie op basis van XBRL (de BT 2011) is opgenomen.  

• Stap 2 Leg verband tussen de data elementen uit de BT 2011 en uw grootboekschema
 (het zogeheten “mappen”). Voeg ontbrekende gegevens toe. 

• Stap 3 Schaf een geldig PKI-O certificaat aan voor het leggen van een veilige verbinding en 
 het authenticeren van het kantoor of persoon dat verzendt.  

• Stap 4 U staat borg voor de inhoudelijke kwaliteit van een kredietrapportage op dezelfde 
 wijze als bij (het samenstellen van) een jaarrekening overeenkomstig de regels van 
 uw beroeps- of branche vereniging. 

• Stap 5 Meldt u aan bij de BIV Service Desk via het contactformulier   
 (zie www.rapportageportaal.nl) en laat uw certificaat registreren. 

• Stap 6 Stuur minimaal 1 kredietrapportage per bank via de testomgeving van de BIV naar 
 alle drie banken. De BIV valideert en stuurt zo nodig foutmeldingen retour. 

• Stap 7 Bij succesvolle afronding van de testfase, wordt u toegelaten tot de productie 
 omgeving van de BIV.  Uw naam en logo worden vermeld op de website van het FRC.  

U bent nu gereed voor inzending van kredietrapportages naar de 3 banken 
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http://www.rapportageportaal.nl/
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Pilot partners van ING 

8. De SBR Pilot van ING 

Propositie aan ondernemer: 

Kredietaanvragen < €    500.000 binnen   4 werkdagen  

Kredietaanvragen < € 1.000.000 binnen 10 werkdagen  

http://www.roza.nl/
http://www.lansigt.nl/
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9. Toekomstvisie SBR 
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 Nieuwe uitvragende partijen: AgentschapNL, OCW, VWS, IM, UWV, branche 

verenigingen, pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen 

 Vanuit banken: stichtingen, verenigingen, grote (beurs)genoteerde ondernemingen, 

sectorale extensies, taxatierapporten, etc. etc. 

 Uitbreiding naar particuliere domein? 

 Digitale koppelingen: 

 Elektronisch factureren 

 Boekhoudpakketten / betaalsystemen 

 Vooringevulde belastingaangifte  

 Basisadministraties overheid (kvK, kadaster, GBA) 

 Openbaar aandeelhoudersregister? 

 E-Herkenning 
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10. XBRL een internationale trend 
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…. maar XBRL is nog geen SBR! 
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11. Conclusies 
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 Digitale opmars is onstuitbaar 

 Belang ondernemer dient centraal te staan 

 SBR is dé standaard voor de toekomst 

 Voor intermediairs is SBR “een must have” 

 Vereist SBR software én aanpassing werkprocessen 

 Leg gegevens vast aan de bron 

 Software regelt alles onder de motorkap 

 Implementatie vergt tijd en geduld 

Advies: begin vandaag, niet morgen! 
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12. Meer informatie? 

 

rapportageportaal.nl  ing.nl/sbr 
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http://www.rapportageportaal.nl/
http://www.ing.nl/sbr
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Vragen? 
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