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1. SBR Banken
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Voordelen SBR Banken
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1. Foutreductie: geen handmatige invoer meer (overtypen)

2. Snelheid: rapportage opstellen, verzenden en real time ontvangst 

door FRC/bank

3. Hergebruik van gegevens uit andere rapportages (KvK, 

Belastingdienst)

4. Veilige verzending door gebruik PKI overheidcertificaat

5. Internationaal concept, doet snel opgang

6. Meer tijd voor de klant



2. Stand van zaken SBR Banken

» Boodschap naar de markt: 1-1-2017 is de standaard voor 

aanlevering in SBR

» Ontwikkelingen taxonomie

» Samenstelverklaring

» Organisatieontwikkelingen

» Communicatie-offensief: www.sbrbanken, media en EHBA-actie
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http://www.sbrbanken


Standaard per 1-1-2017

» Afwachtende houding van zowel markt als softwareleveranciers

» Noodzaak voor versnelling: SBR Banken is de standaard voor 

kredietrapportages

» Verzoek vanuit de intermediairs; help ons een klantvraag te 

genereren

» Daarom zijn er bankenproposities die alignen met de KvK 

verplichtstelling

» 1-1-2017 is realistische termijn
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Ontwikkeling taxonomie

» Mogelijkheden nu: 

• jaarcijfers, 

• kwartaalcijfers

• prognoses 

• en WOZ-waarden

Voor alle ondernemingsvormen van micro tot en met groot, 

geconsolideerd of enkelvoudig.

» Wat kan nog niet: complete kredietaanvraag aanleveren, met 

bijvoorbeeld het ondernemingsplan, huurcontracten etc. 

» Welk type verklaring per report nodig is staat in het BKK. Deze staat 

op de site SBR Banken.

» Gestart is met een werkgroep voor de ontwikkeling van een eerste 

report van een Vastgoed Taxonomie.
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Samenstelverklaring

De aanleverprocedure voor de Samenstelverklaring voor kleine 

ondernemingen wordt als volgt (consultatie van de NBA is bijna 

afgerond): 

» In de kredietrapportage kan een veld worden aangevinkt welke 

verklaring bij de rapportage hoort; 

» De tekst van de verklaring kan in het daarvoor bestemde veld in de 

krediet rapportage worden geplakt; 

» De originele verklaring wordt aan de klant toegezonden en is voor 

de bank opvraagbaar.
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Organisatie-ontwikkeling

» FRC-structuur wijzigt.

» Per 1 april 2016 programmadirecteur Natasja Asselman 

aangetrokken.

» Behoud Algemeen Bestuur; Dagelijks Bestuur wordt kernteam.

» Doel: vergroten van de slagkracht van het FRC, versterken van de 

ondersteuning aan de markt bij het overstappen op SBR Banken.
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Communicatie

» Wens en (zorg)plicht FRC om markt goed te informeren

» Samenwerking met de koepels SRA, NOVAK, NBA en NOAB

» www.sbrbanken.nl vernieuwd

» Interviews

» Praktische aansluitinformatie 

» Hulp bij aansluiten: experts staan klaar om te helpen 

» In 5 stappen aansluiten
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http://www.sbrbanken.nl


3. Aansluiten in 5 stappen
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Stap 1: Rapportage opstellen
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» Software geschikt voor SBR? 

» Contact leverancier: 

• aparte module

• Implementatie laatste BT



Stap 2: Certificaat checken
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» Versleuteling en beveiliging

gaat via PKI overhead services 

certificaat. 

» Is veelal in bezit, want ook

verplicht voor communicatie

met de Belastingdienst en KvK.

» Indien niet: dan aanschaffen. 

Zie  www.pki-overheid-

certificaat.nl/PKI-certificaat.

http://www.pki-overheid-certificaat.nl/PKI-certificaat


Stap 3: Aanmelden
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» Aanmelden bij de 

Servicedesk van het FRC.

» Via telefoon of mail.

» Laat het publieke gedeelte 

van het PKI certificaat op 

de infrastructuur van het 

FRC zetten. 



Stap 4: Testen
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» Testrapportage aanleveren. 

» Terugmelding van de 

Servicedesk of bericht

akkoord is.

» Indien niet, nogmaals

inzenden.



Stap 5: Aanleveren
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» Bij akkoord testaanlevering: het 

publieke gedeelte van het PKI 

certificaat wordt op productie 

geplaatst!

» U bent succesvol aangesloten 

op de BIV/SBR Banken.



Detailinformatie
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» In de ‘Aansluitnotitie voor

intermediairs’ op SBR Banken

vindt u gedetailleerde

aansluitinformatie



Hulp nodig?
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Hulp nodig?

» Kijk op www.sbrbanken.nl

» Vraag uw eigen softwareleverancier

» Neem contact op met Servicedesk SBR Banken         

(088 77 88 999)

http://www.sbrbanken.nl


4. Vragen?
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