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Wat is SBR? 

Standaard methode voor het digitaal 

aanleveren van financiële informatie 

aan overheden en banken 
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Wat is het doel van SBR? 

Verminderen administratieve 

lastendruk + verhoging kwaliteit 

dienstverlening aan ondernemers 
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Historie SBR 

    2009 2010 2011 2012 2004 2013 2014 2016 

April ‘10 

Go live BIV  

+ BT2010 

Jan ‘13 

BD: IB/Vpb  

verplicht 

via SBR 

Jan ‘14 

BD: OB + ICP 

verplicht via SBR 

Juni ‘13 

Introductie 

SBR Direct 

Jan ‘17 

KvK: verplicht  

deponeren 

via SBR 

2008 

Start SBR 

Programma 

Nov ‘09 

Overeenkomst 

overheid & banken 

Dec ‘09 

Oprichting 

FRC 

2Q‘14 

2e release 

SBR Direct 
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Hoe werkt SBR?  
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Doe-het-zelf 

Ondernemers 

 

Hoe werkt SBR Banken? 

Software- 

pakket 

Software- 

pakket 

Nieuw: SBR Direct  

Bestaand: ‘Machine-to-Machine’  

De BIV controleert de 

authenticiteit, valideert en 

stuurt de rapportage door 

naar de opgegeven bank  

SBR 

Direct 
BIV 

Via 

Accountant 
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Hoe werkt SBR Direct? 

» 1e release SBR Direct voor eenmanszaken gelanceerd op 17 juni 2013 

» 2e release gelanceerd op 25 april 2014 met uitbreiding doelgroep naar kleine 

rechtspersonen en personenvennootschappen (maatschappen, VOF’s en 

CV’s) + toevoegen verklaring van intermediair + koppeling met fiscaal 

softwarepakket van Elsevier 

» SBR Direct is een gebruiksvriendelijk en veilig aanleverportaal voor 

ondernemers om zelfstandig dan wel in samenwerking met intermediairs 

kredietrapportages aan te leveren bij banken 

» SBR Direct is een extra kanaal naast M2M, waarbij de ondernemer zelf een 

keuze maakt op basis van tijdsbeslag, gemak en kosten 

» De ondernemer verleent intermediair toegang tot SBR Direct, is 

verantwoordelijk voor volledigheid en juistheid van aangeleverde cijfers en 

verzendt kredietrapportage naar één of meer banken 

» Banken zullen via de ondernemer kenbaar maken wanneer een aanvullende 

verklaring van een intermediair nodig is 

» SBR Direct biedt mogelijkheid om gegevens te importeren vanuit fiscale, 

boekhoud- en rapportagesoftware 
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SBR voor Banken 

Met SBR scherpere foto 

van de klant  

betere en snellere beoordeling 

van kredietaanvragen en revisies 

voor (m.n. kleine) ondernemers 
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SBR Banken voor ondernemer  

» Twee kanalen en drie opties: 

• Aanlevering via M2M door intermediair 

• Zelf of i.s.m. intermediair aanleveren met SBR Direct 

  

 

» Voordelen voor ondernemer:  

• Administratieve lastenverlichting 

• Tijdwinst en gemak 

• Betere en snellere kredietbeoordeling 

• Veilig en betrouwbaar 
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SBR Banken voor intermediair 

» Twee opties: 

• Aanlevering met eigen software via M2M 

• Ondernemer ondersteunen via SBR Direct 

 

» Voordelen voor intermediair: 

• Samenstellen en rapporteren gaat sneller 

• Meer grip op betrouwbaarheid 

• Meer ruimte voor adviesdiensten, 

 zoals management informatie, 

 hulp bij kredietaanvragen, 

 prognoses en benchmarking 
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SBR Banken voor softwareleverancier 

Softwareleveranciers kunnen hun fiscale, 

boekhoud- en rapportagesoftware koppelen 

aan zowel SBR Direct als de BIV 

De banken gaan de vraag vanuit 

ondernemers naar rapporteren via 

SBR stimuleren. De vraag naar SBR  

software voor kredietrapportages zal 

stijgen. Nieuwe business case!  
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Plannen voor 2H’14 

» SBR Direct 

• Beperkte nazorgrelease in 3Q’14 

• Uitbouw van koppelingen met softwarepakketten 

 

» Machine-2-Machine 

• Afronding 4e fase Integrale ketentesten  

• Aanpassing koppelvlakken 

• Separate testomgeving voor intermediairs en softwareleveranciers 

• Voorbereidingen op de BT 2015 

 

» Proposities + Communicatie 

• Banken komen met eigen proposities om gebruik SBR te stimuleren 

• Banken zullen hun zakelijke kredietrelaties informeren over SBR 
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Meer informatie 

www.sbrbanken.nl 

Aanmelden FRC Nieuwsbrief:   info@sbrbanken.nl 

 

Instructievideo SBR Direct: 

https://www.youtube.com/watch?v=aDPWLwL5Ong&feature=youtu.be 
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