Facts & figures SBR 2018
De nationale standaard voor geautomatiseerde financiële rapportages tussen organisaties.
SBR 2018

Highlights

42,8 miljoen
berichten

11,5%
groei ten opzichte van 2017

52
soorten inkomende berichten

6
soorten uitgaande berichten

117.260
berichten per dag

6 aangesloten partijen
Belastingdienst, KVK, OCW/DUO, woningcorporaties
(SBR Wonen), banken (Rabobank, ING, ABN AMRO en
Volksbank via SBR Nexus) en CBS.

Sinds 2018 deponeren middelgrote ondernemingen hun jaarrekening
over boekjaar 2017 en verder exclusief digitaal via SBR bij KVK. Sinds
2017 konden micro-ondernemingen en kleine rechtspersonen de jaarstukken al exclusief via SBR deponeren. Hiermee komt in het
Handelsregister steeds meer gestandaardiseerde data van ondernemingen beschikbaar.
Woningcorporaties leveren sinds 2018 de prognose-informatie over
de marktwaarde en de beleidswaarde van woningen aan de Autoriteit
Woningcorporaties aan middels SBR.
Het ministerie van OCW is begonnen met een pilot bestuursverslag
waardoor onderwijsinstellingen via SBR (en XBRL) volledig digitaal
hun jaarverantwoording kunnen aanleveren.
SBR Banken wordt SBR Nexus en verbreedt de focus. In 2019 zullen er
nieuwe berichtenstromen worden ontwikkeld en andere type ontvangende partijen aansluiten.
De Belastingdienst ontvangt sinds 2008 een groeiend aantal berichtsoorten. In 2018 zijn hier berichtsoorten voor Schenk-belasting,
Country-by-country-reporting en Dividendbelasting aan toegevoegd.
Daarnaast is de Belastingdienst afgelopen jaar ook nieuwe berichtsoorten gaan versturen: Dividendbelasting en Motorrijtuigenbelasting.
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Wereldprimeur: Nederland is in 2018 het eerste land ter wereld waar
een jaarrekening met controleverklaring digitaal wordt ge-deponeerd
via SBR.
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In 2018 is de Europese Commissie (EC) akkoord gegaan met de
Regulatory Technical Standards (RTS) voor een European Single
Electronic Format (ESEF). Dit voorstel schrijft voor dat uitgevende
ondernemingen vanaf boekjaar 2020 hun jaarrekening in Inline XBRL
moeten insturen naar de lokale toezichthouder.
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