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Missie en visie

• SBR is een PPS

• SBR dient het maatschappelijk belang met 
heldere en werkbare afspraken

• SBR zorgt voor kwalitatief hoogwaardige 
elektronische gegevensuitwisseling van 
(financiële) rapportages en aanverwante 
berichten

• SBR helpt voldoen aan de eisen van 
rechtskracht

TRUST
staat centraal
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“In de digitale economie zijn data met de snelheid van het licht 
binnen handbereik. Data gedreven beslissingen kunnen snel 
genomen worden. Maar wat als die beslissingen financiële of 
juridische gevolgen hebben? Wat als de deadlines hard zijn en 
de aansprakelijkheid wettelijk is? Hoe ben je dan zeker van je 
zaak? Met SBR.”



Ons doel

“We willen dat organisaties in Nederland in 
2025 snel, veilig, makkelijk en foutloos hun 
gegevens gestructureerd, gestandaardiseerd
en op elektronische wijze met elkaar 
uitwisselen.”

6 november 2020 SBR Roadmap > Samenvatting3



Onze waardepropositie (1)

• zorgen voor open, eenduidige, gestructureerde, 
transparante, beschikbare, vergelijkbare, 
herbruikbare en relevante gegevens

• Zijn als bouwblokken te gebruiken
• Maken s2s mogelijk
• Zijn proven concept
• Wekken vertrouwen bij gebruikers
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Onze standaarden



Onze waardepropositie (2)

• Is een brede coalitie van belanghebbenden die 
afspraken maakt op basis van consensus

• Is gericht op (internationale) samenwerking 
met andere organisaties en initiatieven
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Ons netwerk



Onze waardepropositie (3)

• Is gericht op een toekomstbestendig 
afsprakenstelsel met activiteiten die bijdragen 
aan ons doel

• Speelt in op de behoeften van 
belanghebbenden

• Maakt de meerwaarde van SBR per doelgroep 
duidelijk

• Maakt gebruik van (nieuwe) technologie
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Onze aanpak
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Onze strategie



Onze omgeving
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Hoe we SBR 
toekomstbestendig houden

• Onderzoek en analyse: kennisvragen ophalen 
en beantwoorden

• Experimenten: het beproeven van nieuwe 
technologieën en diensten

• Dienstverlening: het verbeteren van de 
dienstverlening
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We focussen ons op



Facts& figures SBR 2019
Voor eengestructureerdeenbetrouwbaredigitale gegevensuitwisseling

44,4miljoen
berichten

789.159 jaarstukken bij KvK gedeponeerd
2.748 jaarrekeningen opgevraagd

1.900 accountants SBR Nexus
versturen hun kredietrapportages

1.363 berichten via SBR‐wonen
waarmee over ca. 285miljard euro aan vastgoedwaarde kon worden gerapporteerd

1.700 jaarrekeningen naar DUO
door onderwijsinstellingen en andere instellingen voor cultuur en media

1.076.848 berichten door intermediairs
met betrekking tot de verschillende toeslagen naar de Belastingdienst verstuurd

Omvang 2019

Highlights

Voorbeelden

Berichtenstromen

Afnemers

3,7%
toename ten opzichte van 2018

50soorten
inkomendeberichten

9 soorten
uitgaande berichten

Meer dan 2.000accountants
aangesloten op SBRNexus

16 boekhoudpakketten RGS Ready

4 (internationale) events
succesvol georganiseerd 

voor SBR en RGS

Nexus

Wonen

Kredietrapportages   
Vastgoedgegevens

Prognose‐informatie   
Verantwoordingsinformatie

KvK Jaarrekeningen
DUO Jaaropgaven

Belastingdienst Verzoek voorlopige aanslag inkomsten‐ en vennootschapsbelasting   
Uitstel regeling belasting consulenten

Gegevens vooraf ingevulde aangifte
Aangifte inkomsten‐ en vennootschapsbelasting of uitstelhiervan  

Aangifte loonheffingen eneerstedagsmelding
Serviceberichten Aanslag  

(suppletie) AangifteBTW
Opgaaf intracommunautaire prestaties(ICP)  

Aanvragen enwijzigen Toeslagen
ServiceberichtenToeslagen

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
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De publiek-private samenwerking SBR heeft als deelnemers: 
vertegenwoordigers van (koepelorganisaties) van ondernemers 
(via VNO-NCW/MKB), intermediairs (via Big-5 en NBA, NOB, 
SRA, NOAB), softwareontwikkelaars (NL Digital), overheden 
(MinBZK, MinEZK, MinJenV, Autoriteit Woningcorporaties, 
Belastingdienst, CBS, DUO, KvK, Logius), banken (via SBR 
Nexus) en woningcorporaties (via SBR-wonen) aangevuld met de 
nationale standaardisatieorganisatie XBRL-NL.
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Dank voor uw 
aandacht

Einde presentatie
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