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ADMINISTRATIE

overstappen op standard business reporting

Uw SBR-rapportage, 
zo helder als kristal
Standard Business Reporting (SBR) moet bijdragen aan stan-

daardisatie van (financiële) rapportages. Daarnaast moet deze 

werkwijze er ook voor zorgen dat de kwaliteit van deze rappor-

tages verbetert. De overheid heeft SBR omarmd en stelt SBR 

verplicht in het rapportagedomein. Per 1 januari 2017 zijn mid-

delgrote ondernemingen verplicht om de jaarrekening te depo-

neren met SBR. Deze verplichting geldt vanaf het boekjaar 2016 

al voor kleine ondernemingen. Hoe implementeert u SBR?

SSBR moet volgens de overheid leiden 
tot efficiency, kostenbesparing, struc-
tuur, betrouwbaarheid en een tijdige 
aanlevering van documenten. Daarnaast 
leidt een eenduidige aanlevering van 
informatie (via SBR) tot mogelijkheden 
voor benchmarking (een vergelijking 
van financiële rapportages van onderne-
mingen). In de infographic op de pagina 
hiernaast ziet u terug op welke manieren 
uw onderneming SBR kan implemen-
teren en welke uitvragende partijen van 
u verwachten dat u een SBR-rapportage 
opstelt.

Voordelen

Als iedere administrateur die een bedrag 
rapporteert in de jaarrekening dezelfde 
omschrijving en definities hanteert, 
verbetert het rapportageproces. Aange-
leverde gegevens zijn dan beter gestruc-
tureerd, waardoor uitvragende partijen 
de informatie snel kunnen controleren 
en vergelijken. En dat is precies wat de 
bedoeling is van SBR. Dit proces wordt 
door XBRL ondersteund. Een XBRL-

standaard geeft aan hoe u een taxonomie 
of onderdelen ervan moet definiëren. Een 
taxonomie wordt vastgelegd in de vorm 
van XML-bestanden. Deze bestanden zijn 
in te lezen door computerprogramma’s. 
Hierdoor is het mogelijk dat softwarele-
veranciers functionaliteiten ontwikkelen 
die de mogelijkheid bieden om rappor-
tageprocessen efficiënt in te richten op 
basis van een XBRL-taxonomie.

BTW

Binnen een taxonomie zijn zogenoemde 
entry points gedefinieerd. Een entry 
point is de definitie van een specifiek 
SBR-rapport. Hoe werkt dit nu precies? 
Waar een taxonomie een grote verza-
meling is met data over te rapporteren 
gegevenselementen, groeperen entry 
points die gegevenselementen tot een 
specifieke rapportage. Neem bijvoorbeeld 
de BTW-aangifte. In het entry point 
‘BTW-aangifte’ is vastgelegd welke SBR-
gegevenselementen gebruikt kunnen 
worden voor de BTW-aangifte. Iedereen 
kan een taxonomie op internet bekij-

ken. Bijvoorbeeld via de website www.
nltaxonomie.nl/. U kunt een taxonomie 
ook downloaden van het internet en op 
een eigen computer installeren. Zo is 
de Nederlandse taxonomie NT11, die 
is opgesteld voor het verslagjaar 2016, 
te vinden via de website www.sbr-nl.
nl/werken-met-sbr/softwareleveran-
ciers/nederlandse-taxonomie/2017.

Taxonomie

De Nederlandse taxonomie NT11 bevat 
de rapportages van de Belastingdienst, 
Kamer van Koophandel en het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, die in SBR-
formaat moeten worden aangeleverd. De 
Bankentaxonomie bevat de rapportage, 
die van belang is in het kredietverstrek-
kingstraject van ING, ABN-AMRO en 
Rabobank. Deze drie banken zijn tot 
overeenstemming gekomen over een 
gemeenschappelijke definitie van de 
rapportages op dit terrein. De overheid 
maakt in dit verband gebruik van Di-
gipoort en de banken van de Banken 
Informatie Voorziening. Om berichten 
via deze kanalen naar de uitvragende 
partijen te kunnen sturen, moet uw on-
derneming een aantal voorbereidende 
acties ondernemen. Het staat uw onder-
neming vrij om zelf een SBR-rapportage 
op te stellen. Zonder enige aanwezige 
SBR-kennis is dit echter een lastige klus.

In het FA Rendement dossier 
Standard Business Reporting vindt u 

meer informatie over SBR en de verschil-
lende implementatiemogelijkheden. Dit 
dossier verschijnt op 11 april 2017.
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Ondernemingen die vallen onder het jaarrekeningregime van middelgrote ondernemin-
gen moeten de jaarrekening vanaf het boekjaar 2017 verplicht deponeren met Standard 
Business Reporting (SBR). Hoe werkt dit systeem?

Hoe werkt
Standard Business Reporting?

Belastingdienst

Rapporteren Invoeren

Uitvragende partijen
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€

Bankencollectief

Rapporteren1

Het jaarverslag inclusief 
financiële én tekstuele 
gegevens.

SBR moet leiden 
tot efficiency, kosten-

besparing, structuur, 
betrouwbaarheid en een tijdige 

aanlevering van documenten.

Opbouw SBR-rapport middels taxono-
mieën in de vorm van XML-bestanden.

• unieke referentiecode

• referentiegrootboeknummer

• grootboekomschrijving

• omslagcode

• uitbesteden aan
intermediair

• uitbesteden aan een
SBR-Service Provider

• zelf met standaardsoftware
of eigen applicatie

Het Referentie Grootboek Schema (RGS)
voorkomt hercoderingen en bestaat uit:  


