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Wat is SBR?

Standaard methode voor het digitaal 
aanleveren van financiële gegevens
aan overheden en banken

Standaard methode voor het digitaal 
aanleveren van financiële gegevens
aan overheden en banken



Wat is het doel van SBR?

Verminderen 
administratieve lastendruk 
voor ondernemers

Verminderen 
administratieve lastendruk 
voor ondernemers



Historie SBR/ FRC

2009 2010 2011 20122004 2013 2014 2015

April ‘10
Go live BIV 
+ BT2010

Jan ‘13
IB en Vpb
verplicht 
via SBR

Jan ‘14
BD: IB + OCP
KvK: kleine rp
NBA-T

Medio ‘13
Introductie
SBR Direct

Jan ‘15
KvK:
mg rp

2008
Start SBR

Programma

Nov ‘09
Overeenkomst
overheid & banken

Dec ‘09
Oprichting
FRC



Hoe werkt SBR? 
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Doe-het-zelf
Ondernemers

SBR voor banken

Software-
pakket

Software-
pakket

Nieuw : SBR Direct lijnen 
Bestaand : ‘machine-to-machine’ lijnen 

Server vanuit 
FRC die berichten 
checkt, valideert 
en doorzet naar 
1 van de 3 banken

SBR
Direct

BIV

Via
Accountant



Hoe werkt SBR Direct

• De ondernemer logt (secure) in

• Keus voor bank

• Middels wizard wordt aantal in te vullen velden verkleind

• Opladen van cijfers en handmatig aanvullen waar nodig

• Rapportage versturen

• Lokaal (bij ondernemer op schijf) rapportage bewaren voor 

hergebruik



www.SBR-Direct.nl

Demo SBR direct:

http://www.youtube.com/watch?v=zxdYTK_pcHY&featur
e=youtu.be

Te bekijken op:
www.sbrbanken.nl



SBR banken voor de ondernemer 

» Twee opties:

• Zelf bij de bank aanleveren met SBR Direct

• Aanlevering volledig of deels door intermediair 
met SBR Direct of de software van het intermediair 

» Voordelen voor ondernemer: 

• Administratieve lastenverlichting

• Tijdwinst (efficiënt)

• Gemak

• Veilig en betrouwbaar



SBR banken voor het intermediair

» Twee opties:

• Klant volledig of gedeeltelijk ondersteunen 
bij aanlevering via SBR Direct

• Aanlevering van klantgegevens via de BIV

» Voordelen voor het intermediair:

• Administratieve lastenverlichting

• Tijdwinst (efficiënt)

• Gemak

• Veilig en betrouwbaar

• Benchmark informatie



SBR banken voor softwareleveranciers

Softwareleveranciers kunnen hun 
boekhoud- en fiscale software koppelen 
aan zowel SBR Direct als de BIV

Softwareleveranciers kunnen hun 
boekhoud- en fiscale software koppelen 
aan zowel SBR Direct als de BIV



Next steps

» SBR Direct

• Fase 1: koppeling fiscale boekhoudpakketten en bruikbaar 
voor eenmanszaak

• Uitbreiding rapportages

• Fase 2: koppeling boekhoudpakketten (generieke stekker) 
bruikbaar voor overige ondernemingen

» BIV

• Integrale ketentest voor intermediairs (t/m april 2014), 
aanmelden via website

• Integreren sectorale extensies (bijv. Agro-taxonomie)



Meer informatie 

www.SBRbanken.nl

Aanmelden nieuwsbrief:

Via sbrbanken.nl



Tot slot

Vragen???

Hartelijk dank voor uw
aandacht


