Historie Standard Business Reporting
Met SBR werken overheden en bedrijfsleven samen om op een makkelijke en eenduidige manier
verantwoordingsinformatie uit te wisselen. Denk aan het aanleveren van de omzetbelasting aan de
Belastingdienst of het aanleveren van vastgoedtaxaties aan de banken. Om te komen tot een
goedwerkende samenwerking is in 2003 een eigen governance (organisatievorm) opgericht, SBR.
Deze infographic toont de belangrijkste mijlpalen sinds het ontstaan van SBR.

Legenda:

Het ontstaan van SBR
Een kleine groep voortrekkers uit het bedrijfsleven en de overheid zocht naar een digitale
oplossing om verantwoording makkelijker en eﬃciënter te maken. Sinds 2004 is SBR volop in
ontwikkeling en sluiten steeds meer partijen zich aan.
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Mijlpalen in de berichtaantallen
Sinds het ontstaan van SBR neemt het aantal berichten die worden uitgewisseld alleen
maar toe: van de eerste jaarrekening in 2006 tot de ruim 42 miljoen berichten van
vandaag de dag!
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Toelichtingen
De onderstaande tekst geeft uitgebreidere toelichting op de termen die in de
bovenstaande tijdlijn gebruikt worden. Kijk voor meer informatie op www.sbr-nl.nl
OverheidsTransactiePoort (OTP)
In 2004 ontwikkelde de overheid de eerste ict-centrale
om gegevens mee te kunnen uitwisselen, de
OverheidsTransactiePoort (OTP). Dit is de voorloper van
de huidige Digipoort.

eXtensible Business Reporting Language (XBRL)
Een internationaal afgesproken standaard voor digitaal
rapporteren. Deze standaard maakt het mogelijk om
online gegevens van overheidsinstellingen en het
bedrijfsleven te verzamelen en uit te wisselen.

Digipoort
De Digipoort is een ict-centrale waarmee berichten van
de overheid en het bedrijfsleven onderling kunnen
worden uitgewisseld. De Digipoort werkt als een soort
postkantoor, het:
• ontvangt berichten;
• controleert de berichten op een aantal vooraf
vastgestelde eisen;
• bevestigt, desgewenst namens de organisatie, de
ontvangst van berichten.

SBR Banken
Tegenwoordig bekend als SBR Nexus. Ondernemingen
kunnen via SBR Nexus met behulp van hun accountant,
boekhouder of taxateur data aanleveren bij banken en
steeds meer andere aangesloten partijen.
SBR Vernieuwing
Een programma binnen SBR wat als doel heeft om te
zoeken naar bruikbare alternatieven in de techniek, die
er voor zorgen dat aansluiten op SBR makkelijker wordt.

Nederlandse taxonomie
In 2004 startten het Ministerie van Justitie en het
Ministerie van Financiën het Nederlandse Taxonomie
Project (NTP). De Nederlandse Taxonomie (NT) is het
zogenaamde gegevenswoordenboek, waarin de
deﬁnities van de gegevens die worden uitgewisseld zijn
vastgelegd in XBRL. Deze standaardisatie maakt het
mogelijk de gegevens daadwerkelijk digitaal uit te
wisselen.
SBR Assurance
In 2017 werd de handtekening van accountantsverklaringen vervangen door digitale ondertekeningen,
met een persoonsgebonden beroepscertiﬁcaat. Naast
het ondertekenen wordt ook het beroepscertiﬁcaat
gebruikt voor het waarmerken van de jaarrekening.

