
 

Punten Naam concept 
Positieve bijdrage aan verbreding 

SBR 

Hoogst 
geprioriteerde 

ideeën 

9 

The Netherlands is always right, never 
relevant! Laten we een inventarisatie 

doen van ideeën buiten NL. 
Bijvoorbeeld Finland: certificaat ‘000’ 
tekenen, encryptie en identificatie is 
persoonlijk. Werking gebruik wordt 

door overheid geregeld 

Hogere kosten, internationale 
aansluiting 

5 
1 uitvraag als verschillende subsets 

kunnen aanleveren aan diverse 
dataklanten 

Convenant partijen kunnen zo 1 
set gegevens uitvragen en op basis 
van wet- en regelgeving die data 
ontvangen waarvoor grondslag is 

6 Inline mededelen vanuit de BD 
Nu PDF richting belastingplichtige 

en XBRL naar intermediair. Met 
inline, 1 formaat naar beide 

7 
Bij Inline XBRL niet getagde data ook 

taggen. (1) classificatie (2) data 
punten in grafiek taggen 

Adoptie van SBR, consistentere 
verwerking door 

geautomatiseerde systemen 

10 
Gegevens terug naar de eindgebruiker 

benchmarken 
Verbreding SBR, informatie terug 

kunnen sturen 

Gegevens 

2 
VPB via SBR formulier kunnen 

aanleveren 
Verbreden SBR aanbod/gebruik 

1 Maak KVK FREE Verbeterd BV Nederland 

2 

Vestig/herstel vertrouwen in SBR door 
het entrypoint onderwijs van de KVK 
te presenteren met een S2S- én een 

rapportagefaciliteit conform 
Consistente Presentatie 

Is opmaat voor assurance (digitaal) 
en maakt de SBR-cirkel (bijna) rond 

0 
ALLE bedrijfsdata open. Facturen, 

prognose etc. 
Verbetert financiering MKB 

Processen 

1 Van niche NL naar ‘wijde wereld’ 
Openen van internationale 

markten, o.a. voor internationaal 
opererende banken 

5 1 bericht | meerdere ontvangers Eenvoudiger proces 

3 
Betrek ook accountantskantoren + 

MKB 
Totale kennis – bij àlle partijen 

1 Gelijkwaardigheid beide proceskanten 
Ook uitwisseling van data mogelijk 

tussen gelijkwaardige partijen 



3 
Overheidsportalen werken blokkerend 

voor de software leverancier 
(bijvoorbeeld SBR Wonen, KvK, DUO) 

Dit werkt S2S in de hand ipv H2S 

1 
Waar zijn de rapportageverplichtende 

partijen 

Kijken naar het gehele proces en 
niet alleen vanuit de uitvragende 

partijen 

Techniek 

0 
Koppelvlakken (WUS) op basis van 

nieuwe technieken (geen SOAP) 
Makkelijker aansluiten door 

software partijen 

0 Valideren berichten op 1 plek Kostenbesparing 

4 
Validatie over het totaal van 2 of meer 

berichten 
Combineren van XBRL-CSV & XBRL-

XML 

2 XBRL data met PDF bijlage Meer data, minder reporting 

 


