
 

  

   

 

  

Zoetermeer, 27 februari 2013 
 
 
Betreft: Uitnodiging seminar 'SBR en het MKB' 
 
 
Beste heer/ mevrouw, 
 
Het kenniscentrum CAREM en expertisecentrum Instant Reporting organiseren een 
seminar over 'SBR (Standard Business Reporting) en het MKB'. Deze seminar zal op 
donderdag 7 maart a.s. van 13:00 uur - 17:30 uur plaatsvinden bij de Hogeschool van 
Amsterdam. Deelnemers kunnen 4 PE punten krijgen. U kunt zich hier registreren. 
 
De door de Belastingdienst sinds 1 januari 2013 verplichte aangifte 
vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting via SBR is een stille revolutie. In plaats 
van via papier, e-mail of een webformulier kunnen ondernemingen voortaan hun 
jaarrekening, bedrijfsgegevens en financiële rapportages rechtstreeks vanuit hun 
administratiesoftware uitwisselen met hun accountant en de Belastingdienst. Ook de 
Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de banken gebruiken 
SBR voor betrouwbare en beveiligde gegevensuitwisseling. 
 
Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie verwacht met de 
invoering van SBR een lastenverlichting voor het Nederlandse bedrijfsleven te 
realiseren van circa 500 miljoen euro. Daarnaast verwacht de Adviesgroep 
Bedrijfsfinanciering van hetzelfde Ministerie dat het gebruik van SBR de beoordelingstijd 
en -kosten van kredietaanvragen aanzienlijk kan verlagen. 
 
Nu SBR een feit is, rijst de vraag in welke mate ondernemers op de hoogte zijn van 
SBR, of zij SBR al gebruiken en of zij de beoogde voordelen al kunnen realiseren. De 
Hogeschool van Amsterdam heeft dit in samenwerking met zeven brancheorganisaties 
onderzocht: BOVAG, KVGO, Koninklijke Horeca Nederland, Transport en Logistiek 
Nederland, ZLTO, LLTB en LTO Noord die samen ruim 82.000 ondernemingen 
vertegenwoordigen. 
 
Tijdens het seminar worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. De bij SBR 
betrokken partijen (o.a. Belastingdienst, Kamer van Koophandel, accountants en de 
banken) reageren op de onderzoeksresultaten en zullen met elkaar hierover in 
discussie gaan. 
 
Wilt u ook weten wat SBR voor het MKB zal gaan betekenen? Kom dan op 7 maart a.s. 
naar deze bijeenkomst en laat ook u informeren over de vraag of SBR de 
administratieve lasten zal verlichten of actuele en betrouwbare branchecijfers 
beschikbaar komen en of de kredietverstrekking aan ondernemingen wordt versoepeld. 
De Belastingdienst, Kamer van Koophandel, ING, NBA en MKB-Nederland zijn 
uitgenodigd om een lezing te geven. Het programma van deze seminar is hier te 
vinden. 

http://hva.floridohosting.nl/index.php?id=6cdd60ea0045eb7a6ec44c54d29ed402
http://www.carem.hva.nl/nieuws/seminar-over-standard-business-reporting-en-het-mkb/


Als dagvoorzitter van deze seminar hoop ik u te mogen ontmoeten op 7 maart 
aanstaande. Tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Hans Verkruijsse 
Voorzitter XBRL Nederland 
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