Advertorial

SBR, zo eenvoudig kan
Eind januari is aan Kees Schaap (Pro Management) een van de eerste predikaten uitgereikt voor
het doorlopen van de ketentest voor rapportages aan de banken. In nauw overleg met een NOABkantoor ontwikkelde en testte hij een laagdrempelig en betrouwbaar kredietrapportagesysteem.

Door: Hans Pieters

Een kleine vijf jaar is intensief door
banken, brancheorganisaties en softwarepartners samengewerkt aan de
lancering van SBR. In januari was
het eindelijk zo ver: Kees Schaap en
een NOAB-kantoor kregen samen
met twee anderen als eerste het
‘groene licht’. Hiermee is SBR een
feit. “We hebben 56 rapporten ingediend, die alle zijn goedgekeurd,”
vertelt Kees Schaap trots. Hiermee
zijn de laatste obstakels uit de weg
gewerkt. “Gedurende deze fase zijn
alle onvolkomenheden in het traject weggewerkt en is de weg voor
alle kantoren geplaveid om volop
in digitale vorm jaarrekeningen toe
te sturen aan de ING, Rabobank en
ABN AMRO.”
Het traject omvatte:
• het opmaken van de digitale formulieren door Pro Management;
• het verzamelen en invoeren van
de juiste gegevens (cijfers en teksten) door het NOAB-kantoor;
• het via internet verzenden van de
informatie naar de digitale brievenbus van de banken, genaamd
BIV (Bancaire Infrastructurele
Voorzieningen); en
• het digitaal verwerken van de
gegevens door de banken in hun
systemen.
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Wat zijn
kredietrapportages?
“Lange tijd is verteld dat met behulp
van SBR op eenvoudige wijze krediet kan worden aangevraagd,” blikt
Schaap op het traject terug. “Zodra
informatie via SBR wordt ingezonden, zou er binnen enkele dagen
een reactie volgen van de banken.”
Het bleek echter dat de informatie
niet duidelijk was. Eigenlijk wist
niemand op welke wijze via SBR een
begroting of ondernemingsplan zou
moeten worden ingediend.” Onder
kredietrapportages moet worden
verstaan:
het inzenden in digitale vorm van de
jaarrekeningen voor die klanten die
een krediet van de bank hebben en
verplicht zijn jaarlijks informatie te
verstrekken.
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“Dat is een heel belangrijk verschil
met de reguliere kredietaanvragen!,”
benadrukt Schaap. “Het aantal rapporten dat wordt ingezonden is vele
malen groter dan het aantal verzoeken voor kredietaanvragen. Ik schat
dat aantal jaarlijks tussen de vier- en
zeshonderdduizend.”

Maatschappelijk
verantwoord
ondernemen
Schaap is enthousiast over de snelheid waarmee een SBR-rapportage
wordt verstuurd. “Het duurt niet
meer dan slechts één seconde om de
SBR-gegevens van een klant via het
computersysteem van de intermediair in het systeem van de banken
te plaatsen, Deze zijn dan direct beschikbaar voor de accountmanager
bij de bank.” Bovendien zorgt het
voor een aanzienlijke besparing in
papier en verzendkosten. “Als je beseft wat er dan maatschappelijk bespaard wordt bij vierhonderdduizend
rapporten van gemiddeld zo’n vijftien A4-tjes, dan omvat dat zes miljoen A4-tjes en vierhonderdduizend
postzegels en enveloppen.” Tel daar
bij op de kosten van het kopiëren, de
tijd van het inbinden en verzenden
op het kantoor (stel 15 minuten) en
de verwerking en doorlooptijd bij de

het zijn
banken (stel 1 ½ uur), dan zijn dat
700.000 uren. Ik weet niet wat voor
tarief ik moet hanteren, maar zeker
is dat er ‘groen’ wordt gewerkt en
tientallen miljoenen euro’s worden
bespaard. Dat is pas maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Ook is er
geen risico meer van gegevensverlies
en de rapporten hoeven niet meer
te worden gearchiveerd, omdat ze te
allen tijde digitaal opvraagbaar zijn.

Eenvoudiger kan het
niet zijn

techniek. En ik ken geen kantoor
die zich verdiept in de techniek van
een .docx, .xlsx of pdf-bestand. Dat
is toch helemaal niet nodig?” De
kantoren die over de CRM-software
beschikken inclusief de mogelijkheid
om saldibalansen uit alle pakketten te importeren, kunnen met één
klik op de muis de gegevens uit de
centrale database automatisch inlezen, beoordelen en dan verzenden.
Andere kantoren moeten de SBRformulieren en toegang tot de transactiepoort aanschaffen, invullen en
dan het rapport verzenden. “Ik nodig
u uit op www.sbrweb.nl of volg op
LinkedIn de discussies binnen de
groep SBR/XBRL voor Accountants
en Fiscalisten.”
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Tijdens de test is gebleken dat er
geen training nodig was voor de
gebruikers op het NOAB-kantoor,
vertelt Schaap trots. “De door Pro
Management opgemaakte digitale

formulieren omvatten standaard alle
gegevens die vereist zijn volgens de
bankentaxonomie.” Per jaar wordt
die aangepast en Pro Management
past dan direct de formulieren aan.
De rest gaat vanzelf, inclusief automatische controles of bijvoorbeeld
de balans in evenwicht is en of de
minimumvereisten wel zijn ingevuld. “De intermediair hoeft niets
te weten van de achterliggende
techniek (XBRL),” verklaart Schaap.
“Pro Management heeft ‘achter het
formulier’ alle XBRL-koppelingen
aangemaakt.” De gebruikers hoeven
zich niet te verdiepen in XBRL. “Een
cursus of handboek is helemaal niet
nodig en schept alleen maar verwarring. XBRL betreft namelijk de
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