
 
 
 

AFSPRAKEN TUSSEN DE NBA EN DE VIA HET FRC VERTEGENWOORDIGDE 
BANKEN INZAKE DE AANLEVERING VAN SBR KREDIETRAPPORTAGES VAN 
MIDDELGROTE VENNOOTSCHAPPEN 

 

Partijen 

ABN Amro Bank NV, gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door de heer B.G. Dinkla 

ING Bank NV, gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door mevrouw M.I. Lely 

Coöperatieve Rabobank U.A., gevestigd te Amsterdam, vertegenwoordigd door de heer 
M.W.R.E Gerritsen 

hierna te noemen “banken” 

Enerzijds en 

Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants, gevestigd te Amsterdam, 
vertegenwoordigd door de heer B.J.G. Wammes 

hierna te noemen “NBA” 

tezamen genoemd “partijen” 

 

overwegende dat; 

 de banken zich voor het ontvangen van SBR kredietrapportages verenigd hebben in 
het Financiële Rapportages Collectief; 

 de banken er naar streven om zo veel mogelijk jaarcijfers van kredietnemers in SBR te 
ontvangen; 

 middelgrote vennootschappen, in het algemeen, hun jaarrekening moeten laten 
onderzoeken door een accountant, welke lid is van de NBA; 

 de banken in het kader van de risicobepaling van de kredietnemer er belang bij hebben 
om geïnformeerd te worden over de controleverklaring die de accountant, naar 
aanleiding van zijn onderzoek, bij de jaarrekening heeft afgegeven; 

 de banken er naar streven om bij het aanleveren van SBR kredietrapportages vanaf 1-
1-2018 gebruik te maken van de  “SBR assurance” methode; 

 partijen tot die tijd een tijdelijke oplossing overeengekomen zijn voor het aanleveren 
van SBR kredietrapportages; 

 

 



 
 
komen overeen dat; 

 

de accountant in het kader van zijn vaktechnische verantwoordelijkheid bij het 
aanleveren van de SBR kredietrapportages: 

 de tekst van de controleverklaring zoals deze bij de deponeringsstukken voor de  KvK 
is gevoegd opneemt in de SBR kredietrapportage; 

 de jaarcijfers die opgenomen zijn in de deponeringsstukken gelijkluidend opneemt in 
de SBR kredietrapportage; en 

 zorgt dat de overige in de SBR kredietrapportages op te nemen elementen (de zgn. BT 
Elementen (prefix frc))) geheel of gedeeltelijk door de cliënt bij de accountant  worden 
aangeleverd. Deze aanlevering kan eventueel via sjablonen, portals etc. plaats vinden, 
zonder dat de accountant hiervoor een rechtstreekse handeling verricht en/of deze 
elementen beoordeelt. 

de banken in het kader van ontvangen SBR kredietrapportages die zijn opgesteld 
conform deze afspraken beseffen dat; 

 de controleverklaring zoals opgenomen in de SBR kredietrapportage betrekking heeft 
op de inrichtingsjaarrekening en vervolgens conform de wettelijke verplichting is 
opgenomen in de deponeringstukken en dus géén zekerheid geeft over de overige 
elementen in de SBR kredietrapportage, doch uitsluitend over de 
inrichtingsjaarrekening; 

 voor het begrip over de reikwijdte en betekenis van de controleverklaring de 
deponeringsstukken dan wel de inrichtingsjaarrekening door de bank dienen te worden 
opgevraagd, zodat de context van de controleverklaring duidelijk is; en 

 met betrekking tot de gegevens die in de SBR kredietrapportage zijn opgenomen maar 
die niet tevens in de deponeringsstukken zijn opgenomen door de accountant geen 
werkzaamheden zijn uitgevoerd zodat de accountant hiervoor geen 
verantwoordelijkheid neemt. De banken vrijwaren de accountant dan ook van alle 
aansprakelijkheid met betrekking tot fouten of onjuistheden in deze gegevens.   


