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SBR ASSURANCE

Jacques Urlus



Wetswijzigingen
 Handelsregisterwet 2007 (nieuw artikel 19a)

 Artikel 4 EU richtlijn 2004/109/EG (Transparency Directive)

Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat 

bescheiden waarvan bij of krachtens de wet is voorgeschreven dat die 

bij het handelsregister worden gedeponeerd, uitsluitend langs 

elektronische weg worden gedeponeerd en worden nadere regels 

gesteld over de wijze waarop die deponering moet plaatsvinden.

Met ingang van 1 januari 2020 worden alle jaarlijkse financiële 

verslagen opgesteld in een uniform elektronisch 

verslaggevingsformaat, mits de Europese Toezichthoudende Autoriteit 

(ESMA) een kosten-batenanalyse heeft verricht.



Bij de volgende afslag…



Schema SBR verplichtstelling / SBR Assurance

*1) Online service 'Zelf deponeren jaarrekening’ bij de Kamer van Koophandel beschikbaar 
*2) Opstel portaal + aparte faciliteit voor deponeren bij de Kamer van Koophandel beschikbaar 
*3) Uitstel voor middelgrote ondernemingen, indien o.a. groepshoofd  een grote onderneming of uitgevende instelling is
*4) Inhoudelijke uitvoering parallel met besluitvoering ESMA en ministerie van Economische Zaken



Voorlopig uitgezonderd van digitaal deponeren
• Niet Nederlandse rechtspersonen

• Uitgevende instellingen

• Grote rechtspersonen

• Middelgrote rechtspersonen waarvan groepshoofd een grote rechtspersoon is 

of een uitgevende instelling

• Rechtspersonen die IFRS toepassen conform art. 2:362 lid 8 BW

• Organisaties van openbaar belang

• Pensioenfondsen

• Zorginstellingen waarop de WTZi van toepassing is

• Indien sprake van deponering vervangende verklaring conform art. 2:403 of 

2:396 lid 9 8 BW

• Indien vrijwillig integraal regime groot wordt toegepast

• Indien aparte controle verklaringen worden afgegeven voor de enkelvoudige 

jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening



Vragen en antwoorden

https://www.kvk.nl/hoedeponeren 



De paradigmashift

<venj-bw2-i:IntangibleAssets id="C58" 

contextRef="Context_72" unitRef="U-

EUR" decimals="INF">326000</venj-bw2-

i:IntangibleAssets>

<venj-bw2-i:IntangibleAssets id="E58" 

contextRef="Context_69" unitRef="U-

EUR" decimals="INF">0</venj-bw2-

i:IntangibleAssets>

Van papier naar…. ….digitaal



De impact van SBR?

• Het getrouw beeld op papier verdwijnt:

• De controleverklaring wordt digitaal (in XBRL)

• Ondertekening van de controleverklaring niet meer met de ‘natte’ 

handtekening

• De papieren envelop wordt vervangen door een SOAP-envelop, de 

verzending verloopt niet meer via de post maar elektronisch

Liquide middelen 

€ 20.000 

<venj-bw2-i:CashAndCashEquivalents 

contextRef="FY17i_C_S" unitRef="EUR" 

decimals="INF">20000</venj-bw2-

i:CashAndCashEquivalents>



NBA-Groenboek “De accountant in een SBR-omgeving”

Deel A: De impact van SBR op het controleproces

Deel B: SBR Assurance oplossing

Deel C: Werkzaamheden voor elektronisch deponeren

Te vinden op: https://www.nba.nl/themas/ict/sbr-

assurance-oplossing/



De pijlers van de SBR Assurance oplossing

SBR Assurance 

NBA 

verklaringen 

taxonomie

Consistente 

presentatie

Linking & 

signing



Voorbereidingen voor de digitale controleverklaring

Server certificaat

Persoonsgebonden beroepscertificaat

Voorwaarden controle opdracht

Render/audit software

Digitale controleverklaring

Digitale ondertekening

Klantportaal

Optioneel

Accountant

Accountants-

eenheid

Legenda:



DE ACCOUNTANT IN EEN SBR-OMGEVING 

Ronald van Langen

Huub Lucassen

Vera van Dijk



Het object van onderzoek

Jaarverslag – inrichting

• Bestuursverslag

• Jaarrekening

• Overige gegevens

• Inclusief 

controleverklaring

Jaarverslag – deponering

• Bestuursverslag

• Jaarrekening

• Overige gegevens

• Inclusief 

controleverklaring

Ten kantore?

Vrijstellingen 

2:397 lid 5 BW

Dezelfde

verklaring



Processchema SBR



Verantwoordelijkheid onderneming

• Keuze entrypoint voor juiste gegevensset

• Data taggen a.d.h.v. de gegevensset

• Opstellen preparer extension

• Data taggen a.d.h.v. preparer extension



Rendering

• Wiens verantwoordelijkheid?

• Hoe bewaken getrouw beeld / consistent beeld 

in de gehele keten?



Consistente presentatie (CP)

• M.b.v. de CP wordt het onleesbare XBRL document op basis van 

taxonomiedefinities en aanvullende regels getransformeerd naar 

een voor de mens leesbaar en begrijpelijk beeld.



Uitdagingen bij conversie naar SBR

Voorbeeld 1 (papier) 

met uitgesplitste 

vorderingen in de 

balans



Uitdagingen bij conversie naar SBR

Voorbeeld 1 (SBR) 

zonder uitgesplitste 

vorderingen in de 

balans



Uitdagingen bij conversie naar SBR

Voorbeeld 2 (papier) 

met een 

samengestelde 

specificatie van de 

deelnemingen



Uitdagingen bij conversie naar SBR

Voorbeeld 2 (SBR) 

met de 

deelnemingen 

afzonderlijk 

opgenomen



Preparer extensions
• A.g.v. het inzichtvereiste hebben rechtspersonen de mogelijkheid om eigen 

financiële en niet-financiële elementen toe te voegen aan hun digitale 

verantwoordingsrapportage. De zelf gedefinieerde elementen dienen 

opgenomen te worden in de rapportage en een aanvullende taxonomie.

Standaard middelgroot
Standaard middelgroot + 

Preparer extensions



Even terug…....



Welke situatie in 2018?

Maakt jaarrekening in 

SBR Maakt deponerings-

stuk in SBR zonder PE

Maakt deponerings-

stuk in SBR met PEMaakt jaarrekening op 

papier

Maakt jaarrekening op 

papier maar in lijn met 

SBR



Jaarrekening hardcopy, depo in SBR

• Toevoegen 

verplichte SBR 

elementen



Jaarrekening hardcopy, depo in SBR

• Andere indeling / volgorde 

van componenten; bijv. 

‘Algemene toelichting’ 

• Beperkte of geen 

uitsplitsing van posten

• Inhoudelijke wijziging 

teksten (verwijzingen naar 

pagina en notenummers

aanpassen)



Jaarrekening hardcopy, depo in SBR

Heeft dit vaktechnische gevolgen?



Faciliteren bij het opstellen 

• In hoeverre kan de intermediair faciliteren bij het 

opstellen van een SBR rapportage?



Verantwoordelijkheid accountant



Opstellen controleverklaring

Idem aan een SBR jaarrekening / publicatiestuk:

1. Selecteer juiste entrypoint (type verklaring)

2. Opstellen van de verklaringsteksten

3. Taggen van de verklaringsteksten

4. Technische validatie (voldoet bijvoorbeeld de datum aan het 

formaat yyyy-mm-dd)

5. Renderen van de XBRL instance

6. Business validatie (bijvoorbeeld als oordeel afkeurend is, is dan ook 

de basis voor het afkeurende oordeel opgenomen)



NBA verklaringen taxonomie

• Accountantsverklaring ook digitaal (XBRL) 

• NBA is verantwoordelijk voor de verklaringen taxonomie

• Huidige versie 2.0 bevat:

– Controleverklaring (inclusief OOB)

– Controleverklaring Samengevatte Financiële Overzichten

– Beoordelingsverklaring

– Samenstelverklaring

• Creatie van XBRL verklaringen door de NBA verklaringengenerator 

of rapportage software

• Verklaringen op basis van NBAT 2.0 worden vanaf 13 december 

door de Kamer van Koophandel geaccepteerd



NBA Verklaringengenerator

https://www.nba.nl/Generator/



Aandachtspunten controleverklaring

• De Nederlandse Taxonomie kent het begrip ‘enkelvoudig’ niet

• De digitale jaarrekening kent geen paginanummers

• De verklaringengenerator komt alleen met voorbeeldteksten. 

U als accountant blijft verantwoordelijk voor de inhoud van de 

verklaring.

• Sla tekst van de controleverklaring bij de jaarrekening op om 

later te gebruiken bij SBR publicatiestuk (in ontwikkeling)



Verantwoordelijkheid accountant

De laatste stappen…….



Linking & signing

1. Linking: jaarrekening en accountantsverklaring 

onlosmakelijk aan elkaar verbinden

2. Signing: wordt de jaarrekening gewaarmerkt en 

de controleverklaring digitaal ondertekent. 



Linking & signing



Beroepscertificaat

• Burgerlijk Wetboek Boek 3, artikel 15a biedt de mogelijkheid om een 

elektronische handtekening te gebruiken dat dezelfde 

rechtsgevolgen heeft als een handgeschreven handtekening

• Nodig voor ondertekenen digitale accountantsverklaring en 

waarmerken digitale verantwoordingsrapportages

• Het (persoonsgebonden) beroepscertificaat valt onder het 

PKIoverheid stelsel

• Beroepscertificaten dienen door de accountant en actuarissen zelf 

te worden aangevraagd. Accountant/actuaris is dus eigen 

certificaatbeheerder

• NBA fungeert als waakhond voor de ‘zwarte lijst’: Certificate 

Revocation List



Aanschaf beroepscertificaat

Bij één van de volgende Trusted Service Providers

• KPN B.V.

– CreAim (dealer)

• Quo Vadis Trustlink B.V.



SBR Ondertekeningsbeleid

• Nodig om vooraf de intentie van het zetten van de elektronische 

handtekening expliciet te maken.

• De semantiek van de intenties zijn opgenomen in ‘verplichtingen’:

Verplichting Waarbij Commitment 

(sbr:signature-policy:)

Wilsbeschikking afgeven 

verklaring

Accountantsverklaring

bij de jaarrekening

proof-of-intent-of-practioner-

to-express-an-opinion

Waarmerken Gecontroleerde

definitieve 

jaarrekening

proof-of-integrity-of-the-

object-for-which-the-

practitioner-expresses-an-

opinion 

Machtiging identieke 

kopie verklaring opnemen

Deponeringsstuk proof-of-intent-of-practioner-

to-add-an-copy-of-the-

opinion



Verantwoordelijkheid onderneming

Eindelijk kan het pakketje weg….



Indienen SBR jaarverslag

• Door Onderneming

– Zelf opstelportaal KvK

• Faciliteren door de intermediair

– Klant-portaal

– Verantwoordelijkheden

• Rol intermediair en wat nu als het mis gaat?

• Nog zichtbaarder dat de klant niet deponeert

• Gevolgen voor de opdrachtaanvaarding



Statusinformatie

Overzicht van de belangrijkste statuscodes:

• 311 : Validatie [bericht] is mislukt

(bijvoorbeeld verplicht gegeven niet opgenomen)

• 2110: Handtekening controle niet gelukt

(bijvoorbeeld verkeerde verklaring bij jaarrekening gevoegd)

• 2210: Certificaat controle niet gelukt

(bijvoorbeeld certificaat verlopen)

• 500 : Validatie [bericht] bij uitvragende partij gelukt 

• 510 : Validatie [bericht] bij uitvragende partij niet gelukt

(bijvoorbeeld onjuiste KvK-nummer opgegeven)



De 5 tips

1. Zorg tijdig voor een persoonsgebonden 

beroepscertificaat.

2. Begin tijdig met een eerste (proef)aanlevering. Leer van 

dit traject en pas waar nodig de werkprocessen aan.

3. Het proces van deponeren stopt niet bij het deponeren 

(kijk nog eens goed naar de werkprocessen)

4. Overleg met de softwareleverancier over de 

mogelijkheden

5. Begin tijdig met analyseren of jaarrekeningen in de NT 

structuur passen !



DEMONSTRATIES DIGITAAL DEPONEREN

Dirk Kreijkes



Technische ingrediënten voor het digitaal deponeren

1. Persoonsgebonden beroepscertificaat

– Opslag op SSCD

– Opslag op HSM (in de cloud)

2. Linking & signing oplossingen (voor zover op dit moment bekend)

– CreAim – www.creaim.nl

– OpenSBR – www.opensbr.org

– PKIsigning – www.pkisigning.nl

– ValidSign – www.validsign.nl

3. Verzend software

– Rapportage software

– Boekhoudpakketten

– Web portalen

– Communicatie software




