
SBR Assurance 
voor de Auditpraktijk



Even voorstellen

Mark Bisschop
DOCCO IT & Verandermanagement

Nu

• Directeur/Adviseur DOCCO

• SBR/XBRL expert: 10 jaar ervaring met SBR/XBRL

• Projectleider SBR/XBRL bij KPMG (interim)



Even voorstellen

Mark Bisschop
DOCCO IT & Verandermanagement
Verleden

• EBPI: Projectmanager (o.a. SBR 
Assurance)/Productowner Serviceportalen 
(o.a. KvK, Autoriteit Persoonsgegevens & Fink)

• Auteur XBRL handboek voor intermediairs (2010)

• SBR Expert Logius SBR Programma (2010 – 2013)

• Relatiebeheerder accountantspraktijk + RA-studie aan 
Nyenrode (< 2011)



Tooling TrainingAdvies &
Consultancy



• Middelgrote (boekjaar 2017) en grote rechtspersonen
• < 2% is middelgroot of groot (14.000 rechtspersonen)

• Aanlevering van (deponerings)jaarrekening via SBR met 
SBR controleverklaring en digitaal handtekeningbestand

• Inrichtingsjaarrekening auditobject, idealiter is deze ook in 
XBRL-formaat aanwezig zodat pubstuk vereenvoudiging is

• Na de invoering WTA de grootste impact binnen de 
auditpraktijk!

• SBR Assurance vraagt om investeringen. Hoe ga ik 
hiermee om? (60% WTA-kantoren < 6 audits)

SBR Assurance



De pijlers van SBR Assurance

• NBA Taxonomie voor verklaringen

• Consistente presentatie > output altijd hetzelfde!

• Linking & Signing > detached signature, deze bevat:

• Gewaarmerkte jaarrekening (ondernemer blijft 
verantwoordelijk voor inhoud)

• Ondertekenende verklaring

• Hashen signature policy

• Public key van persoonsgebonden beroepscertificaat



SBR Assurance overview

SBR Jaarrekening

SBR Verklaring

Linking & Signing Datum AvA + verzending

Digipoort > KvK

Persoonsgebonden 
beroepscertificaat



Aandachtspunten inrichting proces

• Ondersteuning klant bij opstellen SBR-pubstuk

• In hoeverre is ondersteuning van Preparer Extensions
aan de orde?

• Rol van validatie (Formulas) en rendering (CP) binnen 
het proces

• Efficiënt proces of losse tools?

• Alleen SBR of ook nog ‘hardcopy’ proces?



Goed om na te denken over….

• Welke rol krijgt SBR Assurance binnen je kantoor in relatie 
tot verdere digitalisering

• Ownership SBR Assurance (cie vaktechniek, directie, ICT?)

• Auditobject in relatie tot SBR-pubstuk (wie maakt deze?)

• Opstellen SBR-verklaringen (met? + inhoud)

• Aanschaf linking & signing tool + persoonsgebonden 
beroepscertificaten

• Totale kosten in verhouding tot aantal klanten

• Volstaat taxonomie voor alle klanten (Preparer Extensions)



Tips voor nu

• Informeer medewerkers > voor accountants verandert er 
veel (geen natte handtekening en standaard jaarrekening)

• Informeer klant > welke diensten bied je?

• Denk na over de aanlevering van standaard 
jaarrekeningen door klanten aan je kantoor

• Start met inventarisatie aantal en raakvlak klant > ontwerp 
proces binnen je kantoor

• Bekijk hoe de consistente presentatie eruit ziet

• Inventariseer in signing en certificaat opties

• KORTOM: START MET EEN PROJECT SBR ASSURANCE!



DOCCO is expert in SBR Assurance

• Kennisoverdracht middels whitepapers en trainingen
• (awareness) sessie op kantoor voor directie of 

vaktechniek
• Participeren als expert in SBR Assurance project 

binnen je kantoor
• SBR Assurance proces uitwerken voor jouw kantoor 

(obv interviews, huidige proces en ICT)
• Plan van Aanpak opstellen
• Ondersteuning bij implementatie en uitrol
• Kortom: support op maat

https://www.docco.nl/whitepaper-sbr-assurance/


Zijn er nog vragen?

• Binnenkort update whitepaper SBR Assurance

• mark@docco.nl of 06 28 14 05 79

• Dank voor jullie aandacht!

https://www.docco.nl/whitepaper-sbr-assurance/
mailto:mark@docco.nl


Van harte welkom op het deck 
om verder te praten en kennis te 

maken! 


