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Inleiding Mijn Data, Mijn Business
In een wereld waar de zakelijke markt steeds meer datagedreven werkt, wilt SBR Nexus vanaf
2021 dé totaaloplossing faciliteren voor het veilig en gemakkelijk delen van data door
bedrijven en organisaties in Nederland. Het platform MijnDataMijnBusiness.nl zorgt ervoor dat
gebruikers met elkaar data kunnen uitwisselen.
We zien een groeiend databewustzijn bij organisaties, maar nog niet het besef dat data het
'nieuwe geld' is en daarmee voor ondernemers een belangrijke waarde vertegenwoordigt. Hun
data is dus hun kapitaal en daar moeten ze voorzichtig mee omgaan. Een van de belangrijkste
uitgangspunten van SBR Nexus is om ondernemingen controle te geven over hun eigen data
zodat zij zelf bepalen met wie ze het willen delen.
Met MijnDataMijnBusiness.nl creëren we een zichtbare omgeving waarop voornamelijk MKB
en MKB+ ondernemers de regie hebben over met wie ze hun data en informatie delen. Wij
willen zoveel mogelijk ondernemers aansluiten. Eén van onze doelen is dat in 2021 de zakelijke
markt ons ziet als dé organisatie voor het bieden van standaarden en hét platform voor data
uitwisseling in Nederland.
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Inloggen met eHerkenning: hoe werkt dat?
Via jouw eHerkenningsprovider heb je een account van eHerkenning ontvangen. Deze heb je
nodig om gebruik te maken van de dienstverlening van Mijn Data, Mijn Business en zo snel en
gemakkelijk jouw bedrijfsgegevens uit te wisselen met zakelijke partners.
Wanneer je navigeert naar www.mijndatamijnbusiness.nl krijg je onderstaand venster te zien.

Klik op de knop met “Doorgaan met eHerkenning ” en je wordt automatisch begeleid naar
een KPN-omgeving (onze partner m.b.t. eHerkenning). Hier vul je jouw inloggegevens in en
klik je op “Log in”.
Voor het inloggen met eHerkenning heb je een eHerkenningsmiddel nodig van minimaal
niveau 2+.
Nadat je eHerkenning succesvol hebt aangevraagd, is het ook van belang dat je gemachtigd
wordt voor MDMB. Hoe het precies werkt met machtingen lees je hier:
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/machtigen.
Voor specifieke informatie met betrekking tot jouw leverancier voor eHerkenning verwijzen
we je door naar de desbetreffende leverancier.
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Mijn Data, Mijn Business: de belangrijke functies
Wanneer je bent ingelogd, kom je in het hoofdscherm terecht, oftewel het dashboard. Vanuit
hier kan je per tegel zien welke primaire functies Mijn Data, Mijn Business bevat, zoals een
nieuwe rapportage verzenden, reeds verstuurde rapportages terugzien, huurlijsten versturen
via AXIOM en een koppeling via API maken om rapportages rechtstreeks vanuit jouw eigen
software te verzenden.
In de toekomst zullen hier meer functies (apps) beschikbaar komen voor jou als klant.

Gebruiker X

Algemene handleiding MDMB | Versie 1.2

Het handmatig versturen van rapportages
Wanneer je een nieuwe rapportage wilt, klik je op de knop “Nieuwe
rapportage”. Ook kan je via de link “Nieuwe rapportage”, links in de
hoofdnavigatie naar de functie nieuwe rapportage gaan.

Gebruiker X

Wanneer je handmatig een nieuwe rapportage aan de te ontvangen partij wilt verzenden, kan
dit eenvoudig via deze functie. Je wordt kort begeleid en doorloopt een paar stappen met als
doel de rapportage voor jezelf of jouw belanghebbende succesvol te verzenden.
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In de stap “Ontvanger” kies je voor een aanleverkenmerk die je zelf kunt kiezen en welke
daarmee een unieke identifier is. Vervolgens kies je bij “Berichtsoort” het type rapportage dat
je wilt verzenden.
Via Mijn Data, Mijn Business heb je de mogelijkheid om de volgende rapportages te
versturen:
•
•
•
•
•
•
•

Jaarrekening met OIN routering
Kredietrapportage
Aangifte inkomstenbelasting
Duurzaamheidsscore
Huurlijsten
Opdrachtbrief
Taxatie vastgoed

Voor meer informatie met betrekking tot één van deze types rapportages kun je terecht op
de specifieke informatiepagina’s die op onze website te vinden zijn www.sbrnexus.nl
Bij “Ontvanger” selecteer je de partij waarmee je de rapportage wilt gaan delen.
* Let op: al deze velden zijn verplicht in te vullen.
Vervolgens kun je naar de volgende stap “XBRL uploaden”.

Gebruiker X

Algemene handleiding MDMB | Versie 1.2

Dit is de handmatige, enkelvoudige variant voor het insturen van jouw rapportages. In dit
scherm kun je het bestand vanaf je laptop of computer selecteren door deze in het vak te
slepen of middels een handmatige selectie op je device.
* Let op: de rapportage dient te voldoen aan de taxonomie van de berichtensoort die je in de
eerste stap hebt gekozen.
Als het gelukt is, krijg je het volgende scherm te zien:

Gebruiker X

Als je op “Doorgaan” klikt, kom je in de derde stap van het verzendproces, namelijk het
bepalen van de belanghebbende.
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Gebruiker X

Hier dien je het KvK-nummer en de bijbehorende bedrijfsnaam van de belanghebbende, jijzelf
of de partij waarvoor je deze rapportage verstuurd, in te vullen
Zorg ervoor dat het KvK-nummer dat gebruikt wordt in de XBRL-rapportage gelijk is aan dit
veld. Overigens is de bedrijfsnaam niet verplicht om in te voeren.
Klik op “Doorgaan” om bij de laatste stap van het verzendproces te komen. Hier worden de
ingevoerde gegevens beoordeeld en kun je jouw rapportage confirmeren.

Gebruiker X

Hierna klik je op “Verzenden” en is de rapportage verstuurd.
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Inzien en opnieuw inzenden van verzonden rapportages
Wanneer je jouw reeds verzonden XBRL-bestanden wilt terugzien,
klik je op de knop “Rapportages” of op “Verzonden”, links in de
navigatie. Je krijgt onderstaand scherm te zien met daarin de
gegevens en status van al jouw verstuurde rapportages.

Gebruiker X

Hier is het mogelijk om per XBRL-bericht in te zien of deze succesvol (of niet) is verzonden.
Daarnaast vind je hier ook meta data terug, zoals de gegevens van verzender/ontvanger en
kenmerken als timestamps. Wanneer een bericht niet succesvol is verstuurd, kun je zien wat
hiervoor de rede is en met behulp van de BIV-status foutmeldingen is te herleiden wat er
aangepast moet worden om de rapportage alsnog succesvol in te dienen. Deze statuscodes
zijn terug te vinden in het volgende document:
https://www.sbrnexus.nl/filemanager/uploads/documenten/softwareleveranciers/Technical%
2Bdescription%2BBIV%2Bprocesses-v41-20200213.pdf.
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Ook kun je gericht zoeken met de filtermogelijkheden middels het icoon boven aan de pagina:

Om naar specifieke eigenschappen van de rapportages te zoeken, geeft de filter de volgende
mogelijkheden:
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AXIOM en het opstellen van huurlijsten
Door de klikken op de knop met “AXIOM” erop, kun je jouw
huurgegevens digitaal bij de bank aanleveren.

AXIOM is een applicatie die het mogelijk maakt om vastgoeddata digitaal en
gestandaardiseerd vast te leggen en uit te wisselen. De vastgoedeigenaar is eigenaar van zijn
data en heeft inzicht en controle over het deelproces hiervan. De eerste stap is het delen van
huurdata tussen vastgoedeigenaar en zijn bank.

Het opzetten van een API-connectie met Mijn Data, Mijn Business
Wanneer je via API een connectie wilt maken om rapportages
rechtstreeks vanuit je eigen software te verzenden, klik je op de
knop “Connect”.
Om toegang te krijgen tot de API van Mijn Data, Mijn Business heb
je een API-token nodig. Je kunt op deze pagina een naam opgeven
en vervolgens een nieuwe API-token genereren.
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Gebruiker X

In bovenstaand scherm kun je een API-token genereren. Deze heb je nodig om een beveiligde
connectie op te zetten met jouw bedrijfssoftware en Mijn Data, Mijn Business.

Gebruiker X

In principe kun je een ongelimiteerd aantal tokens genereren. De token key wordt eenmalig in
de display getoond dus sla deze op een veilige plek op. Tokens kunnen weer verwijderd
worden, maar je kunt nooit meer dezelfde token terugkrijgen dus houdt daar rekening mee.
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Bijlage A. Wat is eHerkenning? Hoe kom ik eraan en wat kan ik ermee?
Om toegang te krijgen tot Mijn Data, Mijn Business kun je inloggen door middel van
eHerkenning. Dit is dé manier van inloggen voor ondernemers waarmee je op één en dezelfde
manier veilig kunt inloggen bij meer dan 400 organisaties.
eHerkenning maakt jouw diensten online toegankelijk voor ondernemers. Je krijgt hierdoor
meer zekerheid over de identiteit van jouw klant en bent er zo altijd zeker van dat je met de
juiste personen zakendoet.
Voor meer informatie over eHerkenning kun je de volgende link raadplegen
https://www.eherkenning.nl/ .
Aanvragen:
eHerkenning is o.a. aan te vragen via een link in het inlogscherm van Mijn Data, Mijn Business.
Klik op de link “Nog, geen eHerkenning? Vraag hier aan” om in de KPN-omgeving te komen
waar je eHerkenning kan aanvragen voor Mijn Data, Mijn Business.
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Voor het aanvragen van eHerkenning kom je automatisch op een pagina van KPN terecht.
Voor Mijn Data, Mijn Business is minimaal een eH2+ certificaat nodig. Met de volgende link
kom je direct op deze pagina uit:
https://www.kpn.com/zakelijk/security/privacy/eherkenning.htm#eherkenningaanvragen

*let op deze prijzen zijn een moment opname, wij hebben geen invloed op prijsbeleid van KPN.
Vanuit SBR Nexus wordt er geen voorkeur aangegeven als het gaat om de aanbieder van
eHerkenning. Je kunt dus zelf ook voor een andere optie kiezen. Een uitgebreid overzicht van
alle aanbieders vind je hier: https://eherkenning.nl/leveranciers
Voor een volledige aanvraag voor eHerkening dien je een aantal stappen te doorlopen en
deze worden hier beschreven: https://www.eherkenning.nl/inloggen-meteherkenning/middel-aanvragen
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Bijlage B. Meestgestelde vragen
Mijn Data, Mijn Business
Veelgestelde vragen eHerkenning
1. Hoe log ik in met eHerkenning?
Voor het inloggen met eHerkenning heb je
een eHerkenningsmiddel nodig. Om gebruik te kunnen maken van de
diensten van SBR Nexus heb je een eHerkenningsmiddel nodig op
minimaal niveau 2+.
2. Ik heb problemen met inloggen (inloggegevens kwijt of foutmelding)
Neem bij problemen met inloggen (wachtwoord en/of gebruikersnaam
kwijt, foutmelding) contact op met je leverancier. Deze is je eerste
aanspreekpunt.

3. Kan ik als zelfstandig ondernemer (eenmanszaak/ZZP’er/freelancer) eHerkenning
gebruiken?
Ja, ook zelfstandige ondernemers gebruiken eHerkenning om zakelijke
diensten online af te nemen bij meer dan 400 (overheids)organisaties.
De meeste van deze organisaties identificeren bedrijven, waaronder
ook eenmanszaken, op basis van KvK-nummer. eHerkenning wordt
daarom ook ingezet voor zelfstandige ondernemers die willen inloggen
bij deze organisaties.
Om gebruik te kunnen maken van eHerkenning bij al deze aangesloten
(overheids)organisaties moeten zelfstandige ondernemers
ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK). Een
zelfstandige met meerdere ondernemingen kan 1 eHerkenningsmiddel
gebruiken waaraan de diverse KvK-nummers worden gekoppeld, zodat
voor elk van deze ondernemingen kan worden ingelogd met
eHerkenning.
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Een aantal organisaties identificeren eenmanszaken op basis van het
burgerservicenummer (BSN), zoals de Belastingdienst en UWV.
Eenmanszaken kunnen bij deze organisaties ook eHerkenning
gebruiken, zelfs eenmanszaken zonder KvK-inschrijving, maar zij kunnen
hier ook gewoon gebruikmaken van DigiD.
4. Hoe kan ik een middel upgraden?
Dat verschilt per leverancier. Daarnaast kunnen er kosten verbonden
zijn aan het upgraden. Afhankelijk van het gewenste
betrouwbaarheidsniveau vraagt jouwleverancier aanvullende
informatie en voert hij extra controles uit.
Neem hiervoor contact op met je leverancier.
5. Wanneer moet ik iemand machtigen?
Als je een eHerkenningsmiddel op niveau 2 of hoger nodig heeft, moet
je een machtiging aanvragen. Wanneer jeeen eHerkenningsmiddel op
niveau 1 nodig heeft dan ben je niet verplicht om een machtiging aan te
vragen.
Lees meer op de pagina Machtigen.
6. Mijn contactgegevens zijn veranderd. Aan wie moet ik dit doorgeven?
Als je contactgegevens zijn veranderd, kun je dit doorgeven aan je
leverancier.
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