
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONISCH DEPONEREN VAN UW JAARREKENING: WANNEER WORDT DIT VOOR UW 

ONDERNEMING VERPLICHT? 

Ook binnen het jaarrekeningenrecht wordt een digitaliseringslag gemaakt. De wetgever gaat het 

elektronisch deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel verplicht stellen. Dit is 

geregeld in de op  de e er  i  het Staats lad ers he e  Wet i  er a d et depo eri g 
a  es heide  i  het ha delsregister la gs elektro is he eg . Invoering van de regeling betekent 

dat de jaarrekening niet langer op papier kan worden aangeleverd. Nadere uitwerking van de wet 

volgt bij alge e e aatregel a  estuur AM B . De wetgeving zal naar verwachting per 1 juli 2016 

in werking treden.  

 

De verplichting tot elektronisch deponeren zal vanaf boekjaar 2016 gefaseerd worden ingevoerd. Per 

wanneer de verplichting op uw vennootschap van toepassing wordt, is afhankelijk van de omvang van 

de onderneming. In onderstaande tabel ziet u een overzicht van de verschillende categorieën. 

 

 Micro Klein Middelgroot Groot 

Activa < € .  € .  – 6 mln €  - 20 mln > €  l  

Netto-omzet < € .  € .  – 12 mln €  - 40 mln > €  l  

Ge . aa tal s < 10 10 - 50 50 - 250 > 250 

 

Om te bepalen onder welk regime uw vennootschap valt, kijkt u naar de laatste twee opeenvolgende 

jaarrekeningen. U valt in een bepaalde categorie als uw jaarrekening twee jaar achter elkaar voldoet 

aan minimaal twee van de in de tabel genoemde vereisten. 

 

Micro- en kleine rechtspersonen: vanaf boekjaar 2016 

Kwalificeert uw vennootschap als een micro- of kleine rechtspersoon? Dan bent u vanaf boekjaar 2016 

verplicht digitaal te deponeren. U kunt dit op twee manieren doen. 

1. Via de online service van de Kamer van Koophandel  

Via de website van de Kamer van Koophandel kunt u de gegevens van de jaarrekening 

handmatig invoeren in het online programma. Via dit systeem verstuurt u de jaarrekening 

digitaal, waarna u direct een bevestiging van deponering zult ontvangen. Ook is de 

jaarrekening direct zichtbaar in het Handelsregister.  

2. Via Standard Business Reporting 

De overheid heeft de Standard Business Reporti g SBR  aangewezen als het voorschreven 

aanleversysteem. SBR is een systeem waarmee financiële rapportages opgesteld en 

verzonden kunnen worden. SBR maakt het labelen van bedrijfsadministratie mogelijk door 

gebruik te maken van gestandaardiseerde (financiële) begrippen. Op die manier kunnen 

financiële rapportage eenvoudig elektronisch samengesteld een aangeleverd worden. Via dit 

systeem kan ook informatie worden verzonden aan andere (overheids-)instanties, zoals de 

Belastingdienst en diverse banken.  

Om via SBR te kunnen deponeren, hebt u financiële software nodig die voor SBR geschikt is. 



 

 

 

Ook dient u te beschikken over een PKIoverheid services certificaat omdat SBR gebruik maakt 

van Digipoort, het beveiligde digitale kanaal van de overheid.  

De jaarrekening over het boekjaar 2015 kunt u nog wel op papier via de post bij de Kamer van 

Koophandel deponeren.  

 

Middelgroot of grote rechtspersonen: vanaf boekjaar 2017 en boekjaar 2019 

Als uw vennootschap kwalificeert als een middelgrote of grote rechtspersoon, dan heeft de nieuwe 

wetgeving voor u nog geen onmiddellijke gevolgen. Voor middelgrote rechtspersonen geldt verplichte 

deponering via het SBR met ingang van het boekjaar 2017. Op grote rechtspersonen is de verplichting 

pas van toepassing voor de jaarrekening over het boekjaar 2019.  

Anders dan de micro- en kleine rechtspersonen, kunnen middelgrote en grote rechtspersonen geen 

gebruik maken van de online service van de Kamer van Koophandel. Zij zijn aangewezen op SBR. 

Tot het moment van ingang van het verplicht elektronisch deponeren, kunt u de jaarrekening nog 

deponeren door de stukken per e-mail of via de post aan de Kamer van Koophandel te sturen.  

 

Gevolgen niet naleving 

Wanneer u niet op de voorgeschreven wijze uw jaarrekening deponeert, handelt u in strijd met de 

wet. Deze overtreding wordt beschouwd als een economisch delict op grond van de Wet op de 

Economische Delicten. Bovendien loopt het bestuur van een NV of BV in het geval van een 

faillissement het risico hoofdelijk aansprakelijk te worden gehouden voor het faillissementstekort 

wegens onbehoorlijke taakvervulling. De wet bepaalt namelijk dat het bestuur van een NV of BV zijn 

taak onbehoorlijk heeft vervuld indien het niet heeft voldaan aan de voorschriften voor 

openbaarmaking van de jaarrekening.  

 

 

Hoewel het deponeren van de jaarrekening over het boekjaar 2016 nog ver weg lijkt, is het aan te 

raden uw financiële software te controleren op de compatibiliteit voor SBR. Op de websites www.sbr-

nl.nl en www.kvk.nl vindt u meer informatie over de (technische) aspecten van de 

indieningsprocedure.  

 

 

 

 

 

http://www.sbr-nl.nl/
http://www.sbr-nl.nl/
http://www.kvk.nl/

