
 

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen   
 
Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard 
Business Reporting (SBR) worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Tenminste, voor 
rechtspersonen in bedrijfsklasse klein. Maar weet u wat dit precies inhoudt, hoe u dit moet inrichten 
en wat voor consequenties dit voor u heeft? Kortom; bent u SBRready? 
 
Voorheen kon de jaarrekening zowel elektronisch als op papier gedeponeerd worden bij de Kamer 
van Koophandel. Echter, de Eerste Kamer heeft op 8 december 2015 het wetsvoorstel ‘Elektronisch 
deponeren van bescheiden in het Handelsregister’ aanvaard. Dit houdt in dat deponeringsplichtige 
onder- nemingen jaarrekeningen alleen nog maar elektronisch (via Standard Business Reporting) 
kunnen deponeren bij de Kamer van Koophandel. Elektronisch deponeren biedt de kans om het 
gehele proces van financiële verslaglegging   efficiënter in te richten. De aanvaarde wet voorziet in 
een gefaseerde invoering. Rechtspersonen in de bedrijfsklasse micro en klein zijn vanaf 2017 
(boekjaar 2016) verplicht om de jaarrekening elektronisch aan te leveren. De verplichting voor 
rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt vanaf 2018 (boekjaar 2017) en voor 
rechtspersonen in de bedrijfsklasse groot vanaf 2020 (boekjaar 2019).  
 
Voor deze rechtspersonen is het vanaf dat boekjaar niet meer mogelijk om de jaarrekening op papier 
aan te leveren. 
 
Wat is Standard Business Reporting (SBR)?  
 
Standard Business Reporting, oftewel SBR, is een methode om financiële rapportages te maken en 
elektronisch te verzenden naar de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en 
verschillende banken. In de toekomst zullen steeds meer organisaties hun gegevens via SBR 
uitvragen, zoals onderwijsinstellingen en zorgverzekeraars.   
 
Met SBR kunt u gegevens in de administratie op een standaard manier vastleggen. De communicatie 
van SBR verloopt via Digipoort, het kanaal waar berichtenverkeer voor de overheid afgehandeld 
wordt. SBR vereenvoudigt en versnelt het opstellen en aanleveren van financiële rapportages, zoals 
jaar- rekeningen en kredietrapportages, bij uitvragende instanties. Dit proces wordt versneld omdat 
de verschillende rapportages niet meer handmatig opgesteld en verzonden worden. 
 
Voordelen elektronisch deponeren  
 
Naast de verplichting om jaarrekeningen via SBR te deponeren bij de Kamer van Koophandel, brengt 
elektronisch deponeren ook voordelen met zich mee. De voordelen van elektronisch deponeren van 
de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel zijn samengevat:- 

- Gegevens kunnen efficiënt hergebruikt worden; 
- Er hoeven minder handmatige handelingen verricht te worden; 
- Er is minder kans op fouten; 
- Na deponering ontvangt u onmiddellijk een bevestiging van de deponering; 
- U ontvangt een e-mail met een pdf-weergave van de jaarrekening.  

 
Het uiteindelijke doel van SBR is om internationaal te communiceren. Dit is niet alleen interessant 
voor bedrijven die niet in Nederland gevestigd zijn, maar het biedt ook de kans om op internationaal 
niveau financiële informatie uit te wisselen 
 
Bent u SBRready? Wij wel! Als modern accountantskantoor volgen we de nieuwe technologieën op 
de voet en gebruiken we wat voor u en voor ons van belang is. Daarom gebruiken we ‘state of the 
art’  software en daardoor zijn wij ook SBReady! 


