
Met ingang van het boekjaar 2017 zijn middelgrote ondernemingen verplicht om de 
publicatiejaarrekening digitaal te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) via 
Standard Business Reporting (SBR). Voorheen gold deze verplichting alleen voor 
kleine rechtspersonen en micro-ondernemingen, door de wetswijziging van artikel 19a 
van de handelswet geldt deze verplichting met ingang van het boekjaar 2017 ook voor 
middelgrote ondernemingen. 

Uitzonderingen digitaal 
deponeren

De verplichting van digitaal deponeren via SBR kent ook 
een aantal uitzonderingen. De volgende rechtspersonen 
zijn uitgezonderd van digitaal deponeren: 
1. niet Nederlandse rechtspersonen;
2. beursgenoteerde ondernemingen;
3. grote rechtspersonen;
4. middelgrote rechtspersonen waarvan groepshoofd 

een grote rechtspersoon is of een beursgenoteerde 
onderneming;

5. rechtspersonen die IFRS toepassen conform art. 2:362 
lid 8 BW;

6. organisaties van openbaar belang;
7. pensioenfondsen;
8. zorginstellingen waarop de WTZi van toepassing is;
9. indien sprake van deponering vervangende verklaring 

conform art. 2:403 (instemmingsverklaring) of 2:396 lid 
9 BW (Pensioenlichamen);

10. indien vrijwillig integraal regime groot wordt toegepast; 
11. en indien aparte controle verklaringen worden 

afgegeven voor de enkelvoudige jaarrekening en de 
geconsolideerde jaarrekening. 

Digitale deponeringsplicht 
middelgrote ondernemingen

Op de website van de KvK vindt u onder ‘Vragen en 
antwoorden’ het laatste overzicht van de uitzonderingen 
zoals dit door het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat wordt bijgehouden.



Via uw eigen ‘SBR Verwerker’.
U kunt zelf handmatig de verplichte velden in 
de ‘SBR Verwerker’ invullen. 
NB Dit kan zowel voor een geconsolideerde als een 
enkelvoudige jaarrekening. U kunt ook de fi nanciële 
informatie uit uw fi nanciële administratie koppelen aan 
de ‘SBR Verwerker’, dit lukt alleen als uw fi nanciële 
administratie ‘RGS-proof’ (Referentie Grootboek 
Systeem) is. De velden die dan nog in de SBR Verwerker 
open staan, dient u zelf handmatig in te vullen. Denk 
bijvoorbeeld aan grondslagen, tekstuele toelichtingen, 
et cetera. In de SBR Verwerker zijn vaak de validaties 
ingebouwd. Wanneer u start, ziet u in te vullen velden, en 
validatiemeldingen. Bij het (juist) invullen van de velden, 
verdwijnt automatisch de validatiemelding.
Partijen die zo’n tool verkopen, zijn bijv. Accept 
Development, Ctrl, Pro Management Software, XBRLone, 
XBRLreports.

Het grote voordeel hiervan is dat u direct ziet of de 
‘SBR Instance’, ofwel digitale publicatie jaarrekening, 
geen validatiefouten meer heeft. De software onthoudt bij 
een jaarovergang de vergelijkende cijfers en de gekozen 
grondslagen. Ook wanneer u zelf de jaarrekening in word 
of in excel hebt gemaakt, kunt u eenvoudig deze data 
in de ‘SBR Verwerker’ invoeren, en ziet u direct of deze 
‘validatieproof’ is.

Het nadeel is wel dat u zelf de data in de SBR 
Verwerker moet invullen, of handmatig, of (gedeeltelijk) 
geautomatiseerd. Ook moet u zelf zo’n tool aanschaffen.
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Via uw intermediair
De digitale publicatie jaarrekening wordt 
door een intermediair, bijvoorbeeld Grant Thornton, 
opgesteld. De intermediair zorgt er dan voor dat de 
digitale publicatie jaarrekening aan alle vereisten 
voldoet.

4

Via uw eigen rapportagesoftware
U maakt zelf een ‘SBR Instance’ ofwel een 
digitale publicatie jaarrekening met behulp van uw 
eigen rapportagesoftware, zoals: Audition, Caseware, 
MLE. U kunt de fi nanciële data uit uw eigen admini-
stratiesoftware koppelen aan deze rapportagetool, 
waarna een jaarrekening en een publicatiejaarrekening 
gegenereerd worden. U kunt ook zelf een geconsoli-
deerde jaarrekening opstellen, de rapportagesoftware 
consolideert en elimineert de aangegeven entiteiten uit 
de consolidatiekring. De output uit de rapportagetool 
kan zowel een pdf zijn, als een ‘SBR instance’ ofwel 
een digitale publicatiejaarrekening. 

Het voordeel is dat er in deze rapportagesoftware 
validaties zijn ingebouwd, zoals (totaal)tellingen en 
aansluitingen. Voorts onthoudt de software bij een 
jaarovergang de vergelijkende cijfers en de gekozen 
grondslagen. 

U moet wel zelf uw eigen administratiesoftware kop-
pelen aan de rapportagetool. Ook moet u zelf zo’n tool 
aanschaffen.
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Wat betekent dit voor u als 
klant?

U kunt op de volgende manieren een digitale publicatie 
jaarrekening maken:

Via de website van de KVK
U kunt alle informatie die de KVK vraagt, 
handmatig invoeren op de website van de KVK. Aan 
het eind krijgt u een ‘SBR Instance’ ofwel een digitale 
publicatie jaarrekening.

Het voordeel is dat geen kosten zijn verbonden aan het 
gebruik van deze tool. Alle minimaal vereiste velden 
komen automatisch naar voren, welke u allemaal moet 
invullen. 

Het nadeel is dat de software plat is, wat betekent dat 
er geen validaties in deze software zijn opgenomen 
zoals: totaaltellingen, aansluitingen, et cetera. De 
software onthoudt niet de ingevulde velden, zodat er 
na een jaarwissel weer alle informatie ingevoerd moet 
worden. Dus bijvoorbeeld ook de vergelijkende cijfers 
en alle grondslagen. 
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Medio november ontvingen alle bedrijven in de 
bedrijfsklasse middelgroot een brief van de Kamer van 
Koophandel waarin werd ingegaan op de verplichting om 
de jaarrekening via SBR te deponeren. Vanaf de boekjaren 
die beginnen op of na 1 januari 2017 zijn zij verplicht om 
de jaarrekening bij de KvK te deponeren via SBR. Ook de 
controleverklaring wordt digitaal en de digitale handtekening 
vervangt de ‘persoonlijke’ handtekening. 

Verplichtstelling SBR ofwel  
digitale publicatiejaarrekening 

De verplichtstelling van SBR vindt plaats in 3 fases:  

   De eerste fase had betrekking op bedrijfsklasse 
micro en kleine ondernemingen, die met ingang 
van het boekjaar 2016 verplicht waren digitaal te 
deponeren.  
 
 Middelgrote ondernemingen moeten met 
ingang van het boekjaar 2017 verplicht digitaal 
deponeren, tenzij zij gebruik kunnen maken van 
een vrijstelling.  
 
 Tot slot zal de SBR-verplichting ook gaan gelden 
voor grote ondernemingen, waarschijnlijk vanaf 
het boekjaar 2019 al is dit nog deels afhankelijk 
van Europese wetgeving. 

De accountant ontvangt deze  
‘SBR Instances’ ofwel digitale publicatie  
jaarrekening, dit geschiedt óf van de klant óf 
uit zijn rapportagetool.

De accountant controleert of deze  
digitale publicatie jaarrekening aan de mini-
mumvereisten voldoet. Hij voegt vervolgens 
hier de digitale controleverklaring aan toe.

U ontvangt bericht dat uw  
‘digitale envelop’ in uw portal  
gereed staat.

Deze documenten worden  
automatisch op de portal geplaatst. 

Zowel de ‘SBR Instances’ ofwel digitale  
publicatiejaarrekening(en) als de ‘verklarings-
instance’ ofwel digitale controleverklaring wor-
den in een ‘digitale envelop’ gedaan, waarna 
de accountant deze digitaal aftekent via zijn 
persoonsgebonden beroepscertificaat.

Als u de jaarrekening hebt bekeken en akkoord  
bent met de inhoud dan geeft u digitaal akkoord, u vult 
de datum in waarop de jaarrekening in de Algemene Ver-
gadering van Aandeelhouders is vastgesteld, waarna de 
‘digitale envelop’ naar de Kamer van Koophandel toegaat.

Proces ondertekening  
digitale stukken
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