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In eenwereldwaarin iedereendemond
vol heeft vandedigitale revolutie enbig
data zijn sommige zaken verrassend
ouderwets. Zo’n 70% tot 75%vanalle
Nederlandseondernemingenmet een
deponeringsplicht levert opditmoment
zijn jaarrekeningbij deKamer van
Koophandel (KvK) aanoppapier of als
pdf-bestandbij eene-mail, zo laat deKvK
weten.

Bij ‘oppapier’ is het zodat deonderne-
mer, zijnboekhouder of de accountant
de jaarrekeningprint, in eenenveloppe
steekt, frankeert enopdebusdoet. Bij
deKvKmoetendatatypistendegegevens
vervolgens inhet computersysteem in-
tikken.

Hetzelfde geldt voor definanciële ge-
gevensdiebedrijvenmoetenaanleveren
bij banken in verbandmet eenkrediet-
aanvraagof deperiodieke revisie vande
kredietovereenkomst.Hier ligt het per-
centagepapier zelfs nogwathoger dan
bij deKvK, bevestigt Filip Zoeteweij, zon-
der precieze cijfers tewillennoemen.Hij
werkt bij Rabobanken is voorzitter van
een samenwerkingsverbandwaarmee
dedrie grootbanken (Rabobank, INGen
ABNAmro) inNederlandproberende
digitalisering te versnellen. ‘Papier en
enveloppen zijn zoouderwets, dat past
eigenlijknietmeer indeze tijd’, verzucht
Zoeteweij.

Maar als alles goedgaat, verandert
deze situatie volgend jaar drastisch. Van-
af 1 januari 2017dwingt eennieuwewet
bedrijvenomhun jaarrekeningdigitaal
aan te leverenbij deKvK.Bovendien
moetdie rapportagewordenopgesteld
volgens een set vaste standaarden, die
bekend staat als StandardBusinessRe-
porting (SBR).Omtebeginnenmetde
kleinebedrijven,maar vanaf 2018ook
demiddelgrotebedrijven. Voorde grote
beursgenoteerdebedrijven ishet nog
wachtenopEuropese regelgeving.

Bankenkunnenhunklantenniet
wettelijk dwingen,maarwillen vande
gelegenheid gebruikmakenomookeen
grote slag te slaanbij dedigitalisering
vandegegevensaanlevering.Omdit te
bewerkstelligenkiezen zij voor dewortel
of de stok: eenbeloning voordigitaal of
eenboete voorpapier.

Vanaf 2017 mogen jaarrekeningen
niet meer op papier naar de KvK.
‘Dit wordt echt een groot probleem’,
zegt een softwareleverancier

KvK: ‘Meeste bedrijven
en accountants stellen
het blijkbaar tot het
laatst uit, maar dan
doen ze het wel’

75%
Zo’n 70% tot 75% van alle Nederlandse
ondernemingen levert op dit moment
zijn jaarrekening aan op papier. Vanaf
1 januari 2017 dwingt een nieuwewet
bedrijven om hun jaarrekening digitaal

aan te leveren bij de KvK
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lastminute-operatie
Dewetmaaktdeel uit van eengroot,

doordeoverheid geïnitieerdproject
waarbij bedrijvenhunfinanciële gege-
vensdigitaal en via de SBR-systematiek
aanleveren.Niet alleen aandeKvKen
debanken,maar ookaandeBelasting-
dienst enhetCBS.Bij deBelastingdienst
is het nieuwe regimeal in 2013 ingegaan.

Maar als nunog slechts 25% tot 30%
vandebedrijvendigitaal aanlevert, gaat
dat volgend jaar danwel goed?Enhoe
komthet eigenlijk dat eenprojectwaar-
meemenal tien jaar geleden is begon-
nennog steeds zoweinig resultaat heeft?
Over de antwoordenopdie vragen zijn
debetrokkenpartijenhetniet eens.

Kees Schaap vanProManagement
Softwareheeft er eenhardhoofd indat
het gaat lukken. Zijnbedrijf levert soft-
warepakkettenwaarmeeaccountants-
kantoren jaarrekeningen inSBRaan
kunnen leveren. ‘Dit is echt eengroot
probleem’, zegt hij.Watnu inSBRwordt
aangeleverd, komt vandeaccountants-
kantoren. Bedrijven zelf zijn volgens
hemhelemaal niet in staat in SBRaan te
leveren, niet aandeKvK,maar ookniet
aanhunaccountant.

DeKvKzelf ziet hetminder somber in.
Beleidsadviseur JohnSloof: ‘Demeeste
bedrijven enaccountants stellenhet
blijkbaar tot het laatst uit,maardan
doen zehetwel. Voor ondernemersdie
zelf deponeren is eenonlineservicebe-
schikbaar.’ Deberoepsorganisatie van
accountantsNBAdenkt ernet zoover.
‘Ikweet zeker dat het goedkomt’, zegt
JacquesUrlus, beleidsadviseur ICTen
accountancy. ‘Drie jaar geleden ishet bij
deBelastingdienst ookgelukt. Boven-
dien accepteert deKvK volgend jaar geen
papiermeer.’

VolgensUrlus vergt het slagen vanhet

hele SBR-project dat een langeketen
vanpartijen zich ervoor inzet. ‘Sommige
schakels indezeketenhechten ermin-
der belang aandanandere.’ Volgens
hemzathet probleemdeafgelopen jaren
vooral bij de softwareleveranciers. Zij
moestennieuwe software schrijven zon-
der dat de cliënten, debedrijven ende
accountants, bereidwarendaar veel voor
te betalen. Immers, het resultaat bleef
inhoudelijkhetzelfde: een jaarrekening.

Softwareleverancier Schaap ziet het
anders. Volgenshem ligt het probleem
vooral bij de accountants. Zij zijnniet
gewendomdigitaal gereedschap te ge-
bruiken, zegt hij. En zij klagendathun
klanten erniet op zitten tewachten.

Mochtendekleinebedrijven enhun
accountants er volgend jaar in slagende
jaarrekening inSBRaan te leveren, dan
zijnnogniet alle problemenopgelost. In
2018moetenookdemiddelgrotebedrij-
venhun jaarrekening in SBRaanleveren
endanwordthet een stuk complexer.
Wantdie jaarrekeningenmoeten, in
tegenstelling tot die vandekleinebedrij-

ven, door eenaccountantwordengecon-
troleerd en vaneen controleverklaring
methandtekening voorzien zijn.

Endaar is de softwarenogniet voor
geschreven, zegt JacquesUrlus vande
NBA. ‘Daar zit nogwel eenuitdaging.De
softwareleveranciers zijn tot nu toe al-
leen voorhet laaghangend fruit gegaan,
dus software voordekleinebedrijven.’
Vooral dedigitale handtekeningdiede
accountantmoet zetten is een lastige
kwestie.

Fou-KhanTsang, bestuursvoorzitter
vanAlfaAccountants, legt uit dat een
SBR-bestand in computertaal is geschre-
ven. ‘Dat leest niet zo lekker.Dat bete-
kent dat er softwaremoetwordenge-
schrevendiede SBR-bestanden leesbaar
maakt voor accountants.Maardanmoet
de accountant opdie software kunnen
vertrouwen.Dat is eenmoeilijk punt.’

Eenaccountantmoet immersmet zijn
handtekening instaan voor ‘de getrouw-
heid’ vande cijfers. Endat ligt indedigi-
talewereld toch een slagje ingewikkelder
dan indie vanhet papier.

Digitaal Verplicht
Onlangs is het ‘Besluit
elektronische depone-
ring handelsregister’ in
het Staatsblad gepubli-
ceerd. Daarmee wordt
de digitale aanlevering
van de jaarrekening bij
de Kamer van Koophan-
del verplicht.

Het schema ziet er als
volgt uit:
- Micro-entiteiten en

kleine bedrijven moe-
ten de jaarrekening
2016 op elektronische
wijze deponeren.

- Dezelfde verplichting
geldt met ingang van

de jaarrekening 2017
ook voor middelgrote
ondernemingen

- Voor grote en beurs-
genoteerde bedrijven
wordt gewacht op
Brusselse regels. Brus-
sel mikt op 1 januari
2020.
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