Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl.
1.

Wat is de aanleiding?

Sinds 2013/2014 wordt het elektronisch deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van
Koophandel in het handelsregister stapsgewijs verplicht via Standard Business Reporting (SBR). Na
de micro, kleine en middelgrote rechtspersonen worden nu de grote rechtspersonen verplicht hun
jaarrekening via SBR te deponeren. Dit zijn de meest complexe jaarrekeningen.
2.

Wie zijn betrokken?

VNO-NCW, Grote accountantskantoren, NBA, RJ, KVK, Logius.
3.

Wat is het probleem?

Jaarrekeningen die op papier of in PDF worden aangeleverd, zijn niet machinaal te verwerken voor
bijvoorbeeld analyses. Ze vergen veel tijd om te handmatig verwerken door de KVK. Wanneer ze
gestructureerd digitaal worden aangeleverd via SBR, gaat de kwaliteit van de rapportage ook
omhoog, mede door geautomatiseerde controles.
SBR is een systeem voor (financiële) rapportages. Dit omvat zowel de gegevensdefinities (in de
zogenaamde Nederlandse taxonomie) als de technische infrastructuur voor het elektronisch
deponeren.
Bij het ingaan van de verplichting voor micro en kleine rechtspersonen is al aangegeven dat het
ook de intentie was om ook grote rechtspersonen via SBR te laten deponeren. Op dat moment was
al bekend dat er voor beursgenoteerde bedrijven een Europees formaat voor het deponeren van
jaarrekeningen zou komen, maar nog niet helder wat dat formaat zou zijn. Dat is nu bekend.
4.

Wat is het doel?

De kwaliteit van de rapportages gaat omhoog. Alle jaarrekeningen kunnen geautomatiseerd
worden opgeslagen in het handelsregister. Jaarrekeningen, ook van grote rechtspersonen, kunnen
geautomatiseerd worden geanalyseerd. Alle rechtspersonen krijgen de mogelijkheid om hun
jaarrekening ofwel in het Europese formaat of in het XBRL-formaat te deponeren. Met name voor
ondernemingen die deel uitmaken van een groep, kan het nuttig zijn dat alle jaarrekeningen van
die groep in hetzelfde formaat kunnen worden opgesteld.
5.

Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?

Het aanpassen van de wijze waarop jaarrekeningen digitaal kunnen worden gedeponeerd bij de
overheid, kan enkel bij algemene maatregel van bestuur.
6.

Wat is het beste instrument?

Zie het antwoord op vraag 5.
7.

Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?

Er zijn enkel effecten voor bedrijven en de overheid. Voor bedrijven betekent dit dat de software
moet worden aangepast of vernieuwd om de jaarrekening in het juiste formaat aan te kunnen
leveren. De kwaliteit van de jaarrekening zal naar verwachting omhoog gaan door
geautomatiseerde controles. Ook zijn jaarrekeningen geautomatiseerd te verwerken door
bijvoorbeeld bedrijven die analyses maken op grond van de jaarrekeningen. Deze eenduidigheid
van het deponeren van de jaarrekening brengt gemak voor ondernemers, leidt tot meer
transparantie en zorgt voor een besparing op administratieve lasten voor alle bedrijven
gezamenlijk van jaarlijks 8,4 miljoen euro.

