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<briefaanhef>, 
 
Waarom deze brief? 
Via deze brief geven wij u belangrijke nieuwe informatie over het deponeren van jaarrekeningen1. De wet is 
gewijzigd, waardoor u vanaf boekjaar 2016 een jaarrekening in de bedrijfsklasse micro of klein alleen nog maar 
digitaal kunt deponeren. 
 
Hoe kunt u digitaal deponeren? 
Er zijn twee mogelijkheden voor het digitaal (laten) deponeren van de jaarrekening: 
 
1. Via uw financieel intermediair 

Het opstellen en/of deponeren van de jaarrekening kunt u overlaten aan uw boekhouder of accountant. Hij kan 
vanaf boekjaar 2016 uitsluitend deponeren via Standard Business Reporting (SBR). Informeer bij uw financieel 
intermediair of hij hierop is voorbereid. 

 
2. Online service 'Zelf deponeren jaarrekening' 

Met de online service ‘Zelf deponeren jaarrekening’ kunt u de jaarrekening voor uw rechtspersonen in de 
bedrijfsklasse micro of klein handmatig invoeren en online versturen. Om dit veilig te doen heeft u een 
eHerkenningsmiddel of KvK-toegangscode nodig. Meer informatie vindt u op 
www.kvk.nl/zelfdeponerenjaarrekening 

 
Voordelen digitaal deponeren 
Omdat dit een nieuwe verplichting voor u is, beschrijven we kort welke voordelen het digitaal deponeren heeft: 

- gemak: u hoeft de jaarrekening niet meer te printen en te posten 
- snelheid: u ontvangt onmiddellijk een bevestiging van deponering 
- kwaliteit: door het geautomatiseerde proces is er minder kans op fouten 

 
Deponeren over boekjaar 2015 
U kunt jaarrekeningen over het boekjaar 2015 deponeren volgens de twee opties die hierboven zijn genoemd. Over 
2015 is het daarnaast nog mogelijk op papier en dus per post te deponeren. Stuur uw jaarrekening naar Kamer van 
Koophandel, Team Deponeringen, Postbus 106, 3440 AC Woerden. 
 
 

                                                           
1 Dat u deze brief ontvangt wil niet automatisch zeggen dat u verplicht bent een jaarrekening te deponeren. Dit hangt van een aantal factoren af. Meer 

informatie vindt u op www.kvk.nl/deponeren. 
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Wij adviseren u om met vragen rond het digitaal deponeren van uw jaarrekening contact op te nemen met uw 
financieel intermediair. Voor algemene vragen over (digitaal) deponeren kijkt u op www.kvk.nl/deponeren of kunt u 
bellen met ons Service Center via telefoonnummer 088 585 1 585 (kiest u dan s.v.p. optie 5 in het keuzemenu) of 
stel uw vraag via onze website www.kvk.nl/contact.  

Met vriendelijke groet, 

Hankie van Baasbank 
Lid Kamer van Koophandel 

NB: Wijzigen van uw gegevens of het inschrijven in het handelsregister 
Wij attenderen u vriendelijk op twee pagina’s op onze website: 
- Wijzigingen van uw bedrijfsgegevens kunt u uitsluitend opgeven via www.kvk.nl/wijzigingen.
- Voor inschrijvingen van een nieuwe persoon (bestuurder, gevolmachtigde, etc.) of uw nieuwe bedrijf is het nodig

een afspraak te maken via www.kvk.nl/afspraak.
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