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Ministerie van Economische Zaken  

Dhr. mr. E.P. Nas MPA 

Postbus 20401  

2500 EK Den Haag 

 

Den Haag, 10  september 2014 

 

Kenmerk: B14.28  

Betreft:   Consultatie wijziging Handelsregisterwet 2007 

 

 

Geachte heer Nas, 

 

Graag maakt Eumedion gebruik van de mogelijkheid te reageren op de consultatie d.d. 21 juli 2014 

inzake het voorontwerp van de Wet Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek 

en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van 

bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (hierna: het voorontwerp). Het voorontwerp 

bevat een regeling die, kort weergegeven, als doelstelling heeft om de deponering van jaarrekeningen 

bij het handelsregister en eventueel daaraan verwante bescheiden uitsluitend langs elektronische weg 

en via een gestandaardiseerde formaat te laten plaatsvinden.
1
 Daartoe is het ministerie voornemens 

om bij algemene maatregel bestuur het elektronische format van Standard Business Reporting 

(hierna: SBR) voor te schrijven. 

 

De verplichting tot openbaarmaking kent een Europeesrechtelijke grondslag in de richtlijn 2013/34/EU 

van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële 

overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen (PbEU L 182).
2
 De wijze 

waarop dit moet gebeuren is neergelegd in EU-richtlijn 2009/101/EG 

van 16 september 2009 (PbEU L 258) waarin uitdrukkelijk is voorzien in indiening van stukken “langs 

elektronische weg”.
3
  

 

De voorgenomen verplichting tot uitsluitend elektronische deponering op basis van het format SBR 

strekt zich in beginsel uit tot alle 820.000 deponeringsplichtige rechtspersonen.
4
 Enkele categorieën 

                                                           
1
 P.1. conceptmemorie van toelichting.  

2
 Deze is geïmplementeerd in artikel 2:394 BW. 

3
 Zie artikel 3 lid 2 van de richtlijn. 
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van vennootschappen zullen evenwel worden uitgezonderd van de verplichte toepassing van SBR bij 

de deponering, waaronder beursvennootschappen. Voor de algemeenverkrijgbaarstelling en opslag 

van financiële verslaggeving van beursvennootschappen geldt immers het regime van de Europese 

transparantierichtlijn (2009/109/EU). Ingevolge de recent vastgestelde herziening van de 

transparantierichtlijn (2013/50/EU) dient in beginsel per 1 januari 2020 de financiële verslaggeving 

door alle Europese beursvennootschappen conform een uniform elektronisch verslagleggingsformaat 

te worden opgesteld. De European Securities and Markets Authority dient daartoe uiterlijk eind 2016 

ontwerpen van het technische formaat bij de Europese Commissie in te dienen.
 5 

 

Eumedion onderschrijft de keuze om niet, vooruitlopend op de invoering van een uniform Europese 

elektronische deponeringsstandaard, voor Nederlandse beursvennootschappen thans SBR voor 

deponering voor te schrijven.
6
 Dit herbergt het risico dat beursvennootschappen binnen enkele jaren 

tweemaal van standaard moeten veranderen. Dit zou niet in het belang van beursvennootschappen 

zijn en uiteindelijk ook niet in het belang van gebruikers van hun financiële verslaggeving, waaronder 

institutionele beleggers die zijn verenigd binnen Eumedion. Ten slotte wil Eumedion opmerken dat  

omwille van de volledigheid in de memorie van toelichting van het definitieve wetsvoorstel op pagina 4 

nog wat specifieker verwezen kan worden naar de toepasselijke bepalingen van de Europese 

transparantierichtlijn. 

 

Wij zijn uiteraard graag bereid ons commentaar nader toe te lichten. Onze contactpersoon is Wouter 

Kuijpers (wouter.kuijpers@eumedion.nl, tel. 070 20 40 302). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rients Abma 

Directeur Eumedion 

 

Zuid Hollandlaan 7 

2596 AL DEN HAAG 

                                                                                                                                                                                     
4
 P. 1 conceptmemorie van toelichting. 

5
 Zie artikel 4, zevende lid 7, van Richtlijn 2013/50/EU van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unievan 22 

oktober 2013  tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een 
gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 
prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden 
toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal 
bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG. 
6
 Conceptmemorie van toelichting, p.4. 
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