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06 oktober 2014

Novak blij met ruimere vrijstelling verplichte
accountantscontrole
Minister Opstelten van Justitie en Veiligheid wil een ruimere de nitie van 'kleinere ondernemingen'.
Daardoor worden meer Nederlandse bedrijven vrijgesteld van verplichte accountantscontrole.
Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer van 3 oktober. Momenteel hanteert Nederland striktere
criteria dan de Europese Unie aan lidstaten toestaat. Vanuit de Tweede Kamer werd al eerder op deze verruiming
gezinspeeld. Ook Novak drong hier op aan.
In de bestaande de nitie zijn 'kleine' ondernemingen vrijgesteld van een verplichte accountantscontrole op de
jaarrekening bij een balanstotaal van maximaal 4 miljoen euro en een netto-omzet tot 8,8 miljoen euro. Wanneer
Nederland gebruik maakt van de ruimte die de Europese richtlijn biedt, wordt dit verhoogd tot respectievelijk 6 miljoen
en 12 miljoen euro. Opstelten legt zijn voornemen eerst voor aan de afdeling advisering van de Raad van State maar
hoopt nog dit jaar met aanpassing van de wet te komen.

Motie
Het initiatief van minister Opstelten volgt na een motie van de Kamerleden Van Hijum (CDA) en De Vries (VVD). Zij
vroegen de minister om de voor- en nadelen in kaart te brengen van een verhoging van de vrijstellingsgrens voor de
verplichte accountantscontrole.
De minister slaat deze tussenstap nu over door meteen de vrijstelling te verruimen en daarmee de administratieve
lasten van kleinere ondernemingen te verlichten. Wet- en regelgeving op het gebied van nanciële verslaggeving valt
onder de bevoegdheid van de minister van Veiligheid en Justitie.

Maatwerkproducten
Novak bepleitte al eerder om de grenzen op te trekken. Novak-voorzitter Marco Moling: "Uitstekend dat minister
Opstelten zo voortvarend doorpakt en echt iets doet aan knellende administratieve lasten. Veel mkb-ondernemers met
deze rechtspersooonlijkheid zagen de verplichte controle vooral als een 'moetje' en misschien zelfs wettelijke
werkverscha

ng voor accountants. Als accountant bied ik liever dienstverlening waar cliënten de toegevoegde waarde

wel van zien, zeker nu er toch al zo veel onrust is ontstaan over deze controlewerkzaamheden."
Volgens Moling heeft het mkb behoefte aan maatwerk, bijvoorbeeld door 'assurance' bij speci eke aspecten als de
waardering van voorraden, debiteuren en onderhanden werk te geven aan stakeholders als de Belastingdienst, banken
of kredietverzekeraars. "Novak is volop bezig om dergelijke maatwerkproducten te ontwikkelen", aldus de
branchevereniging voor mkb-accountants.
"Natuurlijk willen we ook de jaarrekening van niet-wettelijke controleplichtige ondernemingen (blijven) controleren,
maar dan op vrijwillige basis", aldus Moling.
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KPMG en VU Amsterdam onderzoeken gebruik van AItechnologie in audit
KPMG en VU Amsterdam starten een gezamenlijk project dat het gebruik van
kunstmatige intelligentie in het controleproces naar een hoger plan moet
tillen. 

VERGELIJKENDE CIJFERS

26 februari 2021

Het effect van vergelijkende cijfers op de
controleverklaring
Is het proportioneel dat de accountant zijn oordeel aanpast, uitsluitend
vanwege een onopgelost issue in de vergelijkende cijfers, terwijl hij of zij een
oordeel... 
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04 februari 2021

Koster: 'Defensieve houding accountantskantoren
draagt niet bij aan vertrouwen'
Accountantskantoren zouden er goed aan doen om bij boekhoudschandalen in
te zetten op open communicatie, in plaats van een defensieve houding aan te
nemen. 
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22 december 2020

NBA-Handreiking: pandemie kan gevolgen hebben
voor tijdigheid jaarrekening
De coronapandemie kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van nanciële
processen en voor een tijdige afronding van de jaarrekening. Voor
accountants leiden de controle... 
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21 december 2020

AFM benoemt aandachtspunten voor controles 2020
Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) rekent het maatschappelijk
verkeer juist tijdens de coronacrisis op kwalitatief goede jaarrekeningen en
controles... 

