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21 augustus 2019

'Jip en Janneke' gaan op wereldreis
Het verhaal gaat dat toen de Belgische minister verantwoordelijk voor het accountantsdossier werd
geconfronteerd met de controlestandaarden van de IAASB, hij aangaf dat dit niet kon voor kleine
controles. Het was ook veel te uitgebreid voor kleine kantoren. Een sympathiek gebaar, of toch niet?
Niet elke organisatie is hetzelfde. Organisaties doen verschillende dingen, hebben een verschillende omvang en zijn
verschillend georganiseerd. Er kan dus ook geen one size ts all-controleaanpak zijn. Nee, controleren is maatwerk en
de controlestandaarden moeten dat maatwerk mogelijk maken. Dat erkent de IAASB ook; zij geeft aan dat haar
standaarden schaalbaar zijn, zodat ze proportioneel kunnen worden toegepast.
Maar dat schalen van standaarden valt in de praktijk niet mee. Iedere accountant snapt dat in een kleine organisatie de
interne beheersing vaak informeler kan zijn dan in een grote organisatie. Oogtoezicht door de algemeen directeur
werkt bij Philips niet, maar oogtoezicht door een dga kan in een kleinere organisatie heel e ectief zijn. Maar wat
betekent dat voor het testen van internebeheersingsmaatregelen? Hoe schaal je de controlestandaarden hiervoor? Dat
is vaak minder duidelijk in de standaarden. Het blijft professionele oordeelsvorming om dit in te passen in de controle.
Overigens betekent een kleine organisatie niet per de nitie een eenvoudige controle. Er zijn kleine organisaties die een
heel complex (te controleren) proces hebben. Zeker met de business via internet kun je met een paar personen heel
moeilijke en moeilijk te controleren dingen doen. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van software waarbij
de facturering plaatsvindt op basis van gebruik. Terwijl andere zaken in een dergelijke organisatie dan weer veel
minder complex kunnen zijn.
Eén simpele, afzonderlijke standaard voor kleine of minder complexe organisaties lijkt dan ook niet zo simpel.
Bovendien ontstaat er in dat geval één controleproduct, met mogelijk twee niveaus van kwaliteit. Het is de vraag of dit
door de markt wordt begrepen en geaccepteerd.
Maar is een aparte standaard dan niet handig voor kleine kantoren met weinig accountants? Dit lijkt een verkeerd
uitgangspunt. Het gaat immers om de kwaliteit van de dienst, niet om de dienstverlener. Is het aan het
maatschappelijk verkeer uit te leggen dat bij de controle een groot kantoor andere regels toepast dan een klein
kantoor? Je mag verwachten dat toepassing van de controlestandaarden voor een speci eke cliënt altijd hetzelfde is en
niet afhankelijk is van de omvang van het kantoor. Dat geldt overigens niet zonder meer voor de kwaliteitsborging die
het kantoor moet hebben om zeker te stellen dat accountants de regels hebben gevolgd. Bij een klein kantoor kun je dat
vaker eenvoudiger borgen dan bij een groot kantoor. In de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) is daarmee
ook rekening gehouden. En de NBA heeft daarvoor gepleit bij de IAASB, die internationaal de regels maakt.
Zijn er alternatieven voor één standaard? Mogelijk wel. Het lijkt erop dat de internationale standaarden duidelijker
kunnen. Is het nodig dat een zin drie keer moet worden gelezen voordat duidelijk is wat deze betekent? Kun je in
standaarden niet uitleggen wat je altijd moet doen? En wat je extra moet doen wanneer het moeilijker is? Daarom
probeert de NBA sinds een paar jaar eenvoudige en heldere taal te gebruiken als ze regels maakt. We kunnen daarin
zeker nog stappen maken, maar we doen ons best.
Ook internationaal probeert de beroepsorganisatie aandacht te vragen voor meer leesbare teksten. Toen de IAASB vorig
jaar in Nederland op visite was, heeft de NBA dit nadrukkelijk aan de orde gesteld. Bureau Taal - dat de NBA begeleidt
bij het komen tot helderder regelgeving - heeft een presentatie aan de IAASB gegeven en we hebben alle IAASB-leden
een boekje van Jip en Janneke in het Engels meegegeven. Sindsdien komen Jip en Janneke regelmatig ter sprake bij de
IAASB.
Misschien denkt u "een mooi verhaal, maar ik ben het er totaal niet mee eens". Dan kunt u uiteraard reageren op deze
column. Maar maak vooral ook gebruik van de mogelijkheid om te reageren op de vragen die de IAASB stelt over dit
onderwerp. De IAASB heeft namelijk een paper en een webinar uitgebracht, waarin ze drie mogelijke
oplossingsrichtingen geeft voor de controle van wat zij noemt Less complex entities. Twee van die
oplossingsrichtingen zijn hierboven aan de orde gekomen: het creëren van één separate standaard, of het oplossen van
het probleem door toegankelijker taalgebruik. Een derde optie is extra guidance. Meer guidance geven heeft als nadeel
dat het de regels niet kan veranderen.
Het voorlopig standpunt van het Adviescollege Beroepsreglementering is duidelijk: blijven werken met één set
standaarden, maar deze standaarden veel toegankelijker maken. Dit is echter een voorlopig standpunt; wij zijn
ontvankelijk voor goede argumenten als die zouden leiden tot andere opties.
U kunt kennisnemen van de desbetre ende documentatie en daarop uitgebreid reageren. Ook is er een korte enquête

(invullen kan in tien minuten) beschikbaar, in het Nederlands en in het Engels.
De NBA zal de reacties en uitkomsten van de enquête in het Nederlands meenemen in haar reactie aan de IAASB.
Daarnaast organiseert de NBA op 4 september 2019 nog een ronde tafel, waar u welkom bent om uw mening te geven.
U kunt zich hier aanmelden.
Uw mening telt en mogelijk leidt die tot een andere uitkomst dan het huidige standpunt. Eén ding is zeker: als u niet
reageert, kunnen wij ook geen rekening houden met uw mening.
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07 april 2022

Commissie MKB werkt aan duurzaamheid en
compliance in mkb-praktijk
Een digitale tool moet accountants in de mkb-praktijk helpen bij het tijdig en
goed inspelen op nieuwe wet- en regelgeving. Een nieuw onderzoekscentrum
is gestart.... 
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10 december 2021

NBA en SRA starten mkb-onderzoekscentrum
De Commissie MKB van de NBA, de SRA en het AC-scholenoverleg starten
met een mkb-onderzoekscentrum. Dit centrum richt zich op strategische en
inhoudelijke onderwerpen... 
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29 juli 2021

De Digitale Accountant: kansen en uitdagingen met
informatietechnologie
Digitalisering en automatisering zijn twee, vaak hand in hand gaande,
ontwikkelingen met een ongekende maatschappelijke impact. Zo ook voor de
beroepspraktijk van... 
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24 maart 2020

Mkb-accountants in coronatijd: omvallende klanten, werken op afstand en zorgen
over betaling
Accountantskantoren staan ondernemers met man en macht bij in de coronacrisis, vanuit aangepaste werkplekken en
met geïmproviseerde werkprocessen. Ze moeten tegelijk... 
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Struikel niet over het periodiek verrekenbeding
John
Weerdenburg

Veel nanciële dienstverleners kijken met een scheve blik naar de mkbaccountant. Hij of zij is immers de vertrouwenspersoon voor de ondernemer,
vanwege zijn uitgebreide... 

