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NBA NIEUWS

Als vervolg op de in september 2019 ingezette publieks-

campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’ start de 

NBA dit voorjaar met een campagne specifiek gericht op 

ondernemers in het mkb. 

Inspectie SZW: aanpak werkdruk  
bij accountantskantoren schiet te kort

Dat stelt de Inspectie SZW, op 

basis van onderzoek naar 

werkdruk, agressie en ongewenst 

gedrag bij accountantskantoren. 

De Inspectie SZW bekeek bij 28 

kantoren of zij de risico’s op werk

druk, agressie en ongewenst gedrag 

inventariseren, onderzoeken, 

planmatig aanpakken en evalueren, 

totdat deze risico’s onder controle 

zijn. In totaal werden 132 overtre

dingen geconsta teerd. 23 van de 

28 geïnspecteerde accountants

kantoren beheer sen een of meer 

risicofactoren voor psychosociale 

arbeidsbelasting (PSA) onvoldoende.

Young professionals

De Inspectie SZW keek specifiek 

naar de arbeidsbelasting bij young 

professionals en de maatregelen 

die kantoren nemen voor met name 

die doelgroep. Zaken als piek

belasting, te veel werk, ‘techno 

stress’ en de combinatie van studie 

en werk dragen bij aan de werkdruk 

van jonge werknemers. Accountants

kantoren waar een overtreding is 

geconstateerd kunnen een vervolg

inspectie verwachten. Volgens de 

NBA laat het inspectierapport zien 

dat er kantoren zijn die niet voldoen 

aan de wettelijke bepalingen op 

het gebied van arbeids belasting, 

en dat is niet acceptabel. 

De NBA ziet ook kantoren die 

ondanks de hoge druk van wet 

en regelgeving en de markt in staat 

blijken om voldoende aandacht  

te geven aan eisen die worden 

gesteld op het gebied van arbeids

belasting. De NBA stimuleert  

kantoren om op dit gebied van 

elkaar te leren.

Ook het mkb  
rekent op zijn  
accountants

Accountantskantoren treffen te weinig maatregelen om werkdruk en ongewenst gedrag bij hun  

werknemers te voorkomen of beperken. 

Doel van de vervolgcampagne is om 

duidelijk te maken wat de toege

voegde waarde is van de accountant 

als sparringpartner van de ondernemer 

in het midden en kleinbedrijf. Een 

onder nemer die anno nu ook steeds 

meer wordt geconfronteerd met  

complexe en strategische vraagstukken. 

“Het mkb is de ruggengraat van de 

Nederlandse economie”, aldus Lukas 

Burgering, manager externe communi

catie van de NBA, “en de accountant in 

het mkb is daarbij een onmisbare factor”. 

Met een accountant halen ondernemers 

niet alleen hoogstaande expertise in huis, 

maar ook iemand om op te vertrouwen. 

“De toegevoegde waarde daarvan zorgt 

vaak voor een hechte band tussen 

ondernemer en accountant, die tot uit

drukking komt in het statement ‘typisch 

mijn accountant’”, zo stelt Burgering. 

“In ons onderzoek merkten we dat heel 

veel ondernemers spraken over ‘mijn 

accountant’ en dat zegt veel.”

De mkbcampagne, dit keer dus spe

cifiek gericht op ondernemers, werd 

opnieuw ontwikkeld samen met 

communicatiebureau Winkelman en 

Van Hessen en de Commissie MKB van 

de NBA. Het motto van de campagne 

blijft als voorheen ‘Nederland rekent 

op zijn accountants’.

Om de mkbondernemer te bereiken is 

de campagne te beluisteren via een 

aantal radiozenders (Radio 1,2, 3 en 5 

en Q Music), zijn er uitingen op LinkedIn 

en Facebook en ook in vakbladen voor 

diverse mkbsectoren. De campagne 

loopt in maart en april en opnieuw in 

september van dit jaar. Meer informatie 

is te vinden via nba.nl/rekentop.
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MCA en CTA presenteren aanbevelingen 
voor de controlepraktijk

MCA-rapport 

Het MCA-rapport ‘Spiegel voor de 

accountancysector’ stelt dat het beroep 

er beter voor staat dan bij de start van 

de werkzaamheden van de commissie 

in 2015. Het kwaliteitsbewustzijn is  

verstevigd en cultuur- en gedrags-

verandering wordt gestimuleerd, met 

name bij de grote accountantsorgani-

saties en door de Stuurgroep Publiek 

Belang, NBA en SRA. Ook ziet de MCA 

met name bij jongere accountants de 

wil om zaken anders te doen en het 

publiek belang meer centraal te stellen.

Volgens de commissie heeft de accoun-

tantssector echter onvoldoende aan-

getoond dat getroffen maatregelen en 

veranderingen echt werken en een breed 

effect sorteren. De MCA stelt dat ingrepen 

vooral reactief zijn geweest, in plaats van 

proactief, en dat intrinsieke motivatie om 

te veranderen ontbreekt. De commissie 

pleit in haar eindrapport voor ‘impactvolle 

ingrepen’ en komt met een lijst van dertig 

aanbevelingen voor de sector.

Het laatste rapport van de MCA, een 

commissie die door de sector zelf is 

ingesteld als onderdeel van de maat-

regelen uit het rapport In het publiek 

belang, is kritisch, erkent de NBA.  

Tegelijk benadrukt de commissie dat  

er binnen de sector al veel is veranderd 

en dat die veranderingen het accountants-

beroep ten goede zijn gekomen.  

De beroepsorganisatie is blij met de 

constatering van de MCA dat er binnen 

de sector al veel ten goede is veranderd 

en deelt de visie dat er nog steeds  

verbeteringen mogelijk en nodig zijn.

CTA-rapport

Twee weken na de MCA presenteerde 

de door minister Hoekstra van Financiën 

ingestelde Commissie Toekomst Accoun-

tancysector (CTA) haar eindrapport 

‘Vertrouwen op controle’. De CTA komt 

met 22 aanbevelingen om het vertrouwen 

in de accountant te herstellen, maar stelt 

ook dat het een illusie is om te denken 

dat die alle problemen in de toekomst 

weg zullen nemen.

De kwaliteit van wettelijke controles 

moet snel beter inzichtelijk worden 

gemaakt, door de opzet van eenduidige 

Audit Quality Indicators, stelt de CTA. 

Accountantskantoren moeten aan de 

hand van de indicatoren regelmatig over 

de kwaliteit van wettelijke controles 

rapporteren. Het toezicht op controle-

rend accountants moet alleen bij de AFM 

komen te liggen. En binnen grote accoun-

tantsorganisaties moet de raad van 

commissarissen een zwaardere rol krijgen.

De commissie noemt de reeks aanbeve-

lingen het maximaal haalbare, binnen 

de bestaande juridische grenzen en de 

eisen van proportionaliteit. Wat de CTA 

betreft moeten accountants in de con-

trole meer aandacht geven aan financiële 

fraude en continuïteit. Bij controle van 

grotere organisaties moet standaard 

forensische expertise in het controle-

team aanwezig zijn. Tegelijk vindt de 

staatscommissie de controle van niet- 

financiële informatie niet exclusief een 

werkterrein voor accountants. 

De NBA herkent de conclusie van de 

CTA dat er geen juist en integraal beeld 

is van de kwaliteit van de wettelijke 

controles. De sector moet systemati-

scher data verzamelen en publiceren, 

om bij te dragen aan meer transparantie 

en vergelijkbaarheid. De verdere publicatie 

van audit quality indicators (AQI’s) kan 

daarbij helpen. De NBA zal zich inspannen 

om deze met alle betrokkenen verder 

te ontwikkelen. Tegelijkertijd omvat 

controlekwaliteit meer dan alleen cijfers: 

elementen als de juiste cultuur en de 

goede professioneel-kritische instelling 

laten zich niet eenvoudig kwantificeren.

De NBA gaat samen met de hele sector, 

de wetgever en alle belanghebbenden 

met de waardevolle aanbevelingen aan 

de slag. Inmiddels is over de bevindingen 

van de CTA al overleg gevoerd met het 

ministerie van Financiën. De beroeps-

organisatie wil daarnaast alle relevante 

partijen in een conferentie bij elkaar te 

brengen, om de gewenste verbeteringen 

in de wettelijke controle te verdiepen.

In januari 2020 presenteerden zowel de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) als de Commissie Toekomst  

Accountancysector (CTA) hun eindrapport. De commissies komen ieder met een serie aanbevelingen voor verbetering  

van de kwaliteit van de controlepraktijk. 
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Kom naar het zomerprogramma 
van NBA Opleidingen
Ontwikkel jezelf in een sfeervolle omgeving.

Genieten, leren, inspireren en netwerken tijdens één 
van de zomerprogramma’s. Meld je aan voor 1 van de 
programma’s van NBA Opleidingen tijdens de zomer. 
Mooi weer kunnen we niet beloven, wel een interessant 
programma met vooraanstaande sprekers.

Voor de data, locaties en programma’s ga naar www.nbaopleidingen.nl/zomerprogramma
Heeft u vragen? Bel of mail ons, wij helpen u graag! 020 301 03 30 / opleidingen@nba.nl

Summercourse NBA Opleidingen 2020
Een zeer gevarieerde PE-meerdaagse met veel terugkerende deelnemers. 

Laat u bijpraten op het terrein van externe verslaggeving, fiscaliteit en recht. 

De inhoud is ieder jaar helemaal anders. Wat wél altijd hetzelfde is: 

de uitstekende docenten, een luxe hotel met diverse (sport)faciliteiten. 

De netwerkplek bij uitstek! 

  PE-uren:  25

Summercourse Audit & Assurance
Voor openbaar en intern accountants

Marcel Pheijffer, Pieter Mansvelder, Angelique Koopman, Gerard van Santen, 

Martijn Zoet, Yousri Mandour en anderen zorgen dat u weer up to date aan het 

nieuwe controleseizoen begint. Vanzelfsprekend staat de Controle praktijksessie 

op het programma, maar bijvoorbeeld ook: Oorzakenanalyse, Data analyse in de 

praktijk, Discontinuïteit en de controle verklaring, nieuwe businessmodellen en 

actualiteiten Externe Verslaggeving.

PE-uren:  20

Summer School
Driedaags programma voor ervaren financiële profs

De Summer Schools bieden de unieke gelegenheid om met experts en vakgenoten 

de dialoog aan te gaan over uw vak: de kansen, uitdagingen en dilemma’s waar u en 

uw organisatie voor staan. 

De Summer School 2020 kent twee varianten:

1.  Vakmanschap. Welke visie heeft u op vakmanschap? Hoe ontwikkelt u 

vakmanschap voor uzelf en uw organisatie? 

2. Cultuur- en gedragsbepalers. Wat zijn de veelal onuitgesproken cultuur- en 

gedragsbepalers binnen een organisatie? Wat bepaalt “this is how we do it, here”? 

Een van de sprekers is wereldkampioen Lucia Rijker. Kijk op de website voor 

een uitgebreider en actueel overzicht van sprekers en inhoud.

PE-uren:  20

Ontwikkel jezelf in een sfeervolle omgeving.

Summercourse NBA Opleidingen 2020

‘Een Summercourse geeft je 
de gelegenheid om in 4 dagen 
ondergedompeld te worden in 
je vakgebied, collega’s te leren 
kennen en te genieten van een 

mooie entourage’ 

Naamloos-6   1 27-02-2020   13:24
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De verkenning vormt de start van een proces dat antwoord 

moet geven op de vraag welke opzet en invulling het 

beste beantwoordt aan huidige en toekomstige verwachtingen 

van stakeholders en de maatschappij. Daarbij moet rekening 

worden gehouden met het internationale proces van totstand

koming van een belangrijk deel van de beroepsreglementering, 

zoals van toepassing in Nederland. 

Ronald van Krieken werkte als AA/RB voor ondernemers  

in het mkb. Hij deed dat sinds 2003 bij Flynth, maar was  

al ruim dertig jaar werkzaam als accountant belasting

adviseur in het midden en kleinbedrijf. Als directeur van  

de regio Midden van Flynth had hij een uitgesproken 

mening over zijn beroep. “De klantrelatie staat voorop  

en dat maakt ons vak elke dag nog leuker dan het al is.”  

De charme van zijn vak was om betrokken te zijn bij allerlei 

mijlpalen in het ondernemersbestaan, zei hij enkele jaren 

geleden in een uitzending van Nieuw Business Radio. 

Ronald was er trots op om accountant te zijn en hoopte 

zijn werk nog lang te mogen doen. Dat mocht niet zo 

zijn. Eind september 2019 werd een tumor in zijn buik 

gevonden. Echtgenote Astrid troost zich met de weten

schap dat ze daarna nog drie mooie maanden samen 

mochten hebben. “We hadden nog zoveel plannen”,  

valt op de rouwkaart te lezen. Op 4 januari namen Astrid, 

zijn kinderen, zijn kleinzoon en anderen afscheid van 

Ronald in Gouda. 

NBA start  
verkenning naar 
regel gevend proces

IN HERINNERING  

Ronald  
van Krieken  
AA/RB
(30 juni 1960-28 december 2019)

 

IN MEMORIAM
Met leedwezen maakt het bestuur van de NBA melding  

van het overlijden van veertien collega’s.

  Josephus Hendrikus Petrus Marie van de Bergh AA,  

Sittard, overleden 1 december 2019, 72 jaar
  Coenraad de Jong RA,  

Zwolle, overleden 1 december 2019, 85 jaar
  Bernardus Philippus Maria Kathmann RA,  

Essen, België, overleden 22 augustus 2019, 69 jaar
  Hendrikus Johannes Jozef van Kippersluis AA,  

IJsselstein, overleden 8 september 2019, 76 jaar
  Ronald van Krieken AA,  

Gouda, overleden 28 december 2019, 59 jaar
  Jan van Krimpen RA,  

Leidschendam, overleden 31 oktober 2019, 92 jaar
  Mathias Jacobus Maria Lempens AA,  

Weert, overleden 24 december 2019, 57 jaar
  Wilhelmus Maria Johannes Pierre Meulendijks RA,  

Horn, overleden 24 januari 2019, 92 jaar
  Andreas Johannes Maria Rouhof RA,  

Hengelo, overleden, 26 september 2019, 53 jaar
  Hermanus Smit AA,  

Hellevoetsluis, overleden 17 december 2019, 78 jaar
  Hendricus Berdinus Antonius Stokman RA,  

Eersel, overleden 12 januari 2020, 77 jaar
  Hendrikus Wilhelmus Stuyver AA,  

Nederhorst den Berg, overleden 18 maart 2019, 74 jaar
  Petrus Cornelis van Warmerdam RA,  

Bennebroek, overleden 2 december 2019, 86 jaar
  Berend Wim Gerrit Wevers RA,  

Rijssen, overleden, 7 december 2019, 73 jaar

Onderdeel van het jaarplan 2020 van de NBA is een evaluatie 

naar het regelgevend proces. In februari is daarom gestart 

met een strategische verkenning naar de vormgeving van 

het regel gevend proces in de toekomst.  
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IFAC
IFAC Deputy President Alan Johnson bezocht medio 

februari de NBA en sprak met een delegatie onder  

leiding van Berry Wammes (directeur NBA) over inter

nationale ontwikkelingen.


