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Samenvatting

Opdracht
Leden van het NIVRA, de NOvAA, de NOVAK en de SRA hebben in de Commissie 
Regelgeving (hierna de commissie) aanbevelingen geformuleerd voor 
vereenvoudiging of verlichting van de regels die van toepassing zijn op de non-
assurance-accountantsdiensten. Het behoud van een onderscheidend keurmerk 
was hierbij de randvoorwaarde.

Keurmerk
De commissie is van mening dat de waarde van het keurmerk in de markt van 
het midden- en kleinbedrijf vooral gelegen is in de deskundige begeleiding van 
de cliënt bij het naleven van wet- en regelgeving. Het keurmerk wordt ingevuld 
door de volgende aspecten:
•  Een opleiding op het niveau van de opleiding tot Accountant-

Administratieconsulent of Registeraccountant
• Het permanent bijhouden van de vakkennis en -kunde
• Het voldoen aan gedragsregels
• Het voldoen aan beroepsregels ten aanzien van:
  de uitvoering van werkzaamheden
  de vastlegging van werkzaamheden
  de continuïteit van de beroepsuitoefening
  de aansprakelijkheid van de openbaar accountant
• Het toetsen van de werkzaamheden van de openbaar accountant
• Het sanctioneren van misslagen door een onafhankelijke tuchtrechter

Deze aspecten zorgen gezamenlijk voor de kwaliteitsuitstraling die nodig is om 
het keurmerk succesvol te laten zijn. Het keurmerk wordt onder meer kenbaar 
gemaakt door een aantal gestandaardiseerde producten waarmee de openbaar 
accountant zich onderscheidt in de markt van non-assurance-diensten. Eén van 
deze standaardproducten is de samenstellingsverklaring. 

Met de invoering van de Verordening Gedragscode (VGC) is nog scherper 
gedefinieerd wanneer er sprake is van professionele diensten door een openbaar 
accountant. Hierdoor is er duidelijkheid over de rol en functie van de openbaar 
accountant en over de voorgeschreven werkzaamheden bij de uitvoering van 
de standaardproducten. Bij de invoering van de VGC is echter ook duidelijk 
geworden dat er veel regels zijn voor de openbaar accountant en voor zijn 
kantoor. 
De commissie is van oordeel dat deze regels in het non-assurance-domein zowel 
verlicht, vereenvoudigd als verduidelijkt moeten worden. 
De commissie komt tot een indeling die leidt tot in de markt herkenbare 
standaardproducten van de openbaar accountant.  Deze dienen minimaal 
uitgevoerd te worden op basis van centraal voorgeschreven werkzaamheden, 
welke gebaseerd zijn op maximaal principle based principes.

1
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De indeling luidt als volgt:

Typering Product

Assurance Controle- en beoordelingsopdrachten

Aan assurance verwant met derdenbelang Samenstellingsopdrachten

Aan assurance verwant zonder derdenbelang Overeengekomen specifieke werkzaamheden

Overige opdrachten zonder derdenbelang O.a.: belastingaangiften met bijlagen, overige 

samengestelde jaarrekeningen, overige 

financiële overzichten (al dan niet beperkt)

Assurance en non-assurance
De commissie is van mening dat het onderscheid tussen assurance- en non- 
assurance-werkzaamheden verduidelijking behoeft. In de situatie dat een 
(deel)verklaring is gebaseerd op een non-assurance-opdracht dient sprake te zijn 
van een non-assurance-verklaring. Een voorbeeld hiervan is de deelverklaring 
van het verzekerd belang. 
De commissie is van mening dat er in ieder geval sprake is van een assurance-
opdracht als volledigheid een assurance-object is. 

Het voorgaande komt er naar de mening van de commissie op neer dat vrijwel 
zeker een groot aantal van de ‘accountantsverklaringen’ in het MKB die door 
openbaar accountants worden verstrekt, feitelijk als non-assurance-opdrachten 
moeten worden bestempeld. Hierbij moet per situatie worden bezien of het een 
samenstellingsopdracht of een opdracht tot het verrichten van overeengekomen 
specifieke werkzaamheden is. Dit betekent dan tevens dat op deze opdrachten de 
in dit rapport voorgestelde vereenvoudigde regelgeving van toepassing kan zijn. 
Een gevolg hiervan is dat het aantal ‘echte’ non-assurance-accountantskantoren 
zal toenemen. 

Samenstellings- of overige opdracht
De commissie beveelt aan om in de samenstellingspraktijk onderscheid te 
maken tussen financiële informatie mét en financiële informatie zónder 
derdenbelang. Onder derden wordt dan niet de opdrachtgever verstaan, maar 
de gebruiker van de financiële informatie die voor zijn besluitvorming belang 
hecht aan het objectieve oordeel van de openbaar accountant en die niet 
betrokken is bij de totstandkoming van de financiële informatie. Als er sprake is 
van een dergelijk derdenbelang stelt de commissie voor dat er minimaal één aan 
assurance verwante opdracht moet worden uitgevoerd. 
Wanneer wel of wanneer niet sprake is van derdenbelang moet op basis van 
objectief toepasbare criteria zijn vast te stellen. 
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De gevolgen voor de toepassing van de regelgeving zijn hieronder schematisch 
weergegeven:

Opdracht Toezicht 

vooraf:

Wet- en regelgeving

Wta

Bta

WRA

WAA

VAO VGC NVO NVAK

voor:

NVCOS

voor:

NVPE

Wettelijke controle

accountantsverklaring

ja

AFM
X X X X X assurance assurance X

Assurance

beoordelingsverklaring

ja

CTK/RTvBAA
X X X assurance assurance X

Non-assurance met 

derdenbelang

samenstellingsverklaring

ja

CTK/RTvBAA
X X

non-

assurance

non-

assurance
X

Non-assurance zonder 

derdenbelang

overige opdracht

nee

nee
X X gedeeltelijk X

Om de meerwaarde van de werkzaamheden van de openbaar accountant in de 
samenstellingspraktijk duidelijk tot uiting te laten komen in het keurmerk, heeft 
de commissie een voorstel gedaan voor een gewijzigde samenstellingsverklaring 
die meer recht doet aan de door de openbaar accountant uitgevoerde 
werkzaamheden. De gebruiker van de verklaring mag immers toegevoegde 
waarde ontlenen aan het product dat is opgesteld door de openbaar 
accountant. Dat is namelijk in standaard 4410 vermeld en zou daarom ook in 
de samenstellingsverklaring kunnen worden bevestigd. Op dit moment komt 
dat naar de mening van de commissie volstrekt onvoldoende in de tekst van de 
samenstellingsverklaring tot uitdrukking. 

Indien er geen sprake is van derdenbelang kan in overleg met de opdrachtgever 
ervoor worden gekozen de werkzaamheden uit te voeren als een overige 
opdracht. De uitvoering van deze overige opdracht is vervolgens vormvrij en niet 
onderworpen aan de in dit rapport voorgestelde concept “Nadere voorschriften 
accountantskantoren ter zake van non-assurance-opdrachten” en ook niet aan 
de “Nadere voorschriften controle en overige standaarden ter zake van aan 
assurance verwante opdrachten”, noch aan enige vorm van externe toetsing.

Wel meent de commissie dat absoluut moet worden vermeden dat door het 
voorgestelde onderscheid twee ‘soorten’ samenstellingsopdrachten ontstaan 
welke leiden tot onduidelijkheid in de markt. In het geval dat de openbaar 
accountant een tot de overige opdrachten te rekenen samenstellingsopdracht 
heeft verricht, moet hij in de mededeling die hij daarover verstrekt duidelijk 
vermelden dat door hem geen samenstellingsopdracht als bedoeld in standaard 
4410 is uitgevoerd. Hij mag daarbij geen samenstellingsverklaring afgeven.
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De commissie erkent dat hierdoor de assurance-praktijk en non-assurance- 
praktijk regeltechnisch verder gescheiden worden. Echter, naar de waarneming 
van de commissie wordt er door de openbaar accountants die werkzaam zijn in 
het non-assurance-domein een apart keurmerk verlangd; het onderscheid wordt 
hierdoor onontkoombaar.  

Stelsel van interne beheersing 
Het vooraf waarborgen van de van toepassing zijnde regelgeving middels 
een formeel, en dus voor onafhankelijke derde toegankelijk, stelsel van 
kwaliteitsbeheersing is voor een klein accountantskantoor moeilijker dan 
voor grote organisaties. Het vastleggen hiervan wordt als een relatief zware 
(financiële) last ervaren. In de non-assurance-praktijk wordt naar de mening van 
de commissie een expliciet stelsel van kwaliteitsbeheersing alleen dan van het 
beroep verwacht indien de aard of de omvang van het accountantskantoor dit 
vereist.

Vaak is er sprake van een impliciet stelsel van kwaliteitsbeheersing. 
Het bestaan en de werking daarvan kunnen blijken uit toetsingen in de 
vorm van dossierbeoordelingen. Hieruit kan bijvoorbeeld blijken dat het 
accountantskantoor gebruik maakt van modellen, standaardwerkprogramma’s, 
vaste dossierindelingen etc. Daarbij komt dat door de doorgaans intensieve 
directe betrokkenheid van de openbaar accountant in de kleine praktijk bij de 
uitvoering van de werkzaamheden al een zeker kwaliteitsniveau mag worden 
verwacht.

In combinatie met de borging achteraf in de vorm van onafhankelijke 
tuchtrechtspraak is de commissie van mening dat de toetsingen in dit domein 
dus meer dossierinhoudelijk en bovendien coachend moeten plaatsvinden. 
De tuchtrechter zal uiteindelijk sancties moeten opleggen aan de openbaar 
accountant die misslagen maakt.

Duidelijkheid in de regelgeving
De commissie is van mening dat de nieuwe regelgeving zoals die vanaf januari 
2007 geldt niet altijd even duidelijk is. Daarbij ontbreekt het de openbaar 
accountant bij de implementatie hiervan overigens soms aan een proactieve 
opstelling. Dit kan wellicht zijn oorzaak vinden in de in het algemeen 
toenemende regeldruk. De commissie adviseert de beroepsorganisaties dan 
ook om de regelgeving voor de non-assurance-werkzaamheden gescheiden van 
assurance-werkzaamheden en compact aan te bieden, waarbij de verplichte 
regels duidelijk zijn te onderscheiden van de voorbeelden en aanbevelingen. De 
commissie heeft in dit rapport een voorzet gegeven voor zo een uitgave in de 
vorm van een inhoudsopgave.

Naast de regels die de commissie voorstelt te schrappen, stelt de commissie 
voor de regelgeving op bepaalde onderdelen anders in te delen, zodat duidelijker 
is wanneer welke regels van toepassing zijn. Dit geldt vooral voor de in dit 
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rapport voorgestelde concept “Nadere voorschriften accountantskantoren 
non-assurance” en de concept “standaard 4410” van de “Nadere voorschriften 
controle en overige standaarden voor aan assurance verwante opdrachten”. 

Regels moeten absoluut noodzakelijk zijn voor het doel dat wordt beoogd en de 
commissie heeft de regelgeving in dit licht beoordeeld. Soms zijn ingevoerde 
regels nuttig, maar niet noodzakelijk.

Buiten het domein van de wettelijke controle, dat door de wetgever tot 
enig publiek belang is bestempeld, zijn in een systeem van principle based 
regelgeving niet noodzakelijke regels ongewenst. 
Natuurlijk staat het een accountantskantoor vrij om een stelsel van regels voor 
zijn eigen organisatie toe te passen dat uitgebreider is dan strikt noodzakelijk. 
De commissie meent dat het besluit hiertoe vaak wordt ingegeven door 
overwegingen van beheersbaarheid. Het gaat echter niet aan om deze regels, ook 
indien deze in de praktijk aantoonbaar nuttig zijn gebleken, alleen vanwege dát 
feit aan andere accountantskantoren op te leggen.

Toetsing
Voor de commissie staat het buiten kijf dat een keurmerk afdwingbaar dient te 
zijn en hiervoor is toetsing een goed middel. Wel is zij van mening dat op dit 
moment bij de toetsing onvoldoende rekening wordt gehouden met de aard 
en de omvang van een accountantskantoor. Bovendien geldt dat in de door 
de toetsingsinstanties in de non-assurance-praktijk gehanteerde vragenlijsten 
normen voorkomen die niet aan de op de non-assurance toegespitste 
regelgeving zijn ontleend. 

De commissie is er voorstander van dat de toetsing meer principle based 
plaatsvindt en dat er als gevolg daarvan meer vertrouwd wordt op het 
professional judgement van de beroepsbeoefenaar zelf en dat daarom niet in 
alle gevallen vastleggingen zijn vereist. Vooral in een principle based regelgeving 
moet niet worden uitgegaan van de stelling ‘niet gedocumenteerd is niet 
uitgevoerd’, maar zal akkoord moeten worden gegaan met het documenteren van 
alleen de uitzonderingen.

Wel dient de openbaar accountant die denkt zonder toepassing van de 
overblijvende regels te kunnen functioneren daarop te worden aangesproken. 
Een keurmerk staat of valt namelijk met het ten minste toepassen van dezelfde 
(minimale) regels door iedereen die zich van het keurmerk wenst te bedienen, 
met de mogelijkheid om sanctionerend op te kunnen treden tegen degene die 
door zijn optreden schade aan het keurmerk toebrengt.
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Overig
Beroepsorganisaties dienen alert te zijn op nut en noodzaak van regels in de 
non-assurance-praktijk. Om die reden dienen beroepsbeoefenaren uit dat 
domein nauwer te worden betrokken bij het ontwikkelen van deze regels. 

Indien de beroepsorganisaties aanbevelingen van de commissie wensen in te 
voeren, is het absoluut noodzakelijk de markt te informeren over het keurmerk in 
het non-assurance-domein, zodat er geen onduidelijkheid bestaat tussen cliënt, 
derden en de openbaar accountant.

Belangrijkste aanbevelingen 
•  Bepaal dat op non-assurance-werkzaamheden gebaseerde (deel)verklaringen 

niet als assurance-verklaringen worden aangemerkt.   
•  Voer de in dit rapport voorgestelde tekst voor een onderscheidende 

samenstellingsverklaring in en onderschrijf zo de meerwaarde van de 
betrokkenheid van de openbaar accountant.

•  Creëer de mogelijkheid om met betrekking tot een samenstellingsopdracht 
waarbij een derdenbelang ontbreekt, te kiezen voor een overige opdracht. 

•  Besluit dat er geen periodieke toetsingen plaatshebben van door 
accountantskantoren uitgevoerde overige opdrachten en besluit het toetsen 
van deze opdrachten te beperken tot incidentele toetsingen.

• Schrap de vastleggingsverplichting uit artikel A-100.2 in de VGC.
•  Voer de in de in dit rapport voorgestelde vereenvoudigde “Nadere 

voorschriften accountantskantoren voor de non-assurance-praktijk” in.
•  Voer de in de in dit rapport voorgestelde vereenvoudigde “Nadere 

voorschriften controle en overige standaarden ter zake van aan assurance 
verwante opdrachten” in.

•  Accepteer dat kwaliteit ook impliciet aanwezig kan zijn zonder dat deze 
expliciet is gemaakt, met andere woorden: bepaal dat het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing een onderdeel is van de interne beheersing van een 
accountantskantoor en dus kan variëren naar gelang de aard en omvang van 
een accountantskantoor.

•  Verstrek iedere openbaar accountant een compacte uitgave van de complete 
regelgeving voor non-assurance-opdrachten.

• Wees terughoudend met het opleggen van verplichte cursussen.
•  Voer toetsingen weer coachend uit en houd meer rekening met aard en 

omvang van het accountantskantoor.
• Communiceer het keurmerk naar de beoogde gebruikers.

Tenslotte
De commissie verzoekt het NIVRA en de NOvAA deze rapportage integraal te 
publiceren.

De commissie is zich bewust dat zij het NIVRA en de NOvAA voorziet van 
een aantal aanbevelingen die nauw met elkaar samenhangen en waarbij het 
aanvaarden van sommige aanbevelingen alleen maar zin heeft indien andere 



11

ook worden overgenomen. Dit is inherent aan de manier waarop de regelgeving 
internationaal en nationaal is ingericht. De commissie zou het betreuren indien 
bepaalde aanbevelingen niet worden aangenomen. 

Afrondend is de commissie van mening dat door de invoering van haar 
aanbevelingen een goedwillend accountantskantoor dat werkzaam is in het 
non-assurance-domein kwaliteit kan leveren die door de gebruikers zal worden 
(h)erkend en gewaardeerd. 
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Opdracht en werkwijze

Inleiding
In augustus 2006 is door het bestuur van de NOvAA een projectgroep ingesteld 
die tot taak had de regelgeving met betrekking tot samenstellingsopdrachten in 
kaart te brengen en te bezien in hoeverre hierin verlichtingen konden worden 
aangebracht. Eind oktober 2006 is deze projectgroep geïnstalleerd. De groep was 
samengesteld uit medewerkers en leden van het NIVRA, de NOvAA, de NOVAK 
en de SRA om aldus een zo breed mogelijk draagvlak te verkrijgen voor de 
aanbevelingen. In de periode tussen begin november 2006 en begin januari 2007 
is de projectgroep vier keer bij elkaar geweest. 
Mede naar aanleiding van de ledenvergaderingen van zowel het NIVRA als de 
NOvAA is besloten de projectgroep zwaarder “aan te zetten” door deze om te 
zetten in een commissie.1 Tevens zijn enkele deelnemers van de projectgroep 
vervangen door leden van de betrokken organisaties die voldeden aan het 
volgende profiel:
• Werkzaam als openbaar accountant;
• Werkzaam in het midden- en kleinbedrijf;
• Kennis van de regelgeving; 
• Afgevaardigd door één van bovengenoemde organisaties.

De volgende leden zijn bij de commissie betrokken:

In de commissie zelf: 2  In de technische ondersteuningsgroep: 3

 R.A. Breed AA    J. Achten RA
 P.C.J. Dinkgreve RA    H. Baas RA (voorzitter)
K. Leentfaar RA    Mw. K. van Hulsen RA
J.H. Nijbakker AA    Mw. L. van Ierland RA
Th.A.M. Prevoo RA    H. Kinds RA
H.J.T. Spanjers AA    R. Schouten RA
J.F.M. Stolvoort AA     G. L. van Vuuren RA
C.M. Verdiesen AA (voorzitter)
H.A. Woudstra AA
Toegevoegd secretaris H. Baas RA

1 De officiële naam van de commissie is: Commissie Regelgeving en niet Commissie Verdiesen.

2 Allen mannen.

�    Deze groep heeft veel werk verzet met het inventariseren van de regelgeving en het doen van 

voorstellen aan de commissie. Voor de leesbaarheid zijn de uitgebreide producties lang niet 

allemaal in dit rapport en zijn bijlagen opgenomen. 

2

2.1
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Opdracht
De opdracht voor de Commissie Regelgeving is als volgt geformuleerd:
•  In kaart brengen welke regelgeving van toepassing is op dan 

wel als uitgangspunt wordt gehanteerd voor de uitvoering van 
accountantswerkzaamheden (non-assurance) op het accountantskantoor; 

•  Voor deze regelgeving na te gaan in hoeverre daarin vereenvoudigingen 
of verlichtingen kunnen worden aangebracht, zodanig dat een 
kwaliteitskeurmerk in stand blijft; 

• Rapportage  voor de zomer 2007.

De opdracht is op deze manier uitgebreid van regelgeving ter zake van 
samenstellen naar regelgeving met betrekking tot de non-assurance-praktijk op 
het accountantskantoor. Het huidige kwaliteitskeurmerk dient hierbij  in stand 
te blijven. Uiteindelijk dienen aanbevelingen (rapportage) te worden gedaan aan 
het NIVRA en de NOvAA.

Werkwijze
Vanaf 30 januari 2007 zijn zowel de commissie als de ondersteuningsgroep 
iedere twee weken bij elkaar geweest en vanaf 27 maart 2007 heeft de commissie 
wekelijks vergaderd op het kantoor van de SRA in Nieuwegein. Eenmaal heeft de 
commissie op haar verzoek nadere toelichting gekregen van de heren C.J. Bijvoet 
RA en H. Geerlofs AA namens de toetsingsinstanties CTK en RvTBAA.

Er zijn werkafspraken4 gemaakt en doelstellingen geformuleerd, zodat ieder 
commissielid op dezelfde wijze de opdracht kon interpreteren. Verder zijn de 
volgende afspraken gemaakt:
• Geen last of ruggespraak met de vertegenwoordigende organisaties;
• Open mind ten aanzien van alle regels;
•  Geheimhouding tot de formele rapportage aan de beide besturen is 

aangeboden.

Eerst hebben wij uit de opdracht afgeleid welke definities moesten worden 
gehanteerd, en vervolgens zijn uitgangspunten geformuleerd waaraan de 
regelgeving kon worden getoetst.

Tenslotte is de van toepassing zijnde regelgeving geïnventariseerd en vervolgens 
op artikelniveau doorgenomen. Een complicerende factor hierbij was dat 
regelgeving geen statisch geheel is, maar een dynamisch proces. Tijdens het werk 
van achtereenvolgens de werkgroep en de commissie werd nieuwe regelgeving 
ingevoerd. De commissie heeft besloten slechts die regelgeving te bezien die 
heden of op korte termijn van toepassing is. Er is bewust voor gekozen om 

4  Onder andere ten behoeve van de wijze van aanleveren van werkzaamheden van de 

ondersteuningsgroep.

2.2

2.�
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ingetrokken regelgeving niet aan een onderzoek te onderwerpen, hoewel dit 
wellicht interessante zienswijzen zou hebben opgeleverd. 

De wetgever heeft in het assurance-domein duidelijk een groter (publiek) 
belang voor ogen gehad. De commissie is van mening dat regelgeving in dat 
domein daarom noodzakelijk is, maar niet zonder meer van toepassing mag 
worden verklaard op werkzaamheden buiten dat domein. Wel kunnen in de 
samenloop van assurance- en non-assurance-werkzaamheden binnen een 
accountantskantoor knelpunten optreden. Indien daartoe aanleiding bestond 
heeft de commissie, met terughoudendheid, niet direct tot de opdracht 
behorende suggesties opgenomen.
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Definities en uitgangspunten

Om tot een eenduidige discussie en rapportage te komen heeft de commissie 
eerst een aantal begrippen uit de opdracht gedefinieerd. Daarna zijn 
uitgangspunten geformuleerd waaraan de regelgeving dient te voldoen. 
Achtereenvolgens betreffen dit de volgende termen:
• regelgeving
• accountantswerkzaamheden (non-assurance)
• accountantskantoor
• vereenvoudigingen of verlichtingen
• kwaliteitskeurmerk

Definities

Regelgeving
Regelgeving betreft het geven van voorschriften.5 Deze voorschriften kunnen 
in vele vormen worden opgelegd, zoals wetten, verordeningen, nadere 
voorschriften etc. De commissie heeft besloten dat regelgeving in de meest 
ruime vorm dient te worden beoordeeld en kwam tot de volgende lijst met te 
beoordelen regelgeving:
• Wetten en besluiten:
  Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)
  Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta)
  Wet op de Registeraccountants (WRA)
  Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (WAA)
  Burgerlijk Wetboek, boek 2, titel 9 (BW2 titel 9)
• Verordeningen:
  Verordening Accountantsorganisaties (VAO)
   Verordening Gedragscode voor Accountants-Administratieconsulenten en 

voor Registeraccountants (VGC)
   Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing (VPPT) en de 

Verordening op de Kwaliteitstoetsing (VKT)
• Nadere voorschriften:
   Nadere Voorschriften inzake Onafhankelijkheid van de openbaar 

accountant (NVO);
   Nadere Voorschriften Accountantskantoren ter zake van assurance- 

opdrachten (NVAK);
   (concept) Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV 

COS);
  Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE).
•  Overige aspecten van regelgeving (o.a. uitspraken Raden van tucht en IFAC- 

uitingen).

5   www.vandale.nl
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Schematisch is de regelgeving als volgt weer te geven:

Normen
voor:

Accountants-
Organisaties

Accountants-
kantoren

Individuele
Accountants

Wetten Wta WRA/WAA

AMvB Bta

Verordeningen VAO VPPT VGC

VKT

Nadere voorschriften NVAK NVO
NVPE

NVCOS

Hierbij dient te worden aangetekend dat slechts die regelgeving is beoordeeld 
die op dit moment van toepassing is of op het punt van invoeren staat. Ook is 
de agendering van de formele invoering van de regelgeving van het NIVRA en de 
NOvAA niet eensluidend, omdat de ledenvergaderingen niet in dezelfde periode 
plaatsvinden. Niet bekeken is of de regels afwijken van eerdere edities of wellicht 
in de toekomst nog ingrijpend zullen wijzigen.

Het NIVRA is aangesloten bij de IFAC wat betekent dat het de regels van de IFAC 
in overeenstemming met de verplichtingen opgenomen in de Statements of 
Membership Obligations in zijn regelgeving zal moeten opnemen. Het is aan het 
NIVRA om te bepalen in hoeverre aanbevelingen kunnen worden overgenomen 
voor haar leden of dat een inspanning moet worden gedaan in internationaal 
verband. 
Regelgeving dient te allen tijde noodzakelijk te zijn voor het doel dat wordt 
beoogd en niet alleen maar nuttig te zijn of aanbevelenswaardig. Het keurmerk 
kan niet zonder noodzakelijke, maar wel zonder overbodige regels.

Accountantswerkzaamheden (non-assurance)
De wetgever heeft bij de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties 
een aantal domeinen geformuleerd:
•  Domein A: De werkzaamheden gericht op het verrichten van wettelijke 

controles, zoals bedoeld in de Wta door accountantsorganisaties en het 
verstrekken van accountantsverklaringen door externe accountants.

•  Domein B: De werkzaamheden gericht op het verstrekken van door een 
specifieke wet voorgeschreven verklaringen door een registeraccountant of 
Accountant-Administratieconsulent.

•  Domein C: De werkzaamheden van een registeraccountant of Accountant- 
Administratieconsulent gericht op de beoordeling van financiële 
verantwoordingen en vrijwillige controles.

3.1.2
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•  Domein D: De andere (accountants)werkzaamheden, zoals het samenstellen 
van financiële verantwoordingen, due-diligence onderzoeken, mededelingen 
bij prospectussen gericht op emissies, forensische werkzaamheden en 
advieswerkzaamheden zoals waardebepalingen.

De opdracht van de commissie richt zich op een deel van domein D: de andere 
(accountants)werkzaamheden. Deze zijn onder te verdelen in:
• aan assurance verwante opdrachten en
• overige opdrachten.

Het is de definiëring van deze werkzaamheden waar de commissie lang bij stil 
heeft gestaan. Allereerst moest namelijk worden bepaald wanneer opdrachten 
als non-assurance-werkzaamheden zijn aan te merken. Daarna diende te 
worden vastgesteld of deze non-assurance-opdrachten aan assurance verwante 
opdrachten zijn of overige opdrachten. Deze keuzes hebben namelijk direct 
gevolgen voor de regeldruk op de betrokken opdrachten.

Overigens zijn naar de mening van de commissie de regels van de openbaar 
accountant uit de VGC (A en B1) onverkort van toepassing op al zijn 
werkzaamheden. 

Assurance of non-assurance?
De vraag of een opdracht een assurance-opdracht is, is soms niet eenvoudig vast 
te stellen. De commissie denkt hier aan bepaalde verklaringen die in het MKB 
veelvuldig worden afgegeven, zoals onder andere:
• verklaring verzekerd belang voor bedrijfsschadeverzekeringen
• inleenverklaringen voor personeel
• solvabiliteitsverklaringen
• verklaringen bij subsidieafrekeningen
• inkomensmededelingen ten behoeve van een hypotheek
• inbreng-, fusie- en splitsingsverklaringen

In de non-assurance-praktijk komt het regelmatig voor dat stukken die het object 
zijn van deze verklaringen rechtstreeks worden ontleend aan de jaarrekening 
waarbij een samenstellingsverklaring is afgegeven. Hieruit moet naar het oordeel 
van de commissie worden afgeleid dat ten aanzien van dergelijke verklaringen 
ook sprake is van de uitvoering van een samenstellingsopdracht en dus van non-
assurance. 
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Daarnaast komt het naar de mening van de commissie in de non-assurance-
praktijk voor dat de opdracht apart wordt uitgevoerd en ook kan worden 
aangemerkt en dus uitgevoerd als een samenstellingsopdracht of als een 
opdracht tot het uitvoeren van overeengekomen specifieke werkzaamheden6  
(beide non-assurance). Indien dit niet beoogd wordt, kan door de opdrachtgever 
specifiek gevraagd worden om het toevoegen van zekerheid en dus om een 
assurance-opdracht. 

Voor een non-assurance-kantoor is het essentieel voor de breedte van de 
dienstverlening dat deze verklaringen kunnen worden afgegeven. Indien al deze 
verklaringen worden bestempeld als assurance-werkzaamheden zal het kantoor 
de (zwaardere) regelgeving voor assurance-werkzaamheden kantoorbreed 
moeten toepassen. De keuze voor non-assurance-kantoor is dan niet mogelijk, 
omdat de opdrachtgevers deze dienstverlening wel bij de openbaar accountant 
willen kunnen neerleggen.

6  Met de huidige formele regels is de kans groot dat op dit moment bij het verstrekken van deze 

verklaringen geen deugdelijke grondslag aanwezig is.
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Ten aanzien van deze problematiek spelen de volgende overwegingen een rol:
•  Er is sprake van een door de verantwoordingsplichtige op te stellen stuk 

waarbij een accountantsmededeling dient te worden afgegeven;
•  Er is geen behoefte aan meer werkzaamheden dan die bij een 

samenstellingsopdracht worden uitgevoerd;
• Er wordt veelal geen oordeel over de volledigheid gevraagd. 

De commissie is van mening dat ter zake van bedoelde (niet limitatief vermelde) 
verklaringen slechts sprake is van een assurance-opdracht in een situatie waarbij 
de volledigheid expliciet een controleobject is.

In alle andere gevallen wordt weliswaar toegevoegde waarde, maar geen 
zekerheid van de openbaar accountant verwacht. 

In dit verband wijst de commissie naar de problematiek rondom de 
accountantsverklaring inzake het kaderprogramma voor onderzoek 
en technologische ontwikkeling. Voor het KP7 is gekozen voor een 
accountantsonderzoek in de vorm van een opdracht tot het verrichten van 
specifiek overeengekomen werkzaamheden.

De commissie adviseert het bestuur deze problematiek intensief aan de 
gebruikers te communiceren.

Aan assurance verwante opdracht of overige opdracht?
De commissie heeft vastgesteld dat er in de markt van samenstellingsopdrachten 
sprake kan zijn van het wel of niet aanwezig zijn van een specifiek derdenbelang. 

Een derdenbelang kan worden gedefinieerd als de omstandigheid dat er erkende 
gebruikers van de financiële informatie zijn die niet in een bestuursfunctie of een 
andere leidinggevende functie bij de entiteit werkzaam zijn en dientengevolge  
op geen enkele wijze betrokken zijn bij de op te stellen financiële informatie.  
Van derdenbelang is naar het oordeel van de commissie in ieder geval sprake 
indien de cliënt externe financiering heeft of eigen vermogenverschaffers die 
niet in een bestuursfunctie of een andere leidinggevende functie bij de entiteit 
werkzaam zijn. De Belastingdienst wordt uitdrukkelijk niet gekwalificeerd als 
derde, omdat de tot hem ter beschikking staande controlemiddelen zelfs verder 
gaan dan die van de accountant.7

Indien er geen derde partij is die belang heeft bij de betrokkenheid van de 
openbaar accountant bij de opgestelde financiële informatie kan worden gesteld 
dat de dienstverlening aan de cliënt vooral gericht is op het enkel voor hem juist

7  In de discussie over een eventueel horizontaal toezicht zal dit met het ministerie van Financiën 

moeten worden afgestemd. 
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toepassen van wet- en regelgeving. Daarbij komt dan nog dat de cliënt vaak een 
informatievoorsprong heeft ten opzichte van de openbaar accountant. Eventuele 
omissies in het werk van de openbaar accountant hebben bovendien geen of 
weinig gevolgen voor derden.
 
De commissie is van oordeel dat, in deze situatie, de openbaar accountant 
er in overleg met de cliënt voor kan kiezen de werkzaamheden niet als een 
samenstellingsopdracht uit te voeren, maar als een overige opdracht.

Indien er echter wel sprake is van derdenbelang is het overeenkomen van een 
samenstellingsopdracht het minimum. 

Ongeacht of er bij het samenstellen van financiële informatie sprake is van een 
samenstellingsopdracht of een overige opdracht moet de openbaar accountant 
zijn betrokkenheid bij de door hem opgestelde financiële informatie altijd 
duidelijk aangeven. 
Bij een samenstellingsopdracht zal hij dit doen door het afgeven van een 
samenstellingsverklaring, bij een overige opdracht zal hij dat doen in een 
vormvrije mededeling. Hierin moet hij wel aangeven dat door hem geen 
samenstellingsopdracht als bedoeld in COS 4410 is uitgevoerd. Het NIVRA en de 
NOvAA worden verzocht hiervoor aanwijzingen te geven.

Bij een plotseling optredend derdenbelang moet voor die derde partij 
duidelijk zijn dat een overige opdracht niet in de plaats kan treden van een 
samenstellingsopdracht. 

De indeling die de commissie voorstelt is als volgt schematisch weer te geven

Non-assurance-werkzaamheden, bestaan uit:

Aan assurance verwante opdrachten Overige opdrachten

Overeengekomen 

specifieke 

werkzaamheden 

(COS 4400)

Samenstellings-

opdrachten met 

derdenbelang

(COS 4410)

Samenstellings-

opdrachten zonder 

derdenbelang

Andere overige 

opdrachten

Standaard 

mededeling

Standaard 

samenstellings-

verklaring

In mededeling 

betrokkenheid 

aangeven met 

vermelding 

geen samen-

stellingsopdracht 

conform 4410 

uitgevoerd 

In mededeling 

betrokkenheid 

aangeven
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Voorbeelden van samenstellingsopdrachten zonder derdenbelang zijn: 
•  Aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting etc. al dan niet met in 

bijlagen opgenomen financiële opstellingen
• Tussentijdse overzichten uit de administratie
• Vermogensopstellingen

Voorbeelden van andere overige opdrachten zijn consultancy- en 
adviesopdrachten, zoals managementadvies, belastingadvies en 
transactiegerelateerde adviesdiensten (COS 5500N). 

De aan assurance verwante opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening 
dient aan minimale eisen te voldoen. Hiervoor heeft de commissie in 
hoofdstuk 4 voorstellen gedaan: “Nadere voorschriften accountantskantoren 
ter zake van non-assurance-opdrachten“ (NVAKna) en “Nadere voorschriften 
controle en overige standaarden ter zake van aan  assurance verwante 
opdrachten” (NVCOSaav). Indien volgens deze regels is gewerkt, dient 
de samenstellingsverklaring een onderscheidend keurmerk te zijn en als 
zodanig herkend te worden. In de bijlage is een voorstel voor een gewijzigde 
standaard samenstellingsverklaring opgenomen. Deze doet naar het oordeel 
van de commissie recht aan de verrichte werkzaamheden en is duidelijk 
onderscheidend ten opzichte van mededelingen van andere aanbieders in 
dat domein. Er is naar de mening van de commissie toegevoegde waarde te 
ontlenen aan een samenstellingsverklaring en dat is de reden dat de commissie 
ervoor pleit dit in de tekst van de samenstellingsverklaring tot uitdrukking te 
brengen. Terzijde merkt de commissie op dat dit in standaard 4410 ook expliciet 
is vermeld. Daarvan uitgaande zou er ook geen bezwaar mogen bestaan 
deze toegevoegde waarde ook extern, dus in de samenstellingsverklaring, tot 
uitdrukking te laten komen. 

Accountantskantoor
Voor de definiëring is aansluiting gezocht bij de Verordening Gedragscode. 
Volgens de VGC wordt onder een accountantskantoor verstaan:
•  de organisatorische eenheid waarbinnen één of meer Registeraccountants/

Accountants-Administratieconsulenten voor een cliënt bedrijfsmatig 
professionele diensten verrichten, bestaande uit assurance-opdrachten of 
aan assurance verwante opdrachten en eventueel overige opdrachten, die 
niet beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties; of 

•  de accountantsorganisatie ter zake van uitgevoerde professionele diensten 
bestaande uit assurance-opdrachten of aan assurance verwante opdrachten 
en eventueel overige opdrachten, die niet onder de werkingssfeer van de Wet 
toezicht accountantsorganisaties vallen. 

Als het accountantskantoor ook assurance-opdrachten uitvoert, is het 
onvermijdelijk dat zij ter zake van die opdrachten onderworpen is aan wet- en 
regelgeving die daarop van toepassing is. 

3.1.3
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Vereenvoudigingen of verlichtingen
De aanbevelingen van de commissie moeten leiden tot vermindering van de 
regeldruk, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen het schrappen van 
overbodige regels en het verlichten van onnodig strenge regels. 

Kwaliteitskeurmerk
Deze term bestaat uit twee delen; kwaliteit en keurmerk. Een keurmerk 
is een merkteken als bewijs van keuring.8 Dit impliceert dat er een 
keuring plaatsvindt. Een kwaliteitskeurmerk moet een minimale kwaliteit 
waarborgen. Deze door toetsing en tuchtrecht geborgde minimale kwaliteit is 
onderscheidend ten opzichte van andere dienstverleners in dezelfde markt. Het 
is accountantskantoren vanzelfsprekend toegestaan meer dan deze minimale 
gewaarborgde kwaliteit aan hun cliënten te leveren. Daarmee kunnen zijn zich 
van andere accountantskantoren onderscheiden. 

De commissie is van mening dat het keurmerk “openbaar accountant” wordt 
ingevuld door de volgende cumulatieve aspecten:
•  Een opleiding op het niveau van de opleiding tot Accountant-

Administratieconsulent of Registeraccountant
• Het permanent bijhouden van de vakkennis en kunde
• Het voldoen aan gedragsregels
• Het voldoen aan beroepsregels ten aanzien van:
  de uitvoering van werkzaamheden
  de vastlegging van werkzaamheden
  de continuïteit van de beroepsuitoefening
  de aansprakelijkheid van de openbaar accountant
• Het toetsen van de werkzaamheden van de openbaar accountant
• Het sanctioneren van misslagen door een onafhankelijke tuchtrechter

Gezamenlijk geven deze aspecten  invulling aan de kwaliteitsuitstraling 
welke nodig is om het keurmerk succesvol te laten zijn. Het keurmerk wordt 
onder meer kenbaar gemaakt door een aantal gestandaardiseerde producten, 
waaronder de samenstellingsverklaring  waarmee de openbaar accountant zich 
onderscheidt in de markt van non-assurance-diensten.

De commissie definieert kwaliteit als het maximaal voldoen aan de minimale en 
relevante wet- en regelgeving.

Zoals in paragraaf 3.1.2 is vastgesteld, heeft de dienstverlening van de openbaar 
accountant in het domein van de non-assurance meestal en vooral betrekking 
op het op juiste wijze toepassen van de wet- en regelgeving. De commissie 
is van mening dat hiervoor een toereikende opleiding noodzakelijk is en dat 

�   www.vandale.nl
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de verkregen kennis op peil wordt gehouden. De toetsing op de dossiers zou 
aldus de kwaliteit van de openbaar accountant en de kwaliteit van de door hem 
uitgevoerde werkzaamheden moeten garanderen.

Bij het keurmerk behoren eenduidige standaardproducten (controle, beoordelen, 
samenstellen) die kunnen worden herkend door de gebruiker en die zo het 
keurmerk inhoud geven. Iedere openbaar accountant die deze producten afgeeft, 
zal aan dezelfde eisen per product dienen te voldoen om te voorkomen dat aan 
het keurmerk afbreuk wordt gedaan.

Voor andere dan de hierboven benoemde standaardproducten (bijvoorbeeld 
overige opdrachten) is het naar de mening van de commissie voldoende 
dat wordt bepaald dat de openbaar accountant zich houdt aan een set van 
basisgedragsregels en dat overtredingen kunnen worden gesanctioneerd 
door een onafhankelijke tuchtrechter. Zo heeft de markt voor deze niet-
standaardproducten voldoende borging op de juiste toepassing van wet- en 
regelgeving. 

Waarneming en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering zorgen voor 
respectievelijk continuïteit in de dienstverlening en afdoende schadevergoeding 
bij misslagen.

De commissie is verder van mening dat de beroepsorganisaties die de 
standaardproducten benoemen en aldus het gebruik van een merk toekennen 
tevens voldoende inspanningen moeten verrichten om het merk en de 
producten bekend te maken bij de afnemers en eisen kan stellen ten aanzien van 
het gebruik van dat merk (communicatie).

Uitgangspunten
De commissie heeft een aantal uitgangspunten gedefinieerd op basis waarvan 
de regelgeving wordt gewogen. Deze dienen ertoe om in het domein waarvoor 
de commissie gevraagd is aanbevelingen te doen, een zorgvuldige afweging te 
maken tussen noodzakelijke regels en overbodige regeldruk.

De wetgever heeft duidelijk aangegeven waar de publieke belangen liggen. De 
commissie gaat er vanuit dat buiten dat domein bepaalde aspecten minder 
zwaar dienen te worden aangezet of zelfs niet van toepassing zijn. Bijvoorbeeld 
omdat de gebruiker van de jaarrekening eerder een informatievoorsprong dan 
een informatieachterstand heeft ten opzichte van de openbaar accountant.

�.2
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De volgende uitgangspunten zijn gedefinieerd:
1.  De kwaliteit moet blijken uit de inhoud van werkzaamheden, niet uit het 

proces eromheen.
   De beheersbaarheid van de kwaliteit van de werkzaamheden is gekoppeld 

aan de aard en de omvang van de organisatie. Kwaliteitsmaatregelen 
dienen het belang van het uiteindelijke product en zijn geen doel op zich. 
Het is aan de openbaar accountant zelf om te beoordelen of zijn kantoor 
met meer of minder beheersmaatregelen toe kan, mits de kwaliteit  van het 
uiteindelijke product goed is (voldoen aan wet- en regelgeving).

2.  Bij non-assurance is borging vooraf minder belangrijk als er door middel van 
onafhankelijk tuchtrecht mogelijkheden openstaan voor sanctionering van 
misslagen van de openbaar accountant.

   De openbaar accountant moet op basis van zijn genoten opleiding en 
aan de hand van principle based regelgeving kunnen komen tot een 
professionele oordeelsvorming zonder dat de procedure waarlangs dit 
oordeel tot stand is gekomen altijd vastgelegd wordt.

   Uit het eerste uitgangspunt kan worden afgeleid dat de toetsingsinstantie 
niet zonder meer het bestaan van een expliciet stelsel van 
kwaliteitbeheersing mag eisen. De commissie is daarom van mening dat 
toetsingen ook, en bij de kleinere kantoren zelfs in de eerste plaats, moeten 
bestaan uit een inhoudelijke beoordeling van de dossiers en bovendien 
niet moeten worden gericht op het constateren van overtredingen, maar 
veel meer moeten zijn gericht op het voorkomen van overtredingen. 
Dit betekent dat de commissie een voorstander is van coaching van 
goedwillende openbare accountants. Deze werkwijze zal eerder leiden tot 
een verbetering van de kwaliteit dan toetsingen gericht op het constateren 
van overtredingen. 

   Belanghebbenden in dit domein hebben soms weinig of geen 
informatieachterstand. Ook is het belang beperkt tot enkele personen, 
soms zelfs alleen de cliënt.

   Een onafhankelijke tuchtrechter zal in de markt als een voldoende slot op 
de deur worden beoordeeld. De openbaar accountant die ervoor gekozen 
heeft om zijn overwegingen niet te documenteren, heeft op dat moment 
een zwakke positie waarvoor hij zelf heeft gekozen.

3.  De regelgeving kan toezien op uniformering van gelijksoortige producten voor 
zowel rapportage als kwaliteit.

   Als gestreefd wordt naar handhaving van een keurmerk, dienen sommige 
zaken uniform te worden opgelegd. Gedacht kan worden aan een uniforme 
rapportage (verklaring) en gebruik van het keurmerkteken of logo. Het 
keurmerk dient herkenbaar te zijn.

4.  De regelgeving dient maximaal principle based te zijn. Nadere invulling of 
detaillering is alleen noodzakelijk bij een groot en relevant publiek belang.

   In het domein van non-assurance mag van de openbaar accountant 
worden verwacht dat hij de basisprincipes juist toepast bij zijn 
professionele oordeelsvorming.
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5.  Het keurmerk hoeft niet verder te gaan dan de in paragraaf 3.1.5 genoemde 
aspecten.

   Gewaakt dient te worden voor aanvullende regelgeving die geen directe 
relatie heeft met datgene waarvoor het keurmerk bedoeld is.

6.  De toetsingen kunnen bij de kleinere kantoren veelal worden beperkt tot de 
toetsing van de deskundigheid en de inhoud van dossiers. 

   Coachende toetsing op toepassing van wet- en regelgeving met een voor 
de toetsers heldere en toepasbare set regelgeving.
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Voorgestelde aanpassingen in de regelgeving 
en andere aanbevelingen

Wetten

Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)
De Wet is gericht op regelgeving ten aanzien van de wettelijke controle en valt 
dus buiten de geformuleerde opdracht.

Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta)
Het besluit is gericht op regelgeving ten aanzien van de wettelijke controle en 
valt dus buiten de geformuleerde opdracht. 

Wet op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-
Administratieconsulenten (WRA/WAA)
•  Artikel 24 van de WAA en artikel 19 van de WRA verplichten de 

beroepsorganisaties tot het maken van verordeningen met betrekking tot 
onder meer de integere bedrijfsvoering van de accountantsorganisatie. Deze 
regelgeving heeft alleen betrekking op accountantsorganisaties en dient niet 
integraal door te werken naar de non-assurance-praktijk vanwege het grote 
aantal regels en formele procedures dat hieruit kan voortvloeien. Bovendien 
meent de commissie dat vanwege het feit dat de openbaar accountant zich 
moet houden aan de in de VGC opgenomen fundamentele beginselen, 
waaronder integriteit, de ‘optelsom’ van het integer handelen van de aan een 
accountantskantoor verbonden of daarbij werkzame openbaar accountants 
leidt tot de integere bedrijfsvoering van een accountantskantoor. 

•  Nu de Wta definitief is, wordt de besturen gevraagd een studie uit te voeren 
naar de toekomst van het accountantsberoep en daarbij nadrukkelijk 
aandacht te besteden aan de consequenties voor de opleiding. Mede gelet op 
de differentiatie die voorkomt in het beroep, vormen de stageverplichting en 
het controlesegment in de opleiding belangrijke aandachtspunten. 

Titel 9 BW2
Hoewel in de toepassing van deze regelgeving knelpunten kunnen worden 
gevonden bij de uitoefening van het beroep (controleplicht, groottecriteria 
en deponeringsplicht) valt dit naar de mening van de commissie buiten de 
opdracht.

Verordeningen

Verordening Accountantsorganisaties (VAO)
De verordening is gericht op regelgeving ten aanzien van de wettelijke controle 
en valt dus buiten de geformuleerde opdracht. 
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 Verordening Gedragscode (VGC)
Door de invoering van de VGC is de definitie van de openbaar accountant 
eenduidig en scherp afgebakend: iedere accountant die alleen of met één of 
meer Accountants-Administratieconsulenten of Registeraccountants in een 
praktijk bedrijfsmatig voor een cliënt professionele diensten verricht, bestaande 
uit assurance of aan assurance verwante opdrachten en eventueel overige 
opdrachten, is werkzaam als openbaar accountant. De commissie is blij met 
deze ontwikkeling. Wel meent de commissie dat de redactie van de VGC wel wat 
duidelijker had mogen zijn.

• Artikel A-100.2: De commissie stelt voor de laatste volzin te laten vervallen. 
Dit is namelijk een beheersingsmaatregel en geen gedragsregel. De 
professionele oordeelsvorming van de Accountant-Administratieconsulent 
of Registeraccountant in combinatie met de onafhankelijke tuchtrechter is 
voldoende borging voor de naleving van de basisprincipes. Daarenboven is deze 
regel niet in de Code of Ethics van de IFAC opgenomen en dus een Nederlandse 
toevoeging. De Accountant-Administratieconsulent/Registeraccountant dient 
wel te beseffen dat het in het geheel niet vastleggen van bedreigingen van niet 
te verwaarlozen betekenis en de bijbehorende waarborgen zijn positie bij een 
eventuele klacht ernstig verzwakt. 
• Artikel B1-210-10 en 11 zijn onduidelijk ten aanzien van de toepassing van 
collegiaal overleg. De commissie stelt de volgende gewijzigde tekst voor: 
 

Bestaande tekst Voorgestelde tekst

Artikel B1-210.10 

De openbaar accountant aan wie wordt 

verzocht een opdracht van een andere openbaar 

accountant, of van een openbaar Accountant-

Administratieconsulent over te nemen, of die 

voornemens is een offerte uit te brengen voor 

een opdracht die tot dat moment door een 

andere openbaar accountant, of een openbaar 

Accountant-Administratieconsulent wordt 

uitgevoerd, stelt vast of er beroepsmatige of 

andere belemmeringen bestaan om de opdracht 

te aanvaarden.

In de situatie dat de openbaar accountant 

de opdracht aanvaardt zonder dat hij op de 

hoogte is van alle relevante feiten, kunnen 

de belemmeringen onder meer bestaan uit 

een bedreiging als gevolg van een gebrek aan 

deskundigheid en zorgvuldigheid. 

Artikel B1-210.10 

De openbaar accountant aan wie wordt 

verzocht een opdracht van een andere openbaar 

accountant, of van een openbaar Accountant-

Administratieconsulent over te nemen, of die 

voornemens is een offerte uit te brengen voor 

een opdracht die tot dat moment door een 

andere openbaar accountant, of een openbaar 

Accountant-Administratieconsulent wordt 

uitgevoerd, stelt vast of er beroepsmatige of 

andere bedreigingen voor de naleving van de 

basisbeginselen bestaan om de opdracht te 

aanvaarden.

In de situatie dat de openbaar accountant 

de opdracht aanvaardt zonder dat hij op de 

hoogte is van alle relevante feiten, kunnen 

de bedreigingen onder meer bestaan uit een 

bedreiging als gevolg van een gebrek aan 

deskundigheid en zorgvuldigheid. 

4.2.2
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Bestaande tekst Voorgestelde tekst

Artikel B1-210.11 

De openbaar accountant evalueert de aard en 

het belang van de bedreiging. Afhankelijk van 

de aard van de opdracht neemt de openbaar 

accountant contact op met de openbaar 

accountant of met de openbaar Accountant-

Administratieconsulent die tot dan de opdracht 

uitvoerde om van hem te vernemen wat de feiten 

en omstandigheden zijn die hebben geleid tot 

zijn voorgestelde vervanging. 

Hierbij kan bijvoorbeeld blijken dat de 

vermeende reden voor de wisseling niet in 

overeenstemming is met de feiten en kunnen 

aanwijzingen worden verkregen over het 

bestaan van onenigheid met de fungerende 

openbaar accountant of met de fungerende 

openbaar Accountant-Administratieconsulent. 

Dit kan van invloed kan zijn op de beslissing de 

opdracht wel of niet te aanvaarden.

Artikel B1-210.11 

De openbaar accountant evalueert de aard 

en het belang van de bedreiging. Indien de 

bedreigingen van niet te verwaarlozen betekenis 

zijn, treft de openbaar accountant waarborgen 

die deze bedreiging wegnemen of terugbrengen 

tot een aanvaardbaar niveau. Tot deze 

waarborgen behoort in ieder geval het opnemen 

van contact met de openbaar accountant of met 

de openbaar Accountant-Administratieconsulent 

die tot dan de opdracht uitvoerde om ten 

minste van hem te vernemen wat de feiten en 

omstandigheden zijn die hebben geleid tot zijn 

voorgestelde vervanging. 

Hierbij kan bijvoorbeeld blijken dat de 

vermeende reden voor de wisseling niet in 

overeenstemming is met de feiten en kunnen 

aanwijzingen worden verkregen over het 

bestaan van onenigheid met de fungerende 

openbaar accountant of met de fungerende 

openbaar Accountant-Administratieconsulent. 

Dit kan van invloed kan zijn op de beslissing de 

opdracht wel of niet te aanvaarden.

Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing (VPPT) en de Verordening 
op de Kwaliteitstoetsing (VKT)
De commissie is van mening dat bij de uitvoering van deze verordeningen in het 
non-assurance-domein de volgende aspecten van belang zijn (of blijven):
•  Bij een keurmerk is het noodzakelijk dat bijbehorende regels afdwingbaar 

juist worden toegepast. Toetsing is hierbij een goed middel;
•  De toetsing dient vooral coachend te zijn, wat wil zeggen dat de openbaar 

accountant van de toetsers aanbevelingen krijgt over het zo mogelijk opheffen 
en voorkomen van tekortkomingen in de dossiers. Indien de tekortkomingen 
ernstig zijn, dient binnen een redelijke termijn een hertoetsing plaats te 
vinden op de eerder geconstateerde tekortkomingen. Indien de openbaar 
accountant onwillig is ernstige tekortkomingen te verbeteren, kan uiteindelijk 
naar de tuchtrechter doorverwezen worden;

•  Principle based regelgeving kan moeilijkheden opleveren bij toetsingen, omdat 
de mogelijkheid bestaat dat de invulling van dit soort regelgeving door de 
toetsers afwijkt van de invulling van de getoetste. De commissie meent dat in 
een dergelijke situatie door de toetsers geen aansluiting gezocht mag worden 
bij zwaardere regelgeving (assurance), maar teruggekoppeld zou moeten 
worden naar de beroepsorganisaties om de regelgeving te verduidelijken;

4.2.3
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•  Het adagium “niet gedocumenteerd is niet uitgevoerd” dient in de non-
assurance-praktijk lang niet altijd op te gaan;

•  Een stelsel van kwaliteitsbeheersing kan impliciet aanwezig zijn, wat kan 
blijken uit het gebruik van bijvoorbeeld modellen, werkprogramma’s en 
vaste dossierindelingen. Indien de omvang van de werkzaamheden van een 
accountantskantoor groeit, kan uit oogpunt van de interne beheersing een 
expliciet stelsel noodzakelijk zijn. Wanneer een accountantskantoor daar aan 
toe is, kan niet in regels worden aangegeven. De toetsende instanties kunnen 
hiervoor wel coachend aanwijzingen geven;

•  Hoewel de commissie beseft dat een zekere uniformiteit in de 
toetsingssystematiek voor de toetsingsinstanties efficiencyvoordelen 
heeft, kan het niet zo zijn dat een non-assurance-kantoor uit deze 
efficiencyoverwegingen op dezelfde manier getoetst wordt als een 
vergunninghoudend en/of een assurance-kantoor. De organisatie van de 
toetsingen zou daarom kunnen worden verdeeld in assurance en non-
assurance-teams;

•  De eerder in dit rapport genoemde overige opdrachten zijn geen onderwerp 
van de periodieke toetsing. Indien daartoe aanleiding bestaat (incidenten) 
kan op een dergelijke opdracht wel een incidentele toetsing worden 
uitgevoerd; 

•  Toetsing vindt, bij goede beoordeling, maximaal één maal in de 6 jaar plaats. 
In geval van incidenten kan een incidentele toetsing tussentijds plaatsvinden. 

Nadere voorschriften

Onafhankelijkheid (NVO)
De verordening is gericht op regelgeving ten aanzien van de wettelijke controle 
en overige assurance en valt dus buiten de geformuleerde opdracht. In het 
domein van non-assurance biedt de eis van objectiviteit in de VGC voldoende 
waarborgen. Bij assurance-opdrachten van kleinere doorgaans non-profit-
organisaties, die bijvoorbeeld door subsidiegevers wordt vereist, is het veelal 
onvermijdelijk dat er een samenloop plaatsheeft van meerdere diensten, zoals 
administratieve bijstand, samenstelling van de jaarrekening en controle van de 
jaarrekening. De commissie meent dat de NVO deze samenloop in bedoelde 
situaties niet mag verhinderen. Dit kan worden bereikt door de regelgeving ter 
zake uitsluitend van toepassing te verklaren op assurance-opdrachten bij een 
entiteit die volgens de in afdeling 11 van BW2 titel 9 ten minste als middelgroot 
wordt aangemerkt. 

Accountantskantoren (NVAK)
Een stelsel van kwaliteit kan impliciet blijken uit de toepassing van modellen, 
standaard werkprogramma’s en vaste dossierindelingen en hoeft bij kleinere 
accountantskantoren dus niet expliciet beschreven te zijn. Indien de 
beheersbaarheid van de kwaliteit dit vereist, zal een expliciet stelsel worden 
verwacht. Voor de non-assurance-praktijk heeft de commissie in de bijlage 
een voorstel voor “Nadere Voorschriften Accountantskantoren non-assurance”  

4.�
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(NVAKna) opgenomen. Hierin is expliciet een onderscheid gemaakt in regels 
voor kwaliteit ten aanzien van werkzaamheden op alle kantoren en kwaliteit voor 
werkzaamheden op kantoren met een bepaalde aard en omvang.

De commissie adviseert de besturen de in de NVAK genoemde minimale 
verzekerde bedragen ter zake van de beroepsaansprakelijkheid in heroverweging 
te nemen, omdat deze wellicht voor de non-assurance-praktijk aan de hoge kant 
zijn. Ook is het naar de mening van de commissie zinvol om te bezien of het 
maximaal eigen risico van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering hoger kan 
worden vastgesteld.

Controle en Overige Standaarden (NVCOS)
De commissie is van mening dat de non-assurance-praktijk een geheel eigen set 
van regelgeving moet hebben. Dat voorkomt dat er sprake is van verwijzingen 
voor te verrichten werkzaamheden naar andere delen van de regelgeving, 
bijvoorbeeld ter zake van assurance-standaarden. Om die reden heeft de 
commissie in de bijlage een voorstel voor “Nadere Voorschriften voor Controle 
en Overige Standaarden voor aan assurance verwante opdrachten” (NVCOSaav) 
opgenomen. Deze is voorzien van een eigen stramien en doelstellingen, zonder 
verwijzingen naar assurance COS-standaarden. Hierin zijn dossiereisen en 
uitvoeringseisen opgenomen die duidelijk zijn en meer aansluiten bij de 
werkzaamheden die bij deze opdracht worden verwacht. Op deze wijze kunnen 
zij zelfstandig naast de overige voorschriften worden gebruikt. 
De voorgestelde “samenstellingsverklaring van de openbaar accountant” (zie 
bijlage) zal slechts dan worden afgegeven als de werkzaamheden bedoeld in 
de voorgestelde standaard 4410 zijn uitgevoerd. Hoewel bij de werkzaamheden 
geen zekerheid wordt gegeven mag de gebruiker, zoals ook in de bestaande als 
voorgestelde standaard 4410 is vermeld, wel toegevoegde waarde ontlenen aan 
deze verklaring. Om die reden wordt voorgesteld dit ook expliciet in de verklaring 
te vermelden.

Permanente Educatie (NVPE)
De commissie is van mening dat de permanente educatie, als onderdeel van 
het keurmerk, onveranderd in stand dient te blijven. Er is onderkend dat 
accountantskantoren naast de directe kosten ook urenverlies hebben en dat de 
PE daarom een belangrijke kostenpost van een accountantskantoor kan zijn. 
Daartegenover staat dat juist in kleine accountantskantoren, waar intervisie niet 
altijd vanzelfsprekend is, PE de manier is om de vakkennis op het noodzakelijke 
peil te houden en om met collega’s te overleggen.
Wel heeft de commissie een drietal aanbevelingen:
•  De beroepsorganisaties dienen terughoudend te zijn bij het opleggen van 

verplichte cursussen;
•  De openbaar accountant moet in de gelegenheid zijn de PE-verplichting 

dusdanig in te richten dat deze volledig is afgestemd op zijn dagelijkse praktijk;
•  Wellicht zou de online registratieservice die het NIVRA biedt ook door de 

NOvAA kunnen worden aangeboden, maar dan nadrukkelijk als service.

4.3.3

4.3.4



�4

Overige regelgeving

Tuchtrechtspraak
De commissie is van mening dat uit de jurisprudentie uit het ‘GBA-tijdperk’ geen 
impliciete regelgeving voor gedrag en uitoefening van het accountantsberoep in 
het ‘VGC-tijdperk’ kan voortvloeien. De regelgeving is immers nieuw en moet dus 
nog van tuchtrechtuitspraken worden voorzien. De beroepsorganisaties zouden, 
met de genoemde uitgangspunten, eventuele ongewenste ontwikkelingen 
kunnen repareren.

IFAC-regelgeving
Er is bij de voorstellen van de commissie zoveel mogelijk getracht aan te sluiten 
bij de geest van de IFAC-regelgeving.
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Andere suggesties

•  De commissie adviseert de beroepsorganisaties een aparte gebonden 
uitgave1, naar analogie van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor 
kleine rechtspersonen, uit te brengen met daarin slechts die regelgeving 
welke van toepassing is buiten het assurance-domein. In de bijlage is een 
voorstel opgenomen voor een indeling van zo een bundel. Deze bundel zou 
laagdrempelig aan de leden dienen te worden verstrekt.

•  De commissie adviseert de beroepsorganisaties om bij eventuele overname 
van de aanbevelingen de wijzigingen in de regelgeving structureel en duidelijk 
te communiceren en gericht op alle belanghebbenden. Een keurmerk dient te 
worden “verkocht”.

1  Bij voorkeur kosteloos, goed toegankelijk, overzichtelijk benaderbaar, zowel elektronisch als op 

papier.
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Regelgeving in de toekomst

De commissie is zich bewust van het feit dat regelgeving voortdurend verandert. 
De regelgeving wordt soms ook opgelegd door andere instanties dan de 
beroepsorganisaties, soms zelfs door instanties buiten onze grenzen. Vaak 
worden regels gesteld voor andere domeinen dan non-assurance, die dan tevens 
(gedeeltelijk) van toepassing worden verklaard op dit domein. Bovendien kan de 
commissie zich niet aan de indruk onttrekken dat de internationale regelgeving 
voor aan assurance verwante opdrachten zich onvoldoende richt op de MKB-
markt zoals die in ons land bestaat. 

De commissie beveelt aan om vanaf heden de in dit rapport geformuleerde 
uitgangspunten leidraad te laten zijn voor nieuw te implementeren regelgeving 
in het non-assurance-domein. Tevens lijkt het haar zinvol om bij regelgevende 
instanties waar de  beroepsorganisaties al dan niet direct bij betrokken zijn, te 
pleiten voor toepassing van deze uitgangspunten.

Ook dient ervoor te worden gewaakt dat internationale harmonisatie, hoe 
nuttig ook voor organisaties die internationaal zaken doen, leidt tot verplichte 
toepassing van regels die al te zeer afwijken van de gangbare praktijk of van 
andere regels in Nederland.

Daarnaast is het aan te bevelen om regelgevende commissies met 
vertegenwoordigers uit het MKB de regels voor non-assurance voor te laten 
bereiden, in plaats van bestaande gremia met deze taken te belasten. 

6
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Bijlagen bij Rapport Commissie Regelgeving

Overzicht bestaande of komende regelgeving voor de non-assurance-
werkzaamheden
Onderscheid assurance- en non-assurance-opdrachten
Onderscheid samenstellingsopdrachten
Model tekst samenstellingsverklaring
Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van non-assurance-
opdrachten
Standaard 4410-Opdrachten voor het samenstellen van financiële informatie
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Overzicht bestaande of komende regelgeving 

voor de non-assurance-werkzaamheden

Bijlage 1

Op deze werkzaamheden van toepassing zijnde bestaande of 

komende regelgeving/handreikingen

Accountantspraktijk Individuele Registeraccountant

Gedragsregels Beroepsregels

Werkzaamheden 

accountantspraktijk/

openbaar accountants 

andere dan assurance

Aan assurance verwante 

opdrachten bestaande uit:

-  opdrachten tot het 

verrichten van specifiek 

overeengekomen 

werkzaamheden

RKB-1/Leidraad 11/ NV 

accountantskantoren ter 

zake van non-assurance-

opdrachten

VGC (delen A en B-1) NV COS (4400), 

NVPE

-  opdrachten tot het 

samenstellen van financiële 

informatie; 

RKB-1/Leidraad 11/ NV 

accountantskantoren ter 

zake van non-assurance-

opdrachten

VGC (delen A en B-1) NV COS (4410), 

NVPE

Overige opdrachten zoals 

gedefinieerd in de VGC. 

Voorbeelden hiervan zijn:

-  het verzorgen van 

belastingaangiften, waarbij 

geen conclusie wordt 

verwoord die zekerheid 

verschaft

Hoofdstuk 2 van NV 

accountantskantoren ter 

zake van non-assurance-

opdrachten

VGC (delen A  en B-1) NV PE

-  Consultancy- en 

adviesopdrachten, zoals 

managementadviezen en 

belastingadviezen

Hoofdstuk 2 van NV 

accountantskantoren ter 

zake van non-assurance-

opdrachten

VGC (delen A en B1)

NVPE

-  transactiegerelateerde 

adviesdiensten (zie NV COS 

5500N) 

Hoofdstuk 2 van NV 

accountantskantoren ter 

zake van non-assurance-

opdrachten

VGC (delen A en B-1) NV COS 5500N 

NVPE

-  Administratieve 

dienstverlening

Hoofdstuk 2 van NV 

accountantskantoren ter 

zake van non-assurance-

opdrachten

VGC (delen A en B-1) NVPE
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Onderscheid assurance- en non-assurance-

opdrachten

Inleiding
Uit de samenstellingspraktijk is bekend dat voor cliënten ook geregeld een 
bepaalde vorm van ‘assurance-verklaringen’ worden afgegeven. Als voorbeelden 
worden genoemd:
1. Verklaring verzekerd belang bij bedrijfsschadeverzekering;
2. Verklaring over hoogte (individuele) lonen;
3. Solvabiliteitsverklaringen (SGR etc.);
4.  Verklaringen bij subsidieafrekeningen (investeringen, kostensubsidies, 

exploitatiesubsidies);
5. Inbreng-, fusie- en splitsingsverklaringen.

Indien het afgeven van dergelijke verklaringen als het uitvoeren van assurance-
opdrachten moet worden aangemerkt, betekent dit dat er vermoedelijk 
nauwelijks ‘echte’ samenstellingskantoren zullen bestaan (waarop NVAK ter zake 
van assurance-opdrachten niet van toepassing zijn), maar dat er dus vrijwel altijd 
sprake is van samenloop van assurance en aan assurance verwante opdrachten. 

Het verdient daarom aanbeveling om nader te onderzoeken of dergelijke 
verklaringen wel of niet als assurance-opdrachten moeten worden aangemerkt. 

Asssurance-opdracht
Volgens de VGC wordt voor zover hier relevant onder een assurance-opdracht 
verstaan:

‘De opdracht, waarbij de openbaar accountant een conclusie formuleert 
die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de 
verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van 
het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken. De uitkomst 
van de evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek is de informatie die 
het gevolg is van de toepassing van omschreven criteria.’ 

In het artikel van Hans Verkruijsse en Peter Eimers uit het MAB over het 
assurance-framework is aangegeven dat er vijf elementen relevant zijn, namelijk 
drie partijen, een geschikt object van onderzoek, toepasbare criteria, toereikende 
assurance-informatie en een schriftelijk rapport. 

Onder de beoogde gebruiker wordt verstaan de persoon voor wie de accountant 
mede het assurance-rapport opstelt. 

Bijlage 2
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Bepalend lijkt evenwel het wel of niet versterken van het vertrouwen en dan niet 
alleen door het feit dat er een accountant naar heeft gekeken, maar met name 
dat de accountant het stuk heeft geëvalueerd of heeft getoetst aan de hand van 
criteria. 

In de samenstellingspraktijk komt het regelmatig voor dat stukken die het object 
van deze ‘assurance-verklaringen’ zijn rechtstreeks worden ontleend aan de 
jaarrekening waarbij door de accountant een samenstellingsverklaring is afgegeven 
waarin aan het traject van samengestelde jaarrekening  naar object van ‘assurance-
opdracht’ geen extra ‘assurance- werkzaamheden’ worden verricht. 

Dat betekent feitelijk dat ter zake van bedoeld object ook sprake is van het 
uitvoeren van een samenstellingsopdracht. Indien dat op de voorgeschreven 
wijze door de accountant kenbaar wordt gemaakt en de beoogde gebruiker gaat 
hiermee akkoord, is er derhalve geen sprake van een assurance-opdracht. 

Indien het voorgaande niet het geval is en het object niet rechtstreeks aan de 
samengestelde jaarrekening is ontleend, doen zich twee mogelijkheden voor:

1.  Ten aanzien van het object wordt een samenstellingsopdracht uitgevoerd en 
ook als zodanig door de accountant gerapporteerd;

2.  Ten aanzien van het object wordt een opdracht tot het verrichten van 
specifiek overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd en wordt in 
het rapport van feitelijke bevindingen per onderdeel van het object 
gerapporteerd. In de rapportage wordt expliciet vermeld dat het rapport is 
bedoeld voor de opdrachtgever en de derde die hier om heeft gevraagd. 

Indien door de beoogde gebruiker hiermee wordt ingestemd kan een 
groot deel van bedoelde ‘assurance-opdrachten’ worden gewijzigd in 
samenstellingsopdrachten of SOW-opdrachten. 

Deze oplossingen zijn niet mogelijk indien door de beoogde gebruiker ook een 
bevestiging van de volledigheid wordt gevraagd. Hierbij kan worden gedacht aan 
exploitatiesubsidies. 

Ter zijde wordt opgemerkt dat de kans redelijk groot lijkt dat er nu bij deze 
objecten ‘accountantsverklaringen’ worden afgegeven die niet berusten op een 
deugdelijke grondslag. 

Overwegingen
•  Voor vrijwel alle hiervoor opgenomen voorbeelden geldt dat er sprake is 

van door de verantwoordingsplichtige op te stellen stukken waarbij een 
accountantsmededeling dient te worden afgegeven;

•  De accountant moet bevestigen dat de in de stukken opgenomen posten juist 
zijn, volledigheid speelt niet altijd, en doorgaans zelfs zelden een rol;
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• Indien volledigheid geen rol speelt, kan de opdracht vorm worden gegeven 
als overeengekomen specifieke werkzaamheden (= aan assurance verwante 
opdracht);
• In dat geval is een deel  van de voorbeelden – indien de opdracht goed wordt 
geformuleerd niet als een assurance-opdracht aan te merken.

Conclusie
Een vermoedelijk groot deel van de huidige in de non-assurance-praktijk 
afgegeven verklaringen zijn geen echte assurance-verklaringen. Bovendien geldt 
dat indien de beoogde gebruiker hier wel assurance aan ontleent, dat feitelijk 
niet mogelijk is, omdat de daarvoor uitgevoerde werkzaamheden niet juist 
dan wel onvoldoende zijn. Daarvan uitgaande kan worden geconcludeerd dat 
dergelijke soorten assurance-opdrachten uiteen vallen in drie soorten, te weten:
• Samenstellingsopdrachten (bijv. verzekerd belang);
•  Overeengekomen specifieke werkzaamheden (bijv. rapportage t.b.v. SGR, 

inbrengverklaringen, sommige subsidies);
•  Assurance-opdrachten waarbij volledigheid een rol speelt (bv. 

exploitatiesubsidies, splitsings-, fusie- en omzettingsverklaringen.

Het verdient aanbeveling in de beroepsregels hieraan aandacht te besteden. 
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Onderscheid samenstellingsopdrachten

Inleiding
Om een beperking van de regeldruk voor de samenstellingskantoren te realiseren 
is wellicht een onderscheid is soorten samenstellingsopdrachten een oplossing, 
namelijk ‘echte’ samenstellingsopdrachten en samenstellingsopdrachten die 
als overige opdrachten moeten worden aangemerkt. Op deze opdrachten zijn 
geen beroepsregels (bv. COS 4410) van toepassing en deze opdrachten zijn niet 
onderworpen aan RvT-/CTK-/SRA-toetsingen.  

Wat is het onderscheid tussen de beide soorten samenstellingsopdrachten?
Hiervoor moet als bepalende factor gelden het feit of op het moment van het 
afgeven van een mededeling door de accountant bij het samengestelde object 
bekend is of het object en de mededeling van de accountant daarbij ook aan 
derden ter beschikking zal worden gesteld en deze derde deze stukken in hun 
oordeelsvorming en besluitvorming over de desbetreffende entiteit zullen 
betrekken. De bedoelde derde partij kan bijvoorbeeld zijn een belanghebbende 
bij de entiteit die niet tot de leiding daarvan behoort en niet als opdrachtgever 
van de accountant optreedt. Voorbeelden hiervan zijn:
• Commanditaire vennoten;
•  Externe financiers zoals banken en niet betrokken familieleden (bv. tante 

Agaat-leningen);
• Externe aandeelhouders of vennoten (ook niet betrokken familieleden). 

Uitgezonderd van de hier bedoelde derde partij is de Belastingdienst, die zijn 
eigen methode van onderzoek heeft en crediteuren, tenzij het door de crediteur 
verstrekte leverancierskrediet formeel als een vorm van financiering moet 
worden aangemerkt. Het feit dat een kleine BV zijn balans moet deponeren, 
betekent niet dat er daarom sprake is van een derde partij. Bij de gedeponeerde 
stukken zit immers geen samenstellingsverklaring.

Iedere accountant zal bij de aanvaarding en continuering van een 
samenstellingsopdracht moeten beoordelen of de opdracht wel of niet als een 
‘echte’ samenstellingsopdracht moet worden aangemerkt. Indien daarvan 
sprake is zal een minimaal een opdracht bedoeld in standaard 4410 moeten 
worden overeengekomen. Indien daarvan geen sprake is, kan de accountant de 
opdrachtgever de keus laten welke soort opdracht deze zal verstrekken. 

Met betrekking tot een belastingaangifte geldt dat het samenstellen daarvan als 
een overige opdracht wordt aangemerkt. Indien in de belastingaangifte ook IB- 
of VPB-belaste winst uit onderneming wordt opgenomen, dient ter zake van de 
jaarrekening waaraan deze winst uit onderneming is ontleend aan de hand van 
hetgeen hiervoor is vermeld moeten worden bepaald of het samenstellen van die 
jaarrekening als een ‘echte’ samenstellingsopdracht moet worden aangemerkt, 
dan wel dat er sprake kan zijn van een overige opdracht. 

Bijlage �
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Onderscheid mededelingen
Om het onderscheid tussen beide soorten opdrachten duidelijk aan te geven, 
moet worden verboden om bij een samenstellingsopdracht in de vorm van een 
overige opdracht een samenstellingsverklaring te geven. Desondanks verdient 
het aanbeveling om wel enige guidance te geven aan een dergelijke mededeling. 
Gedacht wordt aan een vormvrije mededeling waarin de accountant zijn 
betrokkenheid bij de financiële informatie duidelijk maakt en bovendien de 
bewoordingen “geen samenstelopdracht uitgevoerd zoals bedoeld in standaard 
4410 van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden” opneemt.  
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Model tekst samenstellingsverklaring

In de hierna opgenomen tekst van de samenstellingsverklaring is uitgegaan van 
de jaarrekening van een BV. Indien deze verklaring bij een jaarrekening van een 
andere entiteit wordt gegeven, moet deze hieraan worden aangepast. 

Aan: Opdrachtgever

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE OPENBAAR ACCOUNTANT

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening XXXX van … (naam 
entiteit) te … (statutaire vestigingsplaats) samengesteld. 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de besloten 
vennootschap  verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid 
en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening 
berust bij het bestuur van de besloten vennootschap. Op grond van de aan ons 
verstrekte opdracht is het onze verantwoordelijkheid als openbaar accountant bij 
deze jaarrekening een samenstellingsverklaring te verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de door ons als openbaar accountant voor 
een dergelijke opdracht verplicht toe te passen in de Nadere voorschriften 
controle en overige standaarden opgenomen standaard 4410 ‘ Opdrachten 
tot het samenstellen van financiële informatie’. De aard en de omvang van 
deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen resulteren 
in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een 
accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

De door ons uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het 
verzamelen, het verwerken, het rubriceren, het analyseren en het samenvatten 
van de in de jaarrekening opgenomen financiële gegevens. 

Op grond van onze werkzaamheden mogen de gebruikers van de jaarrekening 
toegevoegde waarde ontlenen aan onze betrokkenheid bij het samenstellen van 
deze jaarrekening.

Bijlage 4
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Bevestiging van de openbaar accountant
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder genoemde standaard 4410 ‘Opdrachten tot het samenstellen 
van financiële informatie’. 
Bij de uitvoering van de opdracht hebben wij de voor ons als openbaar 
accountant geldende in de Verordening Gedragscode opgenomen fundamentele 
beginselen, bestaande uit integriteit, objectiviteit, deskundigheid en 
zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag in acht genomen.

Wij bevestigen dat op basis van de ons verstrekte gegevens wij de jaarrekening 
hebben samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Plaats, datum

Naam accountantspraktijk

Naam accountant en ondertekening met die naam
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Nadere voorschriften accountantskantoren ter 

zake van non-assurance-opdrachten

Het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

gelet op artikel B1-291.1, B1-291.2 en B1-291.3 van de Verordening gedragscode: 

gehoord de leden, 

na overleg met het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-
Administratieconsulenten, 

overwegende:
 -  dat het noodzakelijk wordt geacht dat verscheidene bepalingen 

opgenomen in de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van 
assurance-opdrachten eveneens gelden voor een accountantskantoor 
als bedoeld in de Verordening Gedragscode ter zake door of namens dat 
kantoor uitgevoerde aan assurance verwante opdrachten; 

 -  dat ingevolge de Wet op de Registeraccountants het niet mogelijk 
is deze bepalingen rechtstreeks van toepassing te verklaren op een 
accountantskantoor;

 -  dat de regels in deze nadere voorschriften zich daarom richten tot 
iedere openbaar accountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een 
accountantskantoor;

stelt de volgende nadere voorschriften vast:

HOOFDSTUK 1  DEFINITIES EN REIKWIJDTE

Artikel 1
In deze nadere voorschriften wordt verstaan onder:
a.   aan assurance verwante opdracht: de opdracht tot het samenstellen van 

financiële informatie en de opdracht tot het verrichten van overeengekomen 
specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie, zoals 
bedoeld in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden;

b.   accountantskantoor: het accountantskantoor zoals bedoeld in de Verordening 
Gedragscode. Voor deze nadere voorschriften wordt hieronder tevens 
begrepen iedere bij een accountantskantoor werkzame of daaraan verbonden 
openbaar accountant; 

c.   medewerker: openbaar accountants en overige personen die werkzaam zijn 
bij of verbonden zijn aan een accountantskantoor en die zijn betrokken bij de 
uitvoering van een aan assurance verwante opdracht.

Bijlage 5
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d.   non-assurance-opdracht: een aan assurance verwante opdracht of een 
overige opdracht;

e.   overige opdracht: de door een registeraccountant voor een cliënt 
bedrijfsmatig uitgevoerde professionele dienst, bestaande uit andere dan 
assurance-opdrachten of aan assurance verwante opdrachten, voor zover 
geen sprake is van opdrachten uitgevoerd als interim-manager bedoeld in 
artikel C-300.1, onderdeel b van de Verordening Gedragscode;

HOOFDSTUK 2   INTERNE BEHEERSING VAN HET ACCOUNTANTSKANTOOR 
TER ZAKE VAN NON-ASSURANCE-OPDRACHTEN 

De hierna volgende artikelen 2 tot en met 8 zijn van toepassing op ieder 
accountantskantoor ter zake van de door dat kantoor uitgevoerde non-
assurance-opdrachten.

Artikel 2
1.  Het accountantskantoor zorgt ervoor dat het risico van 

beroepsaansprakelijkheid van het accountantskantoor en van de 
bij hem werkzame of aan hem verbonden medewerkers en andere 
personen in redelijke mate is verzekerd. Indien van toepassing neemt 
het accountantskantoor hierbij in aanmerking de reeds op grond van het 
bepaalde in artikel 12 van de Verordening accountantsorganisaties en artikel 
27 van de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-
opdrachten afgesloten verzekering voor dit risico. 

2.  Het bestuur is bevoegd op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van het 
accountantskantoor ontheffing te verlenen van het bepaalde in het eerste 
lid op grond van het feit dat de personen die het dagelijks beleid van het 
accountantskantoor bepalen erkende gemoedsbezwaren hebben tegen elke 
vorm van verzekering. Het bestuur kan aan deze ontheffing voorwaarden 
verbinden.

Artikel � 
1.  De op grond van het bepaalde in artikel 2, eerste lid, te sluiten verzekering 

voor de beroepsaansprakelijkheid van een accountantskantoor en van de 
daarbij werkzame of daaraan verbonden medewerkers en andere personen 
voldoet ten minste aan de volgende eisen:

 a.   de verzekering wordt aangegaan met een verzekeraar van wie het 
aannemelijk is dat deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen van 
solvabiliteit;

 b.   de verzekering biedt jaarlijks dekking voor ten minste tweemaal het 
verzekerd bedrag per aanspraak; 
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 c.   het verzekerd bedrag per aanspraak bedraagt: 
  - bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
  - bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
  - bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
  - bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000. 
 d.   boven de in onderdeel c genoemde minimumbedragen bepaalt het 

accountantskantoor de wijze waarop de financiële risico’s kunnen worden 
opgevangen en de hoogte van de dekking van de verzekering, met dien 
verstande dat sprake is van een redelijke dekking van de risico’s;

 e.   het eigen risico per aanspraak is zodanig vastgesteld dat de solvabiliteit 
van het accountantskantoor niet in gevaar komt. Daartoe bedraagt het 
eigen risico bij een jaaromzet tot € 2.500.000, maximaal € 25.000. Bij een 
jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het accountantskantoor zelf 
de hoogte van het eigen risico; 

 f.   onder de dekking van de verzekering vallen alle werkzaamheden die door 
het accountantskantoor worden verricht, ongeacht door wie de claim 
wordt ingediend;

 g.   de verzekering heeft ten minste Europa als dekkingsgebied; 
 h.   het accountantskantoor zorgt ervoor dat de inloop- en uitlooprisico’s 

gedurende ten minste twee jaren zijn gedekt;
 i.   de verzekering dekt tevens de beroepsaansprakelijkheid van het 

accountantskantoor voor de personen die onder zijn verantwoordelijkheid 
werkzaam zijn, voor de personen die zijn werkzaamheden of de 
werkzaamheden van medewerkers van het accountantskantoor 
waarnemen en voor derden die betrokken zijn bij de werkzaamheden die 
door het accountantskantoor worden verricht; en

 j.   de verzekering dekt de kosten van benodigde juridische bijstand in het 
kader van het in procedures te voeren verweer.

2.   Het accountantskantoor beoordeelt te allen tijde of er specifieke 
omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken om naar boven toe af te 
wijken van de minimumeisen, bedoeld in het eerste lid. 

Artikel 4 
Het accountantskantoor regelt op adequate wijze de waarneming van de 
uitvoering van de door of namens het accountantskantoor uitgevoerde 
non-assurance-opdrachten in geval van ontstentenis, belet of langdurige 
arbeidsongeschiktheid van de voor de opdracht verantwoordelijke openbaar 
accountant.

Artikel 5 
Het accountantskantoor treft zodanige voorzieningen dat in geval van het 
overlijden van een bij hem werkzame of aan hem verbonden openbaar 
accountant een juiste afwikkeling van non-assurance-opdrachten is 
gewaarborgd.
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Artikel 6 
De openbaar accountant die werkzaam is of verbonden is aan een 
accountantskantoor zorgt ervoor dat vanaf het moment dat het 
accountantskantoor ophoudt te bestaan:
a.   de gegevens die het accountantskantoor op grond van de wettelijke 

bepalingen ter zake moet bewaren, bewaard blijven gedurende de in die 
bepalingen voorgeschreven periode; en

b.  de vertrouwelijkheid van deze gegevens gewaarborgd blijft.

Artikel 7
1.  Het accountantskantoor richt zijn bedrijfsvoering zodanig in dat deze een 

beheerste en integere uitoefening van zijn bedrijf waarborgt.
2.   Het accountantskantoor ziet erop toe dat het handelen of nalaten van zijn 

medewerkers of overige bij het kantoor werkzame of daaraan verbonden 
personen niet leidt tot een andere dan een beheerste en integere 
bedrijfsuitoefening. 

Artikel � 
Het accountantskantoor ziet erop toe dat de door of namens het kantoor 
aanvaarde non-assurance-opdrachten worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de op deze opdrachten van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

HOOFDSTUK 3   INTERNE BEHEERSING VAN HET ACCOUNTANTSKANTOOR 
TER ZAKE VAN AAN ASSURANCE VERWANTE OPDRACHTEN

De hierna volgende artikelen 9 tot en met 17 zal het 
accountantskantoor toepassen rekening houdend met zijn aard en 
omvang.

Artikel �
1.   Het accountantskantoor zorgt ervoor dat hij over voldoende middelen 

beschikt om de aan het accountantskantoor verleende aan assurance 
verwante opdrachten uit te voeren in overeenstemming met de daarvoor 
geldende wet- en regelgeving.

2.   Het accountantskantoor zorgt ervoor dat zijn medewerkers beschikken over 
de vereiste capaciteiten en zich houden aan het bepaalde in de Verordening 
Gedragscode. 

Artikel 10
1.   Het accountantskantoor zorg ervoor dat alvorens een opdracht tot het 

uitvoeren van een aan assurance verwante opdracht wordt aanvaardt of 
gecontinueerd  onderzoek wordt gedaan naar de integriteit van de cliënt.  
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2.   Het accountantskantoor zorgt ervoor dat de medewerkers die bij hem 
werkzaam zijn of aan hem zijn verbonden aan hem of aan de voor de 
uitvoering van de aan assurance verwante opdracht verantwoordelijke 
openbaar accountant de informatie verstrekken die van belang is voor de in 
het eerste lid bedoelde beoordeling.

Artikel 11
Indien na aanvaarding of continuering van een aan assurance verwante opdracht 
aan het accountantskantoor informatie bekend wordt die, was zij bekend 
geweest op het moment van aanvaarding of continuering van de opdracht, ertoe 
zou hebben geleid dat de opdracht niet dan wel in gewijzigde vorm zou zijn 
aanvaard of gecontinueerd, zorgt het accountantskantoor ervoor dat de opdracht 
wordt beëindigd, dan wel in gewijzigde vorm wordt voortgezet.

Artikel 12 
Het accountantskantoor zorgt ervoor dat de voor een aan assurance verwante 
opdracht verantwoordelijke openbaar accountant ten behoeve van de uitvoering 
van de opdracht zonodig advies vraagt aan een vakbekwame persoon.

Artikel 1� 
Het accountantskantoor stelt regels vast ter zake van de uitvoering van periodiek 
intern kwaliteitsonderzoek van afgeronde aan assurance verwante opdrachten. 

Artikel 14
Het accountantskantoor zorgt ervoor dat de openbaar accountant de mededeling 
naar aanleiding van een onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerde aan 
assurance verwante opdracht afgeeft en ondertekent met zijn eigen naam 
en daarbij het accountantskantoor waarbij hij werkzaam is of waaraan hij is 
verbonden vermeldt.

Artikel 15
Het accountantskantoor zorgt ervoor dat indien een bij hem werkzame 
of aan hem verbonden openbaar accountant met betrekking tot een door 
hem uitgevoerde aan assurance verwante opdracht wordt betrokken in een 
klachtenprocedure of in een tuchtzaak dit onverwijld wordt gemeld aan de 
betrokken cliënt.

Artikel 16
Het accountantskantoor zorgt voor een zorgvuldige afhandeling en vastlegging 
van klachten over de uitvoering van aan assurance verwante opdrachten.  
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HOOFDSTUK 4  SLOTBEPALINGEN

Artikel 17
Deze nadere voorschriften worden aangehaald als Nadere voorschriften 
accountantskantoren ter zake van non-assurance-opdrachten. 

Artikel 1�
Deze nadere voorschriften treden in werking op 1. . . . 2007.
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Toelichting bij de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake 
van non-assurance-opdrachten

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemeen
§ 1    Inleiding
§ 2     Interne beheersing van het accountantskantoor ter zake van non-

assurance-opdrachten en ter zake van aan assurance verwante 
opdrachten

Hoofdstuk 2 Artikelsgewijze toelichting

HOOFDSTUK 1  ALGEMEEN

§ 1 Inleiding 
De Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van non-assurance-
opdrachten zijn gebaseerd op artikel B1-291.2 van de Verordening 
Gedragscode (VGC). In dit artikel is bepaald dat het Nederlands Instituut van 
Registeraccountants (NIVRA) nadere voorschriften kan geven aangaande het 
beleid van een accountantskantoor dat niet strijdig mag zijn met het bepaalde in 
de VGC. 

Deze nadere voorschriften richten zich op het stelsel van interne beheersing van 
een accountantskantoor ter zake van de door of namens dit kantoor uitgevoerde 
non-assurance-opdrachten (hoofdstuk 2) en ter zake van aan assurance verwante 
opdrachten (hoofdstuk 3). Aangezien verordeningen en daarop gebaseerde 
nadere voorschriften, met uitzondering van de op artikel 19, vierde lid, van de 
Wet op de Registeraccountants gebaseerde Verordening accountantsorganisaties, 
verbindend zijn voor de leden (en niet voor een accountantskantoor) en de 
organen van het NIVRA richten deze nadere voorschriften zich op de openbaar 
accountant die al dan niet als beleidsbepaler werkzaam is bij of verbonden is 
aan een accountantskantoor dat een non-assurance, dan wel een aan assurance 
verwante opdracht uitvoert. 

Het bepaalde in deze nadere voorschriften is ontleend aan hetgeen ter zake van 
het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de integere bedrijfsvoering in de Nadere 
voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten  is 
opgenomen. Door middel van deze Nadere voorschriften accountantskantoren 
ter zake van non-assurance-opdrachten wordt een aantal van de in de Nadere 
voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten eveneens 
van toepassing verklaard op accountantskantoren ter zake van de door of 
namens die kantoren uitgevoerde non-assurance-opdrachten. 
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§ 2   Interne beheersing van het accountantskantoor ter zake van non-assurance-
opdrachten en ter zake van aan assurance verwante opdrachten

In hoofdstuk 2 van de onderhavige nadere voorschriften zijn voorschriften 
opgenomen die betrekking hebben op de door of namens een 
accountantskantoor uitgevoerde non-assurance-opdrachten. Deze hebben 
betrekking op:
•  de waarborging van de continuïteit van de beroepsuitoefening 

(beroepsaansprakelijkheidsverzekering en waarneming); 
• de te regelen bewaarplicht nadat een accountantskantoor ophoudt te bestaan.

Daarnaast is in hoofdstuk 2 een aantal artikelen opgenomen die zich richten 
op de door middel van de interne beheersing van een accountantskantoor te 
waarborgen integere bedrijfsvoering van een accountantskantoor.

Per 15 juni 2005 is door de International Federation of Accountants (IFAC) de 
International standard on quality control I (ISQC 1- Quality control for firms 
that perform audit and review of historical financial information, and other 
assurance- and related services engagements) van toepassing verklaard. In 
tegenstelling tot de NOvAA is door het NIVRA deze standaard per dezelfde 
datum ingevoerd onder de naam Richtlijn voor kwaliteitsbeheersing 1 (RKB 1- 
Kwaliteitsbeheersing voor accountantsorganisaties die assurance- en daaraan 
verwante opdrachten uitvoeren). 

Hetgeen in deze richtlijn was bepaald is integraal opgenomen in de Wta, het 
Bta en de VAO en in de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van 
assurance-opdrachten. 

ISQC-1 en RKB-1 gelden eveneens voor aan assurance verwante opdrachten. 
Op grond daarvan zijn in hoofdstuk 3 van de onderhavige nadere voorschriften 
de belangrijkste bepalingen ter zake van het stelsel van kwaliteitsbeheersing uit 
bedoelde regelgeving overgenomen. In ISQC-1 en RKB-1 is expliciet bepaald dat 
de wijze waarop de hierin opgenomen regelgeving geïmplementeerd zal worden 
in het stelsel van interne beheersing van een accountantskantoor afhankelijk zal 
zijn van verschillende factoren zoals de omvang en de bedrijfskenmerken van 
een accountantskantoor en de vraag of het kantoor al dan niet deel uitmaakt 
van een netwerk. In het opschrift boven de artikelen 9 tot en met 17 is dit 
expliciet tot uitdrukking gebracht. Dat betekent dat hetgeen in deze artikelen 
is vermeld niet als een in alle omstandigheden geldende verplichting van 
een accountantskantoor moet worden gezien, maar meer als een raamwerk 
waarmee een accountantskantoor bij de inrichting van zijn systeem van interne 
beheersing rekening moet houden. 
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HOOFDSTUK 2 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1
In dit artikel worden enkele in de nadere voorschriften gebruikte begrippen 
gedefinieerd.

Artikel 2
Dit artikel is gebaseerd op de tot eind 2006 geldende artikelen 2 en 4 van de 
Nadere voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de 
openbaar accountant. Het accountantskantoor is ervoor verantwoordelijk dat 
zij ter zake van het risico van haar beroepsaansprakelijkheid in redelijke mate is 
verzekerd. 

Artikel �
Dit artikel is gebaseerd op artikel 3 van de tot eind 2006 geldende Nadere 
voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar 
accountant.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient aan verscheidene minimumeisen 
te voldoen die zijn neergelegd in het eerste lid.  

Ad a:  De verzekering wordt aangegaan met een verzekeraar die voldoet, of van 
wie aannemelijk is dat deze voldoet, aan redelijkerwijs te stellen eisen van 
solvabiliteit. In Nederland gevestigde verzekeraars vallen ingevolge de Wet 
toezicht verzekeringsbedrijf 1993 onder het toezicht van De Nederlandsche 
Bank (DNB) en worden aldus geacht aan deze eisen van solvabiliteit te 
voldoen. Buitenlandse verzekeraars die onder onafhankelijk toezicht staan 
dat ten minste gelijkwaardig is aan het in Nederland door DNB uitgevoerde 
toezicht, worden eveneens geacht te voldoen aan de eisen van solvabiliteit. 
Indien een zogenaamde captive aan een dergelijk toezicht is onderworpen, 
wordt deze als een in dit verband acceptabele verzekeringsmaatschappij 
aangemerkt. Een captive kan bijvoorbeeld zijn de (her)verzekerings-
maatschappij die onderdeel is van het accountantskantoor of haar 
netwerk en die zich primair bezighoudt met het (her)verzekeren van 
de beroepsaansprakelijkheidsrisico’s van de tot het netwerk behorende 
organisaties. 

Ad b:   De verzekering dient jaarlijks dekking te bieden voor ten minste tweemaal 
het verzekerd bedrag als genoemd onder c.

Ad c:   In deze bepaling wordt het minimaal te verzekeren bedrag per aanspraak 
gerelateerd aan de jaaromzet van het accountantskantoor.

Ad d:   Boven de in c genoemde minimumbedragen wordt het vaststellen van 
de manier waarop financiële risico’s kunnen worden opgevangen en de 
hoogte van de dekking aan het accountantskantoor overgelaten. Hierbij 
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wordt als voorwaarde gesteld dat sprake is van een redelijke dekking van 
de risico’s. Wat redelijk is, hangt af van de aard en omvang van de risico’s 
en de mate waarin de risico’s door het accountantskantoor kunnen worden 
opgevangen. 

Ad e:   Ook de hoogte van het eigen risico wordt gerelateerd aan de jaaromzet van 
het accountantskantoor. Bij een jaaromzet boven € 2,5 miljoen wordt het 
vaststellen van het eigen risico aan het accountantskantoor overgelaten. 
Vanzelfsprekend mag de continuïteit van het accountantskantoor door de 
vastgestelde hoogte van het eigen risico niet in gevaar worden gebracht.

Ad f:   De verzekering dient ingevolge deze bepaling alle werkzaamheden te 
dekken die vanuit het accountantskantoor worden verricht, ongeacht 
wie de claim indient. Het laatste deel van deze bepaling ziet op de 
situatie waarin een derde een claim indient in plaats van de cliënt. Het 
verdient aanbeveling in de polis de werkzaamheden die onder de dekking 
vallen expliciet te omschrijven, zodat hierover geen onduidelijkheid of 
meningsverschil kan ontstaan tussen de verzekerde en de verzekeraar op 
het moment dat een claim wordt ingediend.

Ad g:   De verzekering dient ten minste Europa als dekkingsgebied te hebben. 
Deze bepaling ziet op situaties waarin claims van cliënten en derden 
afkomstig uit Europa, met betrekking tot werkzaamheden verricht naar 
Nederlands recht, in Nederland worden ingediend. 

Ad h:   Het accountantskantoor dient ervoor te zorgen dat de inloop- en 
uitlooprisico’s gedurende ten minste twee jaren zijn gedekt. Dit houdt in 
dat werkzaamheden die zijn verricht in de twee jaren voorafgaand aan het 
sluiten van de verzekering, die op het moment van afsluiten nog niet tot 
claims hebben geleid, ook verzekerd zijn. Daarnaast dient de verzekering 
dekking te bieden voor claims ingediend binnen twee jaar na het einde 
van de verzekering die verband houden met werkzaamheden die verricht 
zijn tijdens de verzekeringsperiode. Het soort werkzaamheden binnen 
een accountantskantoor en andere relevante omstandigheden kunnen 
ertoe nopen dat een langere termijn voor het inloop- en/of uitlooprisico 
moet worden overeengekomen. De termijn van twee jaren is daarom een 
minimumeis. 

Ad i:   De verzekering dient de aansprakelijkheid van het accountantskantoor te 
dekken voor personen die onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn. 
Tevens moet de verzekering de aansprakelijkheid in geval van waarneming 
op adequate wijze dekken.

Ad j:   Indien een claim wordt ingediend en hiertegen door het accountants-
kantoor verweer wordt gevoerd kunnen de kosten van juridische bijstand 
hoog oplopen. In dit onderdeel is daarom de eis opgenomen dat de kosten 
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van verweer in de beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten zijn 
meeverzekerd.

   Het tweede lid ziet op specifieke omstandigheden, zoals de aard van de 
werkzaamheden of de aard en omvang van de cliëntenportefeuille, die het 
risicoprofiel van het accountantskantoor kunnen verhogen. 

   Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die slechts voldoet aan 
de minimumeisen kan in dergelijke situaties onvoldoende zijn, zodat 
van de minimumeisen naar boven toe afgeweken zal moeten worden. 
Het accountantskantoor dient ervoor te zorgen dat de dekking van de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook in redelijke mate toereikend is 
voor deze specifieke omstandigheden. 

Artikel 4
Dit artikel is gebaseerd op het tot eind 2006 geldende artikel 5 van de Nadere 
voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar 
accountant. 

Waarneming kan op adequate wijze worden geregeld door het opnemen van 
duidelijke voorschriften ter zake in het stelsel van interne beheersing. Ook kan 
een waarnemingsovereenkomst met een andere openbaar accountant worden 
gesloten. 

Artikel 5
Dit artikel is gebaseerd op artikel 6 van de tot eind 2006 geldende Nadere 
voorschriften inzake de continuïteit van de beroepsuitoefening door de openbaar 
accountant.

Voor de waarborging van een goede afwikkeling van de beroepsuitoefening 
na het overlijden van een bij een accountantskantoor werkzame of aan haar 
verbonden openbaar accountant moet het accountantskantoor voorzieningen 
treffen. Hierbij kan worden gedacht aan het regelen van waarneming of 
opvolging, maar ook aan het aanwijzen van iemand die op zorgvuldige wijze zorg 
kan dragen voor de verkoop van het accountantskantoor. 

Artikel 6 
Dit artikel is gebaseerd op artikel 9 van de tot eind 2006 geldende Nadere 
voorschriften inzake het optreden als openbaar accountant in dienstbetrekking 
tot een rechtspersoon.

Artikel 7
Dit artikel bepaalt dat een accountantskantoor bij de inrichting van zijn stelsel 
van interne beheersing erop toeziet dat de bedrijfsvoering zodanig wordt 
ingericht dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. Met 
betrekking tot de inhoud van het begrip integere bedrijfsvoering moet worden 
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aangesloten aan het bepaalde in Verordening Gedragscode ter zake van met 
name de fundamentele beginselen integriteit, objectiviteit en professioneel 
gedrag. 

Artikel � 
Een accountantskantoor dient ervoor te zorgen dat hij over voldoende middelen 
beschikt om de opdracht uit te voeren in overeenstemming met de daaraan te 
stellen eisen. Dit voorschrift beoogt preventief te werken en zal daarom met 
name in de beoordeling moeten worden betrokken bij de besluitvorming met 
betrekking tot de aanvaarding van een nieuwe opdracht en de continuering 
van een bestaande opdracht. In het tweede lid is bepaald dat voor zover de 
in het eerste lid bedoelde middelen betrekking hebben op medewerkers niet 
alleen het kwantitatieve aspect, maar ook het kwalitatieve aspect, te weten de 
deskundigheid van de medewerkers,  in de beoordeling moet worden betrokken.  

Artikel 10 
Het accountantskantoor moet alvorens een aan assurance verwante opdracht 
wordt aanvaard onderzoek doen naar de integriteit van de cliënt. Dit is niet 
om een moreel oordeel te geven over de cliënt, maar om een inschatting te 
maken van de kans dat zij door de cliënt zal worden misleid of onder druk gezet 
en als gevolg daarvan de opdracht niet naar behoren en in overeenstemming 
met de gestelde regels zal kunnen uitvoeren. Het accountantskantoor zal meer 
inzicht krijgen in de integriteit van de cliënt naarmate de relatie met deze cliënt 
voortduurt.
Bij de beoordeling van de integriteit van de cliënt zou het accountantskantoor de 
volgende aspecten kunnen betrekken:
•  de identiteit en (zakelijke) reputatie van de eigenaren van de controlecliënt en 

de dagelijks (mede)beleidsbepalers;
•  de aard van de werkzaamheden van de cliënt, met inbegrip van de 

bedrijfsvoering;
•  de houding van de eigenaren (aandeelhouders) van de cliënt met betrekking 

tot het gelet op de aard en omvang van de cliënt economisch gezien 
aanvaardbaar niveau van de interne controle; 

•  aanwijzingen dat de cliënt zich bezighoudt met witwaspraktijken of andere 
criminele activiteiten.

Informatie over de bovenstaande aspecten kan de accountantsorganisatie 
verkrijgen uit contacten met bijvoorbeeld andere accountantskantoren die 
opdrachten hebben uitgevoerd voor de cliënt.

De beoordeling door het accountantskantoor van de cliënt kan een verwerking 
van persoonsgegevens in de zin van artikel 1, onderdeel a, van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) met zich meebrengen. Deze verwerking 
dient gegrond te kunnen worden op artikel 8, onder f, van de Wbp. Dit houdt 
in dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het 
gerechtvaardigde belang van het accountantskantoor of een derde aan wie de 
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gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en 
vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer, prevaleert. De noodzakelijkheidseis veronderstelt dat 
het accountantskantoor op dergelijke vragen een bevredigend antwoord heeft. 
Indien de belangen anderszins of met minder ingrijpende middelen worden 
gediend, dan is de voorgenomen gegevensverwerking niet toegestaan. Bij deze 
afweging spelen dus het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel een rol.
Naast het voldoen aan een rechtmatige grondslag, dient een gegevensverwerking 
ook in overeenstemming te zijn met de overige bepalingen van de Wbp. In 
het bijzonder betekent dit dat slechts gegevens kunnen worden verwerkt die 
afkomstig zijn van de betrokkene zelf, van derden die deze gegevens in het kader 
van het doel van de verwerking hebben verstrekt, van openbare bronnen of van 
openbare registers. Ook dient het accountantskantoor de cliënt onder meer te 
informeren over de gegevensverwerking (hoofdstuk 5 van de Wbp) en dient hij 
de rechten van de cliënt zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering 
(hoofdstuk 6 van de Wbp) te waarborgen. Het accountantskantoor dient daarbij 
in staat te zijn om per cliënt en per gegeven inzichtelijk te maken hoe zij tot de 
afweging van de belangen in concreto is gekomen. Laat het accountantskantoor  
dat na of is hij hiertoe niet in staat, dan handelt hij hiermee in strijd met de Wbp 
en mogen persoonsgegevens van de cliënt in het kader van de beoordeling van 
de integriteit niet (verder) worden verwerkt. 

In het tweede lid wordt gedoeld op alle informatie die in het kader van de in het 
eerste lid omschreven beoordeling van belang is of kan zijn.

Artikel 11
Dit artikel is opgenomen om te waarborgen dat het accountantskantoor ook na 
aanvaarding of continuering van een opdracht alert blijft op nieuwe informatie 
of wijzigingen in omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op de 
kwaliteit van de uitvoering van de opdracht en daar passend op reageert. Tot 
de omstandigheden en overwegingen behoort de afweging of de openbaar 
accountant verwacht de opdracht te kunnen afronden met inachtneming 
van daarvoor geldende wet- en regelgeving. Onder omstandigheden kan het 
accountantskantoor er zelfs toe overgaan de relatie met de cliënt te beëindigen.

Artikel 12 
De openbaar accountant is uiteindelijk degene die de samenstellingsverklaring 
ondertekent. Voor de uitvoering van de opdracht is de oordeelsvorming van de 
openbaar accountant op onderdelen bepalend. Vanzelfsprekend betekent dit 
echter niet dat hij ook ‘alle wijsheid in pacht heeft’. Met name in situaties die 
voor de desbetreffende openbaar accountant nieuw of complex van aard zijn, 
mag van een vakbekwame openbaar accountant worden verwacht dat hij advies 
vraagt. Het accountantskantoor moet de openbaar accountant dan ook de 
gelegenheid bieden om advies te vragen aan vakbekwame personen. Daaronder 
kunnen ook andere deskundige personen dan accountants worden begrepen, 
zoals bijvoorbeeld actuarissen of waarderingsdeskundigen. Deze vakbekwame 
personen kunnen zich binnen of buiten het accountantskantoor bevinden. 
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Artikel 1� 
Ingevolge dit artikel stelt het accountantskantoor toetsingscriteria op aan de 
hand waarvan zij vaststelt voor welke aan assurance verwante opdrachten 
kwaliteitsbeoordeling nodig is. Een belangrijk aspect van deze toetsingscriteria 
zal zijn de inschatting van het beroepsrisico dat aan de uitvoering van de 
opdracht is verbonden. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan de volgende 
aspecten:
• de integriteit van de cliënt;
• de branche waarin de cliënt actief is;
• de complexiteit van de structuur van de cliënt;
• de ervaring die het accountantskantoor heeft met de cliënt; 
•  de ervaring van de accountant en zijn medewerkers met betrekking tot 

vergelijkbare opdrachten. 

Artikel 16
Op grond van dit artikel dient een accountantskantoor te zorgen dat klachten 
over de uitvoering van aan assurance verwante opdrachten zorgvuldig worden 
afgehandeld. Klachten kunnen van een ieder afkomstig zijn, zowel van personen 
binnen als buiten het accountantskantoor. Klachten kunnen betrekking 
hebben op een vermeend handelen in strijd met relevante wet- en regelgeving. 
Wat betreft de interne afhandeling van klachten is het van belang dat het 
accountantskantoor een klacht met betrekking tot de uitvoering van een aan 
assurance verwante opdracht vastlegt. Er worden in deze nadere voorschriften 
geen nadere inhoudelijke eisen gesteld aan de klachtafhandeling.
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Standaard 4410 Opdrachten tot het samenstel-

len van financiële informatie
 
Inleiding
 
1.  Deze Standaard dient te worden toegepast indien de openbaar accountant 

een opdracht aanvaardt tot het samenstellen van financiële informatie 
waarvan bekend is of behoort te zijn dat de beoogde gebruikers bestaan 
uit de verantwoordelijke partij en een derde partij. Wie tot die derde partij 
moet worden gerekend, dient de accountant te bepalen aan de hand 
van het verwachte gebruik en de beoogde gebruikers van de door hem 
samengestelde informatie. 

  Tot de derde partij worden in ieder geval gerekend verschaffers van eigen 
vermogen en van vreemd vermogen die niet in een bestuursfunctie 
of een andere leidinggevende functie bij de entiteit werkzaam zijn en 
dientengevolge op geen enkele wijze betrokken zijn bij de samen te stellen 
financiële informatie. 

 Tot de derde partij wordt niet gerekend de Belastingdienst. 
 
2.  Indien tot de beoogde gebruikers geen derde partij behoort kan in overleg 

met de opdrachtgever de opdracht tot het samenstellen van financiële 
informatie ook als een overige opdracht worden uitgevoerd. 

  De accountant dient bij zijn mededeling naar aanleiding van de uitvoering 
van bedoelde overige opdracht zijn betrokkenheid hierbij aangeven. Het is 
hem niet toegestaan een samenstellingsverklaring als bedoeld in alinea 19 
van deze standaard bij de door hem samengestelde financiële informatie 
te verstrekken. Bovendien dient de accountant aan zijn opdrachtgever 
mede te delen dat verspreiding van zijn bij de financiële informatie 
afgegeven mededeling is beperkt tot de opdrachtgevers.

  Bij de uitvoering van een dergelijke overige opdracht kan de accountant 
het bepaalde in deze richtlijn mede in acht nemen. 

 
3.  Een opdracht inzake adviseren bij het opstellen van financiële informatie 

(bijvoorbeeld het adviseren over mogelijk toepasbare aanvaardbare 
waarderingsgrondslagen) wordt niet als een samenstellingsopdracht, maar 
als een overige opdracht aangemerkt.

 

Bijlage 6
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4.   Deze Standaard voor opdrachten tot het samenstellen van financiële 
informatie heeft ten doel grondslagen vast te stellen en aanwijzingen te 
geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid van de accountant 
bij de uitvoering van een samenstellingsopdracht en omtrent de vorm en 
inhoud van de verklaring en het rapport dat de accountant in het kader 
van een dergelijke opdracht geeft respectievelijk uitbrengt.

 
Doel van een samenstellingsopdracht

5.   Het doel van een samenstellingsopdracht is het samenstellen van 
financiële informatie, die bestemd is voor de entiteit en voor de 
beoogde gebruikers. Daartoe zal de accountant financiële gegevens 
verzamelen, verwerken, rubriceren, analyseren en samenvatten. Bij een 
samenstellingsopdracht wordt de accountant ingeschakeld vanwege 
zijn deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking van 
financiële gegevens tot toereikende verslaggeving en derhalve niet 
vanwege zijn controledeskundigheid. 

  De werkzaamheden houden in het algemeen in het omzetten van 
gedetailleerde gegevens in een hanteerbare en begrijpelijke vorm zonder 
dat vereist wordt dat de beweringen die aan de informatie ten grondslag 
liggen worden gecontroleerd. 

  De uit te voeren werkzaamheden zijn er niet op gericht en stellen de 
accountant niet in staat enige zekerheid te verschaffen omtrent de 
financiële informatie. De gebruikers van de samengestelde financiële 
informatie kunnen echter toegevoegde waarde ontlenen aan de 
betrokkenheid van de accountant, aangezien hij de werkzaamheden 
met in achtneming van de fundamentele beginselen, zoals bedoeld in 
paragraaf 6, zal verrichten. 

 
Algemene uitgangspunten inzake een samenstellingsopdracht

6.   De accountant dient te voldoen aan de regelgeving zoals opgenomen 
in de Verordening Gedragscode en de daarop gebaseerde relevante 
beroepsregels.

 De gedragsregels stellen eisen aan de accountant ten aanzien van:
 a. integriteit;
 b.  objectiviteit;
 c.  deskundigheid en zorgvuldigheid;
 d.  geheimhouding; en
 e.  professioneel gedrag.
 
7.   De accountant die zijn naam verbindt aan door hem op basis van deze 

standaard samengestelde financiële informatie, waarvan bekend is of 
behoort te zijn dat de beoogde gebruikers bestaan uit de verantwoordelijke 
partijen en een derde partij, dient in alle gevallen bij deze financiële 
informatie een samenstellingsverklaring af te geven. 
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Vaststellen van de opdrachtvoorwaarden

8.     De accountant dient zich ervan te overtuigen dat er tussen de 
opdrachtgever en hem overeenstemming bestaat over de voorwaarden van 
de opdracht. 

  De onderwerpen waarover deze overeenstemming ten minste moet 
bestaan zijn:

 •  het verwachte gebruik en de beoogde gebruikers van de samengestelde 
informatie;

 •  de aard van de opdracht met inbegrip van het feit dat de 
werkzaamheden niet worden uitgevoerd in het kader van een 
controle- of een beoordelingsopdracht en dat derhalve niet de daaraan 
verbonden zekerheid wordt verstrekt;

 •  het feit dat gezien de aard van de opdracht niet mag worden 
verwacht dat eventuele onjuistheden, onwettig handelen of andere 
onrechtmatigheden worden ontdekt, zoals bijvoorbeeld fraude of 
verduisteringen;

 •  de verplichtingen van de accountant in het kader van de Wet MOT en 
WID;

 • de aard van de door de opdrachtgever te verstrekken informatie;
 •  het feit dat de leiding van de entiteit verantwoordelijk is voor de 

volledigheid en juistheid van de aan de accountant verstrekte gegevens 
en voor de volledigheid en juistheid van de samengestelde financiële 
informatie;

 •  de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de 
samengestelde financiële informatie en het gegeven dat deze 
grondslagen alsmede mogelijke afwijkingen hiervan zullen worden 
vermeld;

 •  de aard van de verklaring die met betrekking tot de samengestelde 
financiële informatie zal worden uitgebracht indien de naam van de 
accountant daarmee zal worden verbonden.

      
9.  Met name indien de opdracht voor het eerst wordt overeen gekomen 

verdient het aanbeveling de opdracht schriftelijk te bevestigen. Aldus staat 
voor beide partijen vast wat de belangrijkste voorwaarden van de opdracht 
zijn. Tevens kan met een dergelijke schriftelijke opdrachtbevestiging 
misverstanden over de doelstelling en de reikwijdte van de opdracht, de 
omvang van de verantwoordelijkheid van de accountant en de wijze van 
rapportering worden vermeden. 

 
Inrichting van de samenstellingsopdracht

10.  De accountant dient inzicht te verkrijgen in de bedrijfsactiviteiten van de 
entiteit. Voorts dient hij bekend te zijn met de gebruikelijke grondslagen 
van waardering en resultaatbepaling in de bedrijfstak waarin de entiteit 
werkzaam is. Dit geldt evenzeer voor de opzet en inhoud van de financiële 
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informatie die in de gegeven omstandigheden passend zijn.

  De accountant dient de uit te voeren werkzaamheden te bepalen op basis 
van zijn professionele oordeelsvorming. Hierbij dient hij rekening te 
houden met de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten van de entiteit, 
de onderkende risico's en de door de entiteit zelf ter zake van de financiële 
informatie uitgevoerde werkzaamheden. 

   Om de financiële informatie te kunnen samenstellen, wordt van de 
accountant verwacht dat hij inzicht heeft in de aard van de transacties 
van de entiteit, de wijze waarop de administratie is ingericht en de 
waarderingsgrondslagen waarop de financiële informatie moet worden 
gebaseerd. Gewoonlijk bezit de accountant deze kennis uit hoofde van zijn 
ervaring met de entiteit of verkrijgt hij deze kennis door het inwinnen van 
inlichtingen bij het personeel van de entiteit.

 
11.   De accountant dient de werkzaamheden zodanig in te richten dat de 

opdracht deskundig en zorgvuldig wordt uitgevoerd. 
 
12.   De accountant dient de uit te voeren werkzaamheden vast te leggen in een 

werkprogramma. Hierin dient hij ten minste aandacht te besteden aan:
 • aansluitingen binnen en met andere financiële informatie;
 • essentiële totaalverbanden;
 • essentiële cijferanalyses;
 •  onderbouwing van materiële posten in de samen te stellen financiële 

informatie;
 •  naleving van de op de samen te stellen financiële informatie van 

toepassing zijnde in wet- en regelgeving vastgelegde voorschriften.
 
Documentatie 
 
13.    De accountant baseert zijn beslissing ten aanzien van de documentatie 

van de uitvoering van een opdracht tot het samenstellen van financiële 
informatie op de aard en omvang van de entiteit. 

 Uitgangspunt hierbij dient te zijn dat:
 •  uit de documentatie blijkt dat de opdracht is uitgevoerd in 

overeenstemming met de vereisten van de op de opdracht en de 
samengestelde financiële informatie van toepassing zijnde wet- en 
regelgeving;

 •  de documentatie de af te geven samenstellingsverklaring onderbouwt; 
en 

 •  de documentatie een ervaren accountant, die voorheen niet bij de 
opdracht was betrokken, in staat  stelt te bevestigen dat de opdracht is 
verricht in overeenstemming met de aard van de opdracht en met deze 
standaard.  
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14.  De accountant dient de dossiers, die hij heeft aangelegd naar aanleiding 
van de uitvoering van een in deze standaard bedoelde opdracht te bewaren 
gedurende de wettelijke termijn. 

 
Uit te voeren werkzaamheden

15.   De accountant is verantwoordelijke voor de uitvoering van het 
werkprogramma. Indien de accountant op enig moment constateert dat 
de door de leiding van de entiteit verstrekte gegevens onjuist, onvolledig of 
anderszins onbevredigend zijn, dient de accountant de inrichting van zijn 
werkzaamheden te beoordelen en zo nodig te wijzigen.  

 Daartoe zal de accountant beoordelen of het noodzakelijk is:
 •  bij de leiding van de entiteit inlichtingen in te winnen om de 

betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie te 
beoordelen;

 • de maatregelen van interne beheersing te beoordelen en te toetsen;
 • de verkregen informatie en ontvangen toelichtingen te verifiëren. 

  Indien de leiding van de entiteit weigert aan deze beoordeling haar 
medewerking te verlenen, dient de accountant zijn opdracht terug te 
geven en de opdrachtgever op de hoogte te stellen van de redenen van de 
teruggave van de opdracht.

 
16.   De accountant dient de samengestelde informatie door te nemen en een 

afweging te maken of deze informatie vooralsnog toereikend van opzet en 
vrij van mogelijke onjuistheden van materieel belang lijkt te zijn. 

 In dit verband zijn onder onjuistheden ook begrepen:
 •  onjuiste hantering van de van toepassing zijnde grondslagen voor de 

financiële verslaggeving;
 •  het niet vermelden van de grondslagen voor de financiële verslaggeving 

en de bekend geworden afwijkingen daarvan;
 •  het niet vermelden van andere belangrijke zaken die de accountant 

heeft geconstateerd.

  De van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving 
en de bekende afwijkingen daarvan dienen in de financiële informatie 
te worden vermeld, maar de effecten daarvan hoeven niet te worden 
gekwantificeerd. 

 
17.   Indien de accountant onjuistheden van materieel belang constateert, dient 

hij met de opdrachtgever te overleggen omtrent toereikende aanpassingen. 
Indien dergelijke aanpassingen niet worden aangebracht en de financiële 
informatie daardoor als misleidend kan worden aangemerkt, dient de 
accountant zijn opdracht terug te geven. 
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17A.  De accountant dient bij de uitvoering van zijn werkzaamheden een 
professioneel-kritische instelling te handhaven, waarbij hij onderkent 
dat het mogelijk is dat zich een afwijking van materieel belang als gevolg 
van fraude voordoet, ongeacht zijn eerdere ervaring met de entiteit en de 
leiding ervan. 

   Indien de accountant bij de uitvoering van een samenstellingsopdracht 
met een signaal of aanwijzing van fraude of onwettig handelen wordt 
geconfronteerd, dient hij hierover met de leiding van de entiteit te 
overleggen. Indien de leiding niet in staat blijkt het signaal of aanwijzing 
van fraude of onwettig handelen op een voor de accountant toereikende 
wijze te weerleggen, dient de accountant voor te stellen hiernaar een nader 
onderzoek in te stellen.

   Indien de leiding van de entiteit dit weigert, dient de accountant zijn 
opdracht terug te geven en de opdrachtgever op de hoogte te stellen van 
de redenen van de teruggave van de opdracht. 

   Onder “fraude” wordt verstaan een opzettelijke handeling door één 
of meer personen uit de kring van de leiding, de organen belast met 
governance, het personeel of derden, waarbij misleiding wordt gebruikt 
om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Hoewel het begrip 
fraude breed geïnterpreteerd kan worden, is de accountant in het kader 
van deze Standaard alert op frauduleuze handelingen die een afwijking van 
materieel belang in de financiële overzichten veroorzaken. Accountants 
stellen niet vast of er in juridische zin fraude heeft plaatsgevonden. Fraude 
waarbij één of meer personen uit de kring van de leiding of leden van 
de organen belast met governance zijn betrokken wordt “directiefraude” 
genoemd; fraude waarbij uitsluitend personeelsleden van de entiteit 
zijn betrokken, wordt “werknemersfraude” genoemd. In alle gevallen 
is samenspanning binnen de entiteit of met derden buiten de entiteit 
mogelijk.

   Hierna zijn voorbeelden vermeld van omstandigheden die signaal of 
een aanwijzing kunnen vormen voor de mogelijkheid dat de financiële 
overzichten een afwijking van materieel belang als gevolg van fraude 
kunnen bevatten.

   Verschillen in de administratie, waaronder:
 •  Transacties die niet volledig en tijdig zijn verantwoord of waarvan het 

bedrag, de verslaggevingsperiode, de rekening of de methodiek van 
boeken niet juist of volledig is.

 • Saldi of transacties waarvoor de onderbouwing of autorisatie ontbreekt.
 •  Op het laatste moment aangebrachte wijzigingen die een belangrijke 

invloed hebben op het resultaat.
 •  Aanwijzingen dat personeel toegang heeft tot systemen en 
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administratieve gegevens die niet in overeenstemming is met de voor 
de hen opgedragen taken noodzakelijke bevoegdheden.

•  Door de accountant ontvangen tips of klachten met betrekking tot 
beschuldigingen van fraude.

Tegenstrijdig of ontbrekend bewijsmateriaal, waaronder:
 • Ontbrekende documentatie.
 • Documentatie die lijkt te zijn gewijzigd.
 •  In gevallen waar originele documenten aanwezig zouden moeten zijn, 

zijn slechts fotokopieën of digitale documenten zijn beschikbaar.
 • Belangrijke onverklaarde posten op aansluitingsoverzichten.
 •  Ongebruikelijke wijzigingen in de balans of veranderingen in trends of 

belangrijke ratio’s of verbanden in de financiële overzichten, zoals een 
snellere groei van het debiteurensaldo dan van de omzet.

 •  Onlogische, vage of onaannemelijke antwoorden en verklaringen van 
leidinggevenden of personeelsleden naar aanleiding van gestelde 
vragen of analytische werkzaamheden.

 •  Ongebruikelijke verschillen tussen de administratie en ontvangen 
bevestigingen van derden.

 •  Grote aantallen crediteringen en andere aanpassingen in de 
debiteurenadministratie.

 •  Onverklaarde of onvoldoende verklaarde verschillen tussen de 
debiteuren-subadministratie en de debiteurenrekening of tussen de 
saldo-overzichten per debiteur en de debiteuren-subadministratie.

 •  Ontbrekende of niet bestaande uitbetaalde cheques in gevallen 
waarin de bank de uitbetaalde cheques gewoonlijk meestuurt met het 
rekeningafschrift.

 • Ontbrekende voorraden of fysieke activa van belangrijke omvang.
 •  Ontbrekende of niet beschikbare digitale informatie, terwijl dit 

in strijd is met de in de entiteit gebruikelijke of voorgeschreven 
bewaartermijnen voor gegevens.

 •  Minder of meer reacties op verzonden saldobevestigingen dan verwacht 
werd.

 •  De onmogelijkheid informatie te verkrijgen betreffende het testen 
van belangrijke systemen, wijzingen in de programmatuur en 
implementatiewerkzaamheden voor wat betreft in het lopende jaar 
aangebrachte wijzigingen in de systemen en ingevoerde nieuwe 
systemen.

Problematische of ongebruikelijke relaties tussen de accountant en de leiding, 
waaronder:
 •  Ontzeggen van toegang tot administratieve vastleggingen, faciliteiten, 

bepaalde werknemers, afnemers, leveranciers of anderen van wie de 
accountant controle-informatie wil verkrijgen.

 •  Ongepaste tijdsdruk vanuit de leiding om complexe of controversiële 
zaken op te lossen.
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 •  Klachten vanuit de leiding over de wijze van uitvoeren van de opdracht 
of intimideren van medewerkers door de leiding, in het bijzonder in 
verband met een analyse door de accountant van informatie of bij de 
besluitvorming inzake mogelijke verschillen van inzicht met de leiding.

 •  Ongebruikelijke vertraging bij het door de entiteit opleveren van 
gevraagde gegevens.

 •  Gebrek aan bereidheid de accountant toegang te geven tot belangrijke 
digitale bestanden.

 •  Ontzeggen van toegang tot belangrijke IT-werknemers en -
faciliteiten, waaronder staf werkzaam in beveiliging, uitvoering en 
systeemontwikkeling.

 •  Gebrek aan bereidheid toelichtingen in de financiële overzichten, 
waardoor deze vollediger en begrijpelijker zouden worden, te wijzigen 
of aan te vullen.

 •  Gebrek aan bereidheid ten aanzien van gesignaleerde leemtes in de 
interne beheersingsmaatregelen tijdig actie te ondernemen.

Andere voorbeelden zijn:
 •  Gebrek aan bereidheid bij de leiding de accountant toe te staan 

afzonderlijk bijeen te komen met de organen belast met governance.
 •  Grondslagen voor financiële verslaggeving die niet in overeenstemming 

lijken met die welke gebruikelijk zijn in de bedrijfstak.
 •  Veelvuldige wijzigingen in schattingsposten die niet lijken te zijn 

gebaseerd op gewijzigde omstandigheden.
 •  Het tolereren van overtredingen van de gedragscode van de entiteit.

De accountant dient zich bij de inrichting en uitvoering van zijn werkzaamheden 
te realiseren dat het niet naleven van wet- en regelgeving door de entiteit een 
materieel effect op de door hem samengestelde financiële informatie  kan 
hebben. 

De accountant dient het bepaalde in de Wet MOT is aanmerking te nemen. 
Hierbij dient hij in overeenstemming met de Richtsnoeren voor de interpretatie 
van de Wet Melding ongebruikelijke transacties voor belastingadviseurs en 
openbare accountants te handelen.  
 
Verantwoordelijkheid van de leiding

18.  De accountant dient aan de leiding van de entiteit kenbaar te maken dat 
deze verantwoordelijk is voor: 

 •  de juistheid en volledigheid van de onderliggende gegevens en op de 
verstrekking aan de accountant van alle van materieel belang zijnde en 
relevante gegevens;

 • de toereikende presentatie van de financiële informatie; en
 • de goedkeuring van de financiële informatie. 
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  De accountant kan de leiding van de entiteit verzoeken dit aan hem 
mondeling dan wel schriftelijk te bevestigen. Deze bevestiging kan blijken 
uit:

 •  een vastlegging door de accountant in zijn dossier waaruit blijkt dat hij 
deze aspecten in een gesprek aan de orde heeft gesteld en dat de leiding 
dit aan hem heeft bevestigd; 

 •  de ondertekening door de leiding van de door de accountant 
samengestelde financiële informatie; of

 •  een specifiek hierop betrekking hebbende bevestigingsbrief van de 
leiding van de entiteit. 

 
Rapportering

19.  In de samenstellingsverklaring van de accountant dient het volgende te 
zijn opgenomen: 

 • opschrift; 
 • geadresseerde; 
 •  de vermelding dat de opdracht is uitgevoerd in overeenstemming 

met de algemeen  aanvaarde Standaard met betrekking tot 
samenstellingsopdrachten; 

 •  identificatie van de financiële informatie met de opmerking dat deze is 
gebaseerd op van de leiding van de entiteit verkregen informatie; 

 •  de vermelding dat de leiding van de entiteit verantwoordelijk is voor de 
informatie die door de accountant is samengesteld; 

 •  de mededeling dat geen controle- of beoordelingsopdracht is 
uitgevoerd en dat derhalve niet de aan uit dergelijke opdrachten 
voortvloeiende zekerheid wordt verstrekt; 

 •  de mededeling dat de beoogde gebruikers van de financiële informatie 
toegevoegde waarde kunnen ontlenen aan de betrokkenheid van de 
accountant bij het samenstellen van de financiële informatie;

 •  indien van toepassing, een paragraaf waarin de aandacht gevestigd 
wordt op de toelichting op van materieel belang zijnde afwijkingen van 
de van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving; 

 • datum van de samenstellingsverklaring; 
 • adres van de accountant; en 
 •  ondertekening (naam accountant met vermelding naam 

accountantspraktijk). 
 
20.   Op de door de accountant samengestelde informatie dient de aanduiding 

“Samenstellingsverklaring afgegeven” te worden opgenomen, op elk 
zelfstandig bruikbaar deel van de financiële informatie of op het voorblad 
van het stuk waarin de financiële informatie is opgenomen. 
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Inhoudsopgave Handboek 

non-assurance-praktijk 

Bijlage 7

Hoofdstuk Titel Noot
1 Algemeen regelgeving 

1.1 WAA/WRA Bestaand

1.2 VGC Bestaand 

2 Stramien voor non-assurance-opdrachten Nog op te stellen

3 NV accountantskantoren ter zake van 
non-assurance-opdrachten Bijlage 5

4 Nadere voorschriften PE Bestaand

5 NV COS Aan assurance verwante opdrachten
5.1 Standaard 4400 Opdrachten tot het 

verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden met betrekking tot financiële 
informatie

Bestaand

5.2 Standaard 4410 Opdrachten tot het 
samenstellen van financiële informatie

Bijlage 6

5.3 Standaard 4420 Opdrachten tot het 
samenstellen van toekomstgerichte financiële 
informatie

Nog op te stellen

6 NV COS Overige opdrachten
6.1 Standaard 5500 N Transactiegerelateerde 

adviesdiensten
Bestaand 

7 Handreikingen en mogelijke modellen
7.1 Opdrachtbevestigingen voor non-assurance-

opdrachten
Nog op te stellen

7.2 Bevestigingsbrief bij de door de accountants 
samengestelde financiële informatie

Nog op te stellen

7.3 Samenstellingsverklaring van de openbaar 
accountant

Bijlage 4

7.4 Mededelingen van de openbaar accountant 
naar aanleiding van een uitgevoerde overige 
opdracht

Nog op te stellen

7.5 Werkprogramma voor opdrachten tot het 
samenstellen van financiële informatie

Nog op te stellen
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