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CRUCIALE ROL MKB ACCOUNTANT

 Om de MKB accountants te helpen hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen heeft de NBA een groot aantal activiteiten 
ontwikkeld. In deze flyer wordt een aantal activiteiten nader toegelicht.

Commissie MKB
Binnen de NBA richt de Commissie MKB richt zich specifiek op de MKB accountant. Naast deskundigheidsbevordering, 
ondersteuning van de beroepspraktijk en collectieve belangenbehartiging beoordeelt zij de wenselijkheid en schaalbaarheid 
van regelgeving. In dit kader mengde de commissie zich begin 2016 nadrukkelijk in de discussie rond het van toepassing zijn 
van Standaard 4410 op micro-entiteiten.

Daarnaast heeft de Commissie MKB gesproken over de toekomstige taak en functie van de MKB accountant. 
Geconstateerd wordt dat de werkzaamheden van de MKB accountant verschuiven van het maken van de jaarrekening naar 
het opleveren van actuele stuurinformatie. Deze ontwikkeling biedt de MKB accountant de ruimte om met zijn klant op basis 
van actuele cijfers vooruit te kijken en te adviseren/coachen. De Commissie MKB vindt ook dat MKB accountant een keurmerk 
is. Een keurmerk van kwaliteit.  Vraag is hoe dit keurmerk gewaarborgd kan worden: geborgde kwaliteit. 
Deze vraag wordt meegenomen in het vervolg van de discussie over de toekomst van de MKB accountant.
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INSOLVENTIE
- Werkgroep insolventie VNO/NCW/MKB Nederland

- Accountancy Europe Business Insolvency Group

FINK
• Faciliteren

• Reactie op consultatie

• Verdere ontwikkeling 

 van het platform

SBR
• Overleggen

• FRC

• SBR Beraad

• SBR Platform

• Verklaringen-

 generator

• Groenboek

STANDAARD 4410 EN 
MICRO-ENTITEITEN
• tijdelijke commissie

• rapport

• regionale informatie-

 bijeenkomsten

INTERNATIONAAL
• Accountancy Europe/EFAA

• IBR

• CNCC

OVERLEG 
HORIZONTAAL 
TOEZICHT

REDACTIERAAD 
FINANCIEREN

KAMER VAN 
KOOPHANDEL

DIGICOMVNO/NCW

BECON
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Micro-entiteiten en Standaard 4410
Hoe moeten accountants omgaan met micro-ondernemingen 
en wat zijn de normen bij toetsingen? Deze voor veel MKB 
accountants belangrijke vragen werden beantwoord door 
een tijdelijke NBA-commissie. Volgens deze commissie kan 
een samenstellingsopdracht verschillend worden ingevuld 
en dat heeft zijn weerslag op de documentatie. Door deze 
schaalbaarheid is Standaard 4410 ook goed toepasbaar op 
micro-ondernemingen. 

Daarnaast gaf de commissie uitleg over de normen bij 
toetsingen door een duidelijk overzicht te geven van de 
aspecten die:
• altijd uit een dossier moeten blijken
• worden opgenomen als zich een bepaalde omstandigheid 
 voordoet. 

SBR
De NBA heeft een verklaringengenerator ontwikkeld 
waarmee de divers accountantsverklaringen in het XBRL-
format kunnen worden opgesteld. Daarnaast is gewerkt aan 
het aanpassen van het groenboek ‘De accountant in een 
SBR-omgeving’. Dit groenboek is bedoeld om accountants 
handvatten te geven bij het digitaal deponeren en uitleg te 
geven aan de NBA SBR Assurance-oplossing. De NBA neemt 
deel aan diverse SBR-overleggen om de belangen van de 
accountants te behartigen.

RGS (Referentie GrootboekSchema)
De NBA is nauw betrokken bij de ontwikkeling van RGS 
(Referentie GrootboekSchema). RGS maakt administreren 
eenduidiger en efficiënter. Door het eenmalig koppelen van 
de administratie aan RGS kan eenvoudiger worden gerap-
porteerd aan instanties, zoals Belastingdienst, Kamer 
van Koophandel, CBS en banken. Bovendien geeft RGS de 
ondernemer en de accountant in de toekomst gelegenheid te 
benchmarken.

BECON, Digicom en HT-overleg
In overleggen met de Belastingdienst worden de belangen 
van de accountants behartigd. Denk hierbij aan overleg 
inzake elektronische identificatie, de positie van de dienst-
verlener ten opzichte van de Belastingdienst en de klant, e.d.

Fink
De NBA is sinds de start betrokken bij dit project. Cruciaal 
in het project is het makkelijker ontsluiten en verbeteren 
van financiële informatie voor de financieringsaanvraag bij 
meerdere financiers, waardoor ondernemers gemakkelijke en 
sneller financiering kunnen krijgen. Bij deze informatievoor-
ziening speelt de MKB accountant een belangrijke rol.

Redactieraad Financieren
De NBA neemt deel aan dit breed overleg om de rol van de 
MKB accountant bij de financiering van het mkb te onder-
steunen. 

Insolventie
Wanneer accountants in de mkb-praktijk te maken krijgen 
met failliete cliënten, krijgen ze ook vaak te maken met 
curatoren. 
Op dit moment vindt een vernieuwing plaats van de insolven-
tiewetgeving (zowel in Nederland als in Europa), die invloed 
kan hebben op de positie van de accountant. 
De NBA probeert via VNO/NCW/MKB Nederland en Accoun-
tancy Europe invloed uit te oefenen op deze ontwikkeling. 
Daarnaast wil de NBA de rol van de accountant in het insol-
ventieproces uitbreiden.

Banken
Om de positie van de MKB accountant nadrukkelijk onder de 
aandacht te brengen wordt regelmatig overlegd met banken. 
Drie concrete onderwerpen die in 2016 zijn besproken:
• implementatie van SBR 
• financiering van het mkb
• cybersecurity

Idensys
Idensys is de komende standaard voor online identificatie, 
authentificatie en de uitwisseling van gegevens tussen 
burger, consumenten en ondernemers met het bedrijfsleven 
en de overheid.
De NBA vertegenwoordigt de ‘gebruikers’ van de online 
identificatie- en authentificatiemiddelen in het Operationeel 
Beraad van Idensys.

VNO/NCW en MKB Nederland
De NBA is vertegenwoordigd in de Commissie Ondernemer-
schapsbeleid van VNO/NCW. Daarnaast vindt er op ad hoc-
basis overleg plaats met VNO/NCW en MKB Nederland over 
actuele thema’s die relevant zijn voor de MKB accountant. 

Lobby
De NBA heeft gewezen op een onbedoeld neveneffect in het 
wetsvoorstel over wettelijke controles van de jaarrekeningen. 
Een groot deel van de accountants zou bepaalde werkzaam-
heden (bijvoorbeeld bij bepaalde subsidieverklaringen) niet 
meer mogen uitvoeren. De NBA-interventie heeft er toe geleid 
dat het wetsvoorstel is aangepast. 
Daarnaast heeft de NBA er bij het ministerie van Economi-
sche Zaken voor gepleit  de accountant toegang te geven 
tot het ondernemersdossier, dat dient voor contact met de 
overheid.

COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING
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WETTELIJKE
BORGING

PERMANENTE 
EDUCATIE

TOEZICHT EN
HANDHAVING

CONTROLE OP 
ONRECHTMATIG 
TITELGEBRUIKREGELGEVING

WETTELIJK BORGING

Controle op Onrechtmatig Titelgebruik
In 2016 ontving de NBA 81 signalen over vermoedelijk 
onrechtmatig titelgebruik (in 2015: 173 meldingen). Van de 
81 signalen zijn, na onderzoek, 75 meldingen gedaan bij de 
Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving (BEH). 
Uiteindelijk is in 7 gevallen een last onder dwangsom en 
in 1 geval een bestuurlijke boete opgelegd.

Permanente Educatie
In 2016 werden door NBA-Opleidingen 260 cursussen 
gegeven die gericht waren op het mkb. Deze cursussen 
trokken ongeveer 4.000 deelnemers. 

Regelgeving
Op 1 april 2016 is de nieuwe Standaard 4410 ingevoerd 

Toetsing en handhaving
Grootste wijziging in 2016 in het toetsingsproces is de 
mogelijkheid tot voortgezette toetsing. 
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SBR-VOORLICHTINGS-
BIJEENKOMSTEN 

NEMACC
Publicaties:

- Waardering vastgoed 

- Risicomanagement

BROCHURES 
• Wijzigingen in het 

 jaarrekeningrecht van 

 vennootschappen

• Risicogericht 

 samenstellen

• ‘Datalekken in de 

 mkb-praktijk’ 

•  ‘Hoe kom ik als 

 ondernemer aan geld’

PUBLICATIE 
UITGLIJDERS

MAATWERK-
PRODUCTEN

LANDELIJKE 
STARTERSDAG

MKB
BUNDEL

NBA NIEUW
NBA.nl/mkb, 

Accountant.nl 

HELPDESK 
(telefonisch en digitaal)

BEWERKERS-
OVEREENKOMST

GIDS 
PRAKTIJKBEHEER

GUIDANCE 
TOETSINGEN

PRINSJESDAG
SPECIAL

NBA HANDREIKING 4410

ZAKENZAKBOEKJE
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ONDERSTEUNING VAN 
DE BEROEPSPRAKTIJK

NBA.nl, NBA Nieuws
Informatie die van belang is voor de MKB accountant 
wordt geplaatst op de NBA-website en Accountant.nl 
en opgenomen in de digitale nieuwsbrief NBA-Nieuws. 
Er is aparte mkb-pagina ontwikkeld: www.nba.nl/mkb

Helpdesk
In 2016 hebben opnieuw meer leden telefonisch contact 
gezocht met de NBA-helpdesk. In totaal is de telefonische 
helpdesk 1.558 keer voor advies geraadpleegd. Een stijging 
van 14,8 % met 2015.

MKB bundel
De MKB-bundel met de regelgeving voor de samenstel-
lingspraktijk werd in 2016, na een herziening,  797 keer 
gedownload. Het bericht over de wijzigingen werd 2258 keer 
gedownload.

Brochures
Maatwerkproducten / voorbeeldrapporten
Jaarlijks stelt de NBA voorbeelden beschikbaar van de in-
richtingsjaarrekening en publicatierekening van de middel-
grote en kleine (inclusief micro) rechtspersonen.
Daarnaast publiceert de NBA regelmatig protocollen voor 
het mkb. Voorbeelden hiervan zijn de Accountantsprotocol 
Besluit Kwaliteitseisen CBM 2015 en 2016.

NBA Handreiking 4410
Op initiatief van de commissie MKB is Handreiking 1136 
geschreven. In deze Handreiking wordt uitleg gegeven over 
Standaard 4410. 
De Handreiking werd 5519 keer gedownload.

Bewerkersovereenkomst
Ter ondersteuning van de mkb-praktijk heeft de NBA een 
voorbeeld-bewerkersovereenkomst geschreven en online 
ter beschikking gesteld. Een bewerkersbijeenkomst is een 
verplichting uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en 
maakt de verantwoordelijkheid duidelijk tussen de 
verantwoordelijke (de onderneming) en de bewerker 
(bv. een accountant).

Guidance toetsingen/verduidelijking van 
het toetsingsproces
Om kantoren de mogelijkheid te geven zich goed voor te 
bereiden op de toetsing is een pagina op NBA.nl ontwikkeld: 
‘Help ik wordt getoetst’. Op deze pagina is informatie te vin-
den over toetsingen en het toetsingsproces. Tevens zijn 
de werkprogramma’s van de toetsers te raadplegen. 

SBR-voorlichtingsbijeenkomsten
Om de MKB accountant te informeren over de nieuwste ver-
plichtingen rondom SBR is in het najaar op alle afdelingsver-
gaderingen en in een tweetal kringvergaderingen voorlichting 
gegeven over de praktische gevolgen. Tevens werd er aan-
dacht besteed aan de SBR-assurance voor de mkb-praktijk.

Communicatie voor ondernemers in het mkb
Landelijke Startersdag
De NBA was ook dit jaar partner van de Landelijke 
Startersdag van de KvK. Op alle acht locaties was de NBA 
met een stand aanwezig.  De Landelijk Startersdag trok in 
totaal 18.000 bezoekers. 

Fiscale uitgaven:
• Prinsjesdagspecial 2016 (3717 downloads)
• Fiscale eindejaarstips 2016 1425 downloads)

ZakenZakboekje 2016-2017 
266 downloads, 4000 gedrukte exemplaren

NEMACC
Om nieuwe inzichten te geven voor de mkb-praktijk heeft 
NEMACC een aantal onderzoeksresultaten gepubliceerd:
• Geïntegreerde verslaggeving
• Waardering vastgoed
• Risicomanagement
Daarnaast is een goed bezocht symposium georganiseerd 
en is in een aantal afdelingsvergaderingen gesproken over 
risicogericht samenstellen.



LIDMAATSCHAP

LIDMAATSCHAP

Afdelingsvergaderingen
Tijdens iedere afdelingsvergadering wordt een korte update 
gegeven van de meest recente NBA-activiteiten voor de 
MKB accountant en van de projecten die op korte termijn op 
stapel staan.

Branche-bijeenkomsten
Om de branchekennis van MKB accountants te vergroten 
werden in 2016 bijeenkomsten gehouden over de 
branches horeca en de bouw. 
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VOORLICHTING AAN 
STUDENTEN EN 
SCHOLIEREN

AFDELINGS-
VERGADERINGEN

COMMISSIE MKB
• Meerjaren projectplan 

 2017

BRANCHE-
BIJEENKOMSTEN



Antonio Vivaldistraat 2 - 8
1083 HP Amsterdam
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

T 020 301 03 01
F  020 301 03 02
E  nba@nba.nl
I  www.nba.nl


