
Verslag ronde tafelbijeenkomst micro-entiteiten  

Op 4 december 2015 is er bij de NBA gesproken over het voorstel van het NBA bestuur om standaard 

4410 verplicht te stellen bij het opstellen van een BW2- jaarrekening voor een micro-entiteit. In de 

weken daarvoor was al gebleken dat de meningen hierover nogal verschillen.  

Aan tafel zaten naast vertegenwoordigers van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB), 

de Ledengroep openbaar accountants (LOA), de Raad voor Toezicht (RvT) en de MKB commissie ook 

vertegenwoordigers van NOVAK, Auxillium, de Rabobank en MKB Nederland. Daarnaast hadden een 

kleine veertig accountants zich aangemeld om te komen luisteren naar de discussie en waar nodig 

ook hun mening te geven.  

Wat duidelijk werd tijdens de discussie is dat voor- en tegenstanders van het voorstel van mening zijn 

dat de kwaliteit en toegevoegde waarde van een accountant geborgd moeten zijn. De voorstanders 

van het voorstel zien die borging in het toepassen van Standaard 4410 en de toetsing daarop. Dit als 

slotstuk van kwaliteit bevorderende zaken zoals opleiding, permanente educatie, tuchtrecht en 

VGBA. Een deel van de tegenstanders ziet de VGBA als voldoende borging van de kwaliteit. Anderen 

zoeken het in een aangepaste standaard, die meer toegespitst is op de werkzaamheden bij een 

micro-entiteit.  

Met betrekking tot een aangepaste standaard kwam de vraag op waar deze zou moeten afwijken van 

de huidige 4410. Deze vraag, die overigens ook in het consultatiedocument aan de orde komt, werd 

met name gesteld omdat uit een onderzoek van NOVAK bleek dat een efficiënt uitgevoerde 

samenstelopdracht 15 tot 60 minuten extra kost ten opzichte van een overige opdracht. Dit riep bij 

anderen de vraag op welk efficiency voordeel is dan te halen als dit betekent dat je twee processen 

moet inrichten?  

Waar accountants elkaar weer vonden is de noodzaak om tot voorspelbare toetsingen te komen. Te 

vaak lijken persoonlijke zienswijzen van toetsers de resultaten te beïnvloeden. Iedereen aan tafel 

leek het er over eens dat hier naar gekeken moet worden, waarbij de oplossing niet direct makkelijk 

is.  

Wat voor accountants misschien teleurstellend was is dat de externe vertegenwoordigers niet 

overtuigd zijn van de kwaliteit van accountants. De keuze voor andere dienstverleners en de vraag 

over de uit de verklaring blijkende toegevoegde waarde maakten duidelijk dat we daar nog veel 

kunnen doen om onze toegevoegde waarde nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Een aantal 

partijen riep de NBA dan ook op hier nadrukkelijk mee aan de slag te gaan. 

Overigens was het goed om te horen dat de banken, de vertegenwoordiger van het MKB en een 

aanwezige vertegenwoordiger van de belastingdienst wel degelijk van mening zijn dat kwaliteit 

belangrijk is in deze markt, dat ondernemers daar voordeel van kunnen hebben 

(belastingonderzoeken kunnen steunen op het werk van de intermediair) en dat ze daar ook wel voor 

willen betalen. 

U heeft de mogelijkheid om tot 17 december 2015 te laten horen wat u ervan vindt. Het 

consultatiedocument vindt u hier. Daarna is het aan het Bestuur om op advies van het ACB en in 

overleg met LOA en de MKB-commissie een keuze te maken hoe de kwaliteit van de accountants in 

deze markt te borgen. 

https://www.nba.nl/Documents/Publicaties-downloads/2015/03.%20Consultatie%204410%20V%20151106%20DEF%20WEB.pdf

