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1 Inleiding 

Voor u ligt het verslag van de tijdelijke commissie Standaard 4410. Aanleiding voor het benoemen van 
deze commissie waren bezwaren van leden tegen het voorstel van de NBA om Standaard 4410 voor 
Samenstellingsopdrachten (hierna ‘de Standaard’) ook voor micro-ondernemingen in te voeren. Leden 
geven aan dat de Standaard leidt tot onnodige ballast, en dan met name de extra documentatie-eisen. 
Er bestaat onduidelijkheid over de toepassing van de Standaard en onzekerheid over de uitleg van de 
normen bijvoorbeeld bij toetsingen.  
 
De commissie heeft van het bestuur van de NBA de volgende opdracht gekregen:  

 Het geven van duidelijkheid over wat er in een samensteldossier moet worden opgenomen aan 
documentatie en hiermee duidelijkheid geven over de toepassing van de Standaard aan 
(openbaar) accountants, waaronder toetsers; 

 Duidelijke aanwijzingen geven over het van toepassing zijnde normenkader aan (openbaar) 
accountants waaronder toetsers; 

 Het bestuur - indien nodig - advies geven over aanpassingen, omissies of nader te stellen 
voorwaarden binnen de kaders van het voorgenomen besluit om de Standaard per 1 april 2016 in 
te voeren voor micro-ondernemingen. 

 
De commissie bestaat uit Carel Verdiesen (vice-voorzitter Adviescollege voor 
Beroepsreglementering), Steef Visser (voorzitter commissie MKB) en Gert-Jan van der Wielen 
(vaktechnisch adviseur van de Raad voor Toezicht). 
 
De commissie bedankt in het bijzonder het bureau van de NBA en leden die hebben meegelezen, 
voor hun bijdrage aan het rapport. 

1.1 Bezwaren 

Uit de consultatie én de discussies tijdens bijeenkomsten in Zwolle, Amsterdam en Eindhoven naar 
aanleiding van het voorgenomen besluit blijkt dat de belangrijkste bezwaren zijn terug te voeren op de 
volgende zaken: 
 
Bezwaren gerelateerd aan de toepassing van de Standaard: 

 Er is onduidelijkheid over de toepassing (wanneer en hoe) van de Standaard; 

 Er is onzekerheid over de juiste toepassing van de Standaard door de accountant, omdat bij 
toetsingen zwaardere normen worden geëist dan op grond van de Standaard zou mogen worden 
verwacht; 

 Er is onbekendheid met de inhoud van de Standaard en de relatie met andere beroepsregels; 

 De Standaard heeft geen meerwaarde en is belemmerend in een concurrerende omgeving; 

 De wetgever heeft met de invoering van de micro-onderneming lastenverlichting voor ogen gehad 
en deze wordt met de verplichte toepassing van de Standaard niet bereikt. 

 
Bezwaren gerelateerd aan de samenstellingsverklaring: 

 Klanten hebben geen behoefte aan een samenstellingsverklaring en deze is buiten proportie bij de 
zeer beperkte rapportage van een micro-onderneming; 

 Er zijn verslaggevingsissues bij micro-ondernemingen waardoor een samenstellingsverklaring 
ongeschikt is, bijvoorbeeld omdat de rapportage onvoldoende inzicht geeft, zoals bij een 
bedreiging van de continuïteit. 

 
Andere bezwaren: 

 Het maatschappelijk belang van een jaarrekening bij de micro-onderneming is gering gezien de 
summiere inhoud van de jaarrekening en de beperkte gebruikerskring; 

 De kwaliteit van de opdracht is voldoende geborgd met de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA) en de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance 
verwante opdrachten

1
 (NVAK-aav); 

 Er is onduidelijkheid over de visie van de NBA op de functie en rol van de (openbaar) accountant in 
het mkb. 

                                                      
1
 Noot: de NVAK-aav is niet van toepassing als 4410 niet ook van toepassing is 
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In de informatiebijeenkomsten is de NBA ingegaan op de geuite bezwaren en heeft ze haar 
standpunten toegelicht. De NBA heeft met name toelichting gegeven op de maatschappelijke positie 
van de accountant en de rol die daarbij past. De commissie richt zich in dit rapport vooral op de 
bezwaren die gerelateerd zijn aan de toepassing van de standaard. Vooral de dossiervereisten 
(toepassing van de Standaard) en de rol van toetsers hierbij worden als belangrijkste pijnpunten 
gevoeld en zijn daarom ook de kern van de opdracht aan de commissie. 

1.2 Aanpak van de commissie 

De commissie hoopt met dit rapport het bestuur en de leden van de NBA voldoende handreikingen te 
bieden om de Standaard op een goede manier toe te passen en daarmee te voldoen aan de opdracht.  
 
De commissie is uitgegaan van het voorgenomen besluit om de Standaard in te voeren voor micro-
ondernemingen. Hierbij is gekeken naar de toepassing van de Standaard in de volle breedte. We 
hebben ons dus niet beperkt tot micro-ondernemingen. De regelgeving is zodanig schaalbaar dat er 
voldoende ruimte is om rekening te houden met de grootte en complexiteit van de opdracht en de 
aard en omvang van het kantoor. Ook hebben wij gerelateerde regelgeving meegenomen, zoals de 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA) en Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan 
assurance verwante opdrachten (NVAK-aav) voor zover deze van invloed zijn op het 
samensteldossier.  
 
Wij hebben bij de totstandkoming van dit rapport telkens voor ogen gehouden wat het doel van de 
samenstellingsopdracht is en dat als leidraad gebruikt om te komen tot de minimum 
documentatievereisten op basis van de Standaard.  

1.3 Overwegingen van de commissie  

Wij willen de aandacht vestigen op de volgende overwegingen: 

 De commissie realiseert zich dat het binnen het kader van de regelgeving mogelijk is om 
structureel te zoeken naar minimale werkzaamheden en daarbij horende minimale documentatie in 
het dossier. Echter, vaak zal het voor de accountant voordelen hebben om toch wat verder te gaan 
dan de minimumnorm. Het belang van dossiervorming wordt verderop in dit rapport nader 
uiteengezet. 

 De accountant heeft meestal een brede rol bij samenstelklanten. Hij is ook vaak administrateur, 
service provider voor online boekhouden en adviseur. Op grond van deze rollen zullen 
vastleggingen in andere dossiers aanwezig zijn die bijdragen aan de in de Standaard vereiste 
kennis van de entiteit. 

 In de praktijk lopen administratieve dienstverlening en het opstellen van een jaarrekening
2
 vaak 

door elkaar heen. De Standaard is gericht op het opstellen van een jaarrekening. Deze afbakening 
is van invloed op de werkzaamheden die worden gedaan in het kader van de Standaard en de 
bijbehorende documentatie-eisen. De commissie adviseert daarom ook in de dossiervorming een 
scheiding aan te brengen tussen deze twee opdrachten. De accountant bepaalt overigens zelf of 
hij dat doet. 

 In publicaties, cursussen en op fora worden soms verplichtingen aan de Standaard ontleend die zo 
niet bedoeld zijn. Daar worden vaak ‘best practices’ verdedigd waarin meer wordt gedaan dan de 
Standaard vraagt. In dit rapport is de minimumpositie verwoord waarbij de Standaard op een 
voldoende niveau wordt toegepast. Waarschijnlijk zullen velen meer (willen) doen, maar dat is een 
persoonlijke invulling die niet kan worden verplicht aan andere beroepsbeoefenaren.  

 Uitgangspunt bij een samenstellingsopdracht is dat de accountant op basis van zijn professionele 
oordeelsvorming bepaalt welke zaken significant zijn en gedocumenteerd moeten worden. 
Daarmee wordt het in de praktijk regelmatig gehoorde adagium ‘niet gedocumenteerd is niet 
gedaan’ in perspectief geplaatst, omdat dit vooral noodzakelijk is voor assurance-opdrachten waar 
vereist is dat de accountant positieve bevindingen uit het controleproces gebruikt als 
controlebewijs. De professionele oordeelsvorming wordt in eerste aanleg getoetst bij de Raad voor 
Toezicht en in voorkomende gevallen bij de tuchtrechter. Uiteindelijk gaat het erom dat het doel 

                                                      
2
 Om reden van de leesbaarheid wordt in deze rapportage gebruik gemaakt van het begrip ‘jaarrekening’. Hiervoor kan ook 

gelezen worden ‘financieel overzicht’ of ‘historische financiële informatie’. 
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van de samenstellingsopdracht wordt bereikt. Het is aan de accountant hoe dat binnen de 
vereisten wordt ingevuld. Dit doet recht aan het 'principle based'-karakter van de Standaard.  

 In het verlengde van het voorgaande is het evident dat er GEEN vastlegging noodzakelijk is als 
een bepaalde omstandigheid zich niet voordoet.  

 
De commissie concludeert dat de regelgeving zodanig schaalbaar dat er voldoende ruimte is om 
rekening te houden met de grootte en complexiteit van de opdracht en de aard en omvang van het 
kantoor. Een samenstellingsopdracht kan dus verschillend worden ingevuld en dat zal zijn weerslag 
hebben op de documentatie. 
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2 Algemene aanbevelingen 

De commissie heeft een aantal aanbevelingen die zij onder de aandacht van het NBA-bestuur brengt: 
a Neem de uitkomsten van dit rapport op in de uit te brengen NBA-handreiking over Standaard 4410; 
b Laat het Adviescollege voor de Beroepsreglementering naar aanleiding van het schrijven van de 

Handreiking kijken of de Standaard aanpassing nodig heeft; 
c Breng dit rapport onder de aandacht van de Raad van Toezicht om eventuele knelpunten bij de 

toetsing weg te nemen en de toetsers uitleg te geven;  
d Verbeter de kennis van de Standaard bij de leden; 
e Communiceer de toegevoegde waarde van de toepassing van de Standaard naar de leden;  
f Communiceer de toegevoegde waarde van de accountant bij een samenstellingsopdracht naar 

ondernemers in het midden- en kleinbedrijf; 
g Kom snel met een voorbeeldverklaring voor een micro-onderneming; 
h Neem, daar waar mogelijk een rol in het publieke debat over de toepassing van de vrijstellingen 

van de micro-onderneming (art. 395a BW2); 
i Wees duidelijk over de visie van de NBA op de (publieke) functie en rol van de accountant in het 

mkb; 
j Geef snel duidelijkheid over eventuele aanpassingen in de documentatievereisten in het kader van 

de concept Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). 
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3 Uitgangspunten bij het samenstellen 

De uitgangspunten zijn gebaseerd op de Standaard en van belang voor de werkzaamheden bij het 
samenstellen en daarmee ook voor de documentatie-eisen. 

3.1 Uitgangspunten samenstellingsopdracht 

De wetgever heeft het accountantsberoep publiekrechtelijk geregeld, omdat er behoefte is aan een 
objectieve en onafhankelijke dienstverlener voor het samenstellen van verantwoordingsinformatie, 
vooral daar waar het privévermogen is afgescheiden van het bedrijfsvermogen, waardoor crediteuren 
minder mogelijkheden hebben om de ondernemer financieel aan te spreken. Dit verlaagt 
transactiekosten en bevordert het economisch verkeer. 
 
De samenstellingsopdracht is één van de drie “smaken” (opdrachten) die de accountant kan 
aanbieden bij verantwoordingsinformatie (historische financiële overzichten): controleren, beoordelen 
en samenstellen. Bij samenstellingsopdrachten staat de kwaliteit van de verslaggeving centraal. Is de 
informatie eenduidig, vergelijkbaar en voldoende toegelicht? Zijn de schattingsposten gebaseerd op 
algemeen aanvaardbare normen, de normen die in de wet BW2 en door de Raad voor de 
Jaarverslaggeving, daar waar nodig, verder worden uitgewerkt? Omdat de accountant hiervan veel 
kennis heeft, zal de inrichting van de jaarrekening voldoen aan deze normen.  
 
Daar waar bij de controle en beoordeling ten behoeve van derden verificatiewerkzaamheden worden 
uitgevoerd, is de accountant bij de samenstellingsopdracht vooral afhankelijk van de informatie die hij 
van de ondernemer krijgt. Het is niet de bedoeling de kwaliteit van die informatie bij de 
samenstellingsopdracht zelfstandig te verbeteren, anders dan door in gesprek te gaan met de klant. 
Vanwege zijn publiekrechtelijke status die verder is uitgewerkt in de VGBA, zal de accountant, samen 
met de klant, ernaar moeten streven om de informatie goed te laten zijn. Uitgangspunt is dat zowel 

klant als accountant dat ook beiden willen. De accountant gebruikt daarbij zijn kennis over de klant en 
zijn bedrijf om de kwaliteit van de informatie die hij van die klant krijgt te beoordelen. Anders kan de 
verantwoordingsinformatie weliswaar keurig volgens de normen zijn opgesteld, maar is de 
inhoudelijke kwaliteit van de informatie onvoldoende. 
 
De twee kernpunten van de samenstellingsopdracht zijn resumerend: 

 De accountant is vooral betrokken vanwege zijn kennis op het gebied van externe verslaggeving; 

 De accountant mag uitgaan van de informatie die hij krijgt van de klant tenzij hij redenen heeft om 
aan te nemen dat die informatie niet juist of niet volledig is.  

 
De commissie heeft deze twee kernpunten in het oog gehouden bij het formuleren van de 
documentatievereisten. Het dossier moet weergeven dat de verslaglegging op orde is én inzicht geven 
in wat de accountant heeft gedaan om, daar waar dat nodig is, de informatie toereikend te laten zijn. 
Als dat bijvoorbeeld betekent dat de accountant zelf schattingsposten voorstelt, moet hij ook met de 
ondernemer afstemmen of deze begrijpt wat er gebeurt en waarom dat zo is. De ondernemer moet 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het verantwoordingsstuk.  
 
Vergelijk het met het in opdracht bakken van een taart. De klant levert de ingrediënten aan en de 
bakker (accountant) bakt hiermee een taart die eruit ziet en smaakt zoals de klant, en iedereen die 
ervan eet mag verwachten. Als de eieren niet goed ruiken vraagt de bakker wat ermee aan de hand is 
of zelfs om nieuwe. Anders bakt hij geen taart!  

3.2 Belang en vorm van dossiervorming 

Een samenstellingsdossier dient als vastlegging van aangelegenheden die voor toekomstige 
samenstellingsopdrachten relevant zullen blijven. Verder dient een dossier om verantwoording af te 
leggen voor het werk door de accountant. Dit is van belang richting de klant, waarnemer, toetsers, 
accountantskamer en overige belanghebbenden. 
 
Het is voor de toepassing van de Standaard niet relevant op welke wijze het dossier wordt 
bijgehouden. Dat kan digitaal zijn, op papier of een combinatie van beiden. Het dossier mag ook 
verwijzingen naar andere dossiers bevatten. Bijvoorbeeld een permanent dossier, administratie- of 
loondossier. De informatie moet reproduceer baar zijn, op het scherm, op papier of hoe dan ook.  
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3.3 Afbakening administratie en samenstellen 

De Standaard is gericht op het opstellen van een jaarrekening. Verondersteld is dat een 
samenstellingsopdracht minimaal start met een saldibalans waarin de basisvastleggingen al zijn 
opgenomen. Dat wil zeggen dat de administratie is geboekt en er nog mogelijk te boeken 
schattingsposten zijn of posten waar de accountant nog een rol heeft. Weer is hier het uitgangspunt 
dat de informatie komt van de klant en dat daarvan kan worden uitgegaan. Als de klant de 
administratie heeft uitbesteed aan het accountantskantoor dan heeft de accountant een 
(mede)verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gevoerde financiële administratie. De 
administratieve dienstverlening is geen onderdeel van de samenstellingsopdracht.  

3.4 Professionele oordeelsvorming 

Een uitgangspunt dat als een rode draad door de Standaard loopt, is dat de accountant zijn 
professionele oordeelsvorming gebruikt. Hiermee wordt bedoeld dat hij zijn kennis gebruikt om te 
komen tot een goed product. Niet alleen is daarbij de kennis van verslaggevingsstandaarden van 
belang, maar ook zijn kennis van administratieve verwerking van de informatie bij de klant. Hoe komt 
de klant tot de informatie die hij aan de accountant verstrekt. Daarnaast zorgt de accountant ervoor 
dat hij kennis heeft van de klant zelf, zijn bedrijf, en de omgeving van het bedrijf. De combinatie van 
deze kennis, die vaak wordt vastgelegd in de bedrijfsverkenning, zorgt ervoor dat de accountant de 
juiste afwegingen maakt in de keuze van de significante aangelegenheden die onderdeel moeten zijn 
van het dossier. De vastlegging van deze kennis en de vertaling naar de werkzaamheden maken dat 
de samenstellingsopdracht zijn doel bereikt: een jaarrekening die voldoet aan de te stellen eisen.  
 
Bij zijn professionele oordeelsvorming zal de accountant soms overleggen met collega’s of andere 
deskundigen. Dat professionele oordeelsvorming door het principle based inrichten van de Standaard 
leidt tot verschillende interpretaties van wat significant is en dus wat in het dossier moet worden 
opgenomen, is evident. Als dit goed onderbouwd in het dossier is opgenomen, bijvoorbeeld door een 
goede vertaling van de kennis van verslaggeving en van de klant naar de significante 
aangelegenheden, zal dat in de regel leiden tot een voldoende gedocumenteerd dossier.  
 
Wanneer er bij latere toetsing een vraag rijst waarom iets niet is gedocumenteerd en de accountant 
kan uitleggen dat het niet significant is, dan is het niet-documenteren in lijn met de Standaard. 

3.5 Significante aangelegenheden 

Significante aangelegenheden zijn, op basis van zijn professionele oordeelsvorming, zaken die door 
de accountant als belangrijk zijn aangemerkt voor de jaarrekening, daar waar het 
verslaggevingsaspecten betreft of, indien van toepassing, de kwaliteit van de door de klant 
aangeleverde informatie. Deze zullen daarom ook altijd met de klant worden besproken. 
 
Voorbeelden zijn: 

 Met behulp van de accountant bepaalde belangrijke schattingsposten. 

 Met behulp van de accountant toegepaste belangrijke grondslagen. 

 Met behulp van de accountant geformuleerde belangrijke toelichtingen. 

 Hoe informatie voor belangrijke posten bij de klant tot stand is gekomen. 

 Belangrijke posten die besproken of bediscussieerd zijn met de klant. 

 Welke informatie onvolledig of onjuist blijkt en hoe daarmee is omgegaan.  
 
Daarbij zijn de kernpunten leidend: is de verslaggeving volgens de norm én kan ik hier op de 
informatie van de klant vertrouwen?  

3.6 Materialiteit 

In de Standaard is het begrip materialiteit opgenomen en toegelicht. Het begrip gaat hier met name 
over de kwalitatieve aspecten van de jaarrekening die van belang zijn; staan de jaarrekening posten 
op de juiste plaats en zijn ze goed toegelicht, zijn de grondslagen juist toegepast? 
 
In de Standaard is het als volgt verwoord: “Indien de accountant zich er tijdens het verloop van de 
opdracht van bewust wordt dat aanpassingen vereist zijn zodat deze geen afwijking van materieel 
belang bevat, dan dient de accountant geschikte aanpassingen voor te stellen.” Dat speelt dus op het 
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moment dat hij constateert dat de accountant niet meer op de betreffende informatie van de klant kan 
vertrouwen. 
 
De accountant zal op basis van zijn professionele oordeelsvorming bepalen of de informatie 
toereikend is en als dat niet zo is nadere informatie vragen of de opdracht teruggeven. Dit wordt in het 
dossier vastgelegd.  

3.7 Continuïteit 

Bij vragen over de continuïteit zijn er altijd gevolgen voor de werkzaamheden in het kader van 
toepassing van de verslaggevingsstandaard en de wijze waarop met de informatie van de klant kan 
worden omgegaan. Continuïteitsissues bij de samenstellingsopdracht zijn per definitie significant en 
worden dan ook zorgvuldig besproken met de klant en gedocumenteerd in het dossier.  
 
Als daar aanleiding toe is, zorgt de accountant ervoor dat de continuïteitsproblematiek wordt toegelicht 
in de jaarrekening overeenkomstig het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel. Ook wanneer 
geen specifieke verslaggevingsregels gelden, maar de accountant van mening is dat op grond van het 
inzichtvereiste in de jaarrekening hier aandacht aan besteed zou moet worden, bespreekt hij dit met 
zijn klant. Afhankelijk van de uitkomst  bepaalt de accountant of hij in zijn verklaring aandacht aan de 
continuïteit moet besteden (een paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden). Wij 
stellen voor dit punt nader uit te werken in de NBA-handreiking.  
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4 Toepassing Standaard 4410 en de documentatievereisten 

4.1 Toepassing van regelgeving bij een samenstellingsopdracht  

In bijlage 1 bij dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de verplichtingen uit de regelgeving bij een 
samenstellingsopdracht en de toepassing daarvan. De documentatie is hiervan het sluitstuk. De 
regelgeving wordt behandeld vanuit de te onderscheiden fasen van een samenstellingsopdracht: de 
aanvaarding en continuering van de klant en opdracht, de voorbereiding, uitvoering en de 
rapportering. Naast de Standaard is ook andere regelgeving meegenomen als deze van invloed is op 
deze fasen van een samenstellingsopdracht. Dit betreft de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft), Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) en 
Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten (NVAK-
aav). 
 
Daarnaast zijn in bijlage 3 een aantal vragen en antwoorden opgenomen over de documentatie en 
toepassing van de Standaard en de NVAK-aav. 

4.2 Documentatievereisten in de regelgeving 

In de regelgeving zijn de volgende eisen opgenomen over documentatie die als vertrekput dienen.  
 
Paragraaf 38 van Standaard 4410 over documentatie luidt als volgt: 

a significante aangelegenheden die zich tijdens de samenstellingsopdracht voordoen en hoe de 
accountant hiermee is omgegaan;  

b een aansluiting van de samengestelde historische financiële informatie op de onderliggende 
vastleggingen, documenten, uitleg en overige informatie die door het management is verschaft; 
en  

c een kopie van de definitieve versie van de samengestelde historische financiële informatie 
waarvoor het management of, in voorkomend geval, de met governance belaste personen hun 
verantwoordelijkheid hebben erkend, en de samenstellingsverklaring.  

 
Voor wat verstaan wordt onder ‘significant’ wordt verwezen naar paragraaf 3.5. 
 
In de VGBA is in artikel 21 lid 3 het volgende opgenomen over vastleggingen: 

Indien sprake is van een bedreiging waarbij een maatregel is genomen die ertoe leidt dat de 
accountant zich houdt aan de fundamentele beginselen legt de accountant de bedreiging, zijn 
beoordeling, de toegepaste maatregel en zijn conclusie vast teneinde zich tegenover derden te 
kunnen verantwoorden.  

 
In de NVAK-aav is niet expliciet aangegeven wat de accountant documenteert. In de Wwft is in artikel 
33 aangegeven wat gedocumenteerd dient te worden over de identificatie en verificatie klant. Voor de 
andere onderdelen uit de Wwft is dat niet expliciet aangegeven.  

4.3 Recapitulatie documentatievereisten  

Recapitulerend is in onderstaand schema de documentatie per fase van de samenstellingsopdracht 
opgenomen. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen aspecten die altijd uit het dossier moeten blijken 
en aspecten die afhankelijk zijn van of een bepaalde omstandigheid zich voordoet. Als een 
omstandigheid zich niet voordoet, dan hoeft dit niet te worden toegelicht in het dossier.  
De stukken kunnen zowel zijn opgenomen in een permanent dossier als in het samensteldossier, of in 
een dossier van een andere opdracht. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1 (zie 
laatste kolom van het schema). 
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Figuur I: Elf aspecten die altijd uit de dossiers moeten blijken: Documentatie Zie bijlage 1 

Kwaliteitsbeheersing   

 De betrokkenheid accountant blijkt uit het samenstellingsdossier vorm vrij 2 

Het aanvaarden van de klant en de opdracht    

 Het nagaan van de integriteit van de klant en verkrijgen van 
inzicht in risico witwassen  

vorm vrij 3.1 

 Identificatie en verificatie klant  WWft: art. 33  3.2 

 Schriftelijke voorwaarden opdracht Standaard 4410: 
par. 24 en 25  

4.2 

Voorbereiding: verkrijgen van inzicht in de entiteit   

 Inzicht in de activiteiten van de entiteit (waaronder administratieve 
systeem en administratieve vastleggingen) en het stelsel van 
financiële verslaggeving 

vorm vrij 
 

5 

Uitvoering   

 Een aansluiting van de jaarrekening op de saldibalans
3
  

 Informatie die ten grondslag ligt aan journaalposten 
/aanpassingen die met het management zijn overeengekomen 
om tot de jaarrekening te komen 

 Informatie die nodig is voor de toelichtingen op de jaarrekening 

vorm vrij  
 
 

6.1 
 

 Doorlezen van de jaarrekening vorm vrij 6.3 

 Erkenning door management dat zij verantwoordelijkheid nemen 
voor definitieve jaarrekening 

vorm vrij 6.6 

Rapportering   

 Kopie van de definitieve versie van de samengestelde 
jaarrekening waarvoor het management zijn verantwoordelijkheid 
heeft erkend en de samenstellingsverklaring 

Standaard 4410: 
par. 38c  

7 

 
 

Figuur II: Zeven aspecten die uit de dossiers blijken als 
betreffende omstandigheid zich voordoet 

Documentatie Zie bijlage 1 

Ethiek   

 Bedreiging van de fundamentele beginselen (onder andere 
vakbekwaamheid en zorgvuldigheid) 

VGBA: art. 21 
lid 3 

1 en 4.1 

Het continueren van de klant en de opdracht   

 Aandachtspunt bij het continueren  
o integriteit klant  
o een risico in kader van Wwft,  
o andere zaken die tot beëindiging of wijziging opdracht leiden  

vorm vrij  
 
VGBA: art. 21 
lid 3  
(bij een bedreiging van 
de fundamentele 
beginselen) 

3.3 

 Wijziging opdrachtvoorwaarden of het bespreken van de 
bestaande opdrachtvoorwaarden bij een onduidelijkheid daarover 
bij het management 

Standaard 4410: 
par. 24  

4.3 

Uitvoering   

 Het ondersteunen van het management bij schattingen of andere 
werkzaamheden 

vorm vrij  
 

6.2 

 Navraag bij twijfel aan door management verschafte informatie vorm vrij  
 

6.4 

 Voorstel tot aanpassingen als samengestelde informatie niet 
toereikend is 

vorm vrij  
 

6.5 

 De accountant communiceert met het management over 
belangrijke aangelegenheden 

vorm vrij  
 

6.7 

 

                                                      
3
 Verondersteld is dat een samenstellingsopdracht minimaal start met een saldibalans waarin de basisvastleggingen al zijn 

opgenomen. In voorkomende gevallen kan dit ook andere informatie zijn zoals een (gedeeltelijke) conceptversie van een 
jaarrekening die het management heeft opgesteld. 
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Als aspecten zowel op grond van figuur I als figuur II tot een vastlegging in het dossier leiden, dan kan 
dit in eenzelfde vastlegging in het dossier. Bijvoorbeeld het ondersteunen bij het bepalen van de 
actuele waarde van een pand (zie figuur II) kan leiden tot journaalpostenaanpassingen die met het 
management zijn overeengekomen om tot de jaarrekening te komen (zie figuur I). Deze ondersteuning 
kan echter ook tot de constatering leiden dat de actuele waarde gehandhaafd kan blijven. Ook in dat 
geval dient informatie te worden vastgelegd, zodat kan worden aangetoond dat er wel over nagedacht 
is. 

4.4 Toepassing voor een micro-onderneming 

Voor een micro-onderneming gelden dezelfde documentatievereisten als voor kleine rechtspersonen. 
De werkzaamheden - en daarmee de dossiervorming - kunnen beperkter zijn omdat toelichtingen in 
de jaarrekening ontbreken. Aan de andere kant zal het mogen totaliseren van jaarrekeningposten bij 
een micro-onderneming niet tot minder werkzaamheden leiden. Dit omdat het aantal feitelijke posten 
in de saldibalans gelijk blijft en de saldibalans gewoonlijk als startpunt voor het samenstellen dient. 
Vergelijk het voorbeeld in bijlage 2. 
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Bijlage 1: Toepassing Standaard 4410 en de documentatievereisten   

Onderstaand zijn de verplichtingen bij een samenstellingsopdracht weergegeven op grond van de 
Standaard. Deze zijn gebaseerd op de vereisten van de Standaard en aangevuld met gerelateerde 
regelgeving. De vereiste over professionele oordeelsvorming (par. 22 Standaard 4410) is niet als 
afzonderlijke stap opgenomen, omdat deze in elke fase van de samenstellingsopdracht kan 
voorkomen. Ook de vereiste over documentatie (par. 38 Standaard 4410) is niet als afzonderlijke stap 
opgenomen, maar geïntegreerd in de diverse fasen van de samenstellingsopdracht. 
 

1 Ethische voorschriften 
Voorschrift: 
De accountant en zijn team houden zich aan de fundamentele beginselen (VGBA). De accountant is 
daarom alert op situaties die tot bedreigingen leiden en neemt zo nodig passende actie. 
 
Documentatie:  
a Bij een bedreiging: vastlegging 
b Geen bedreiging: geen vastlegging  
 
Toelichting: 
Ad. a. Als sprake is van een bedreiging van de fundamentele beginselen die door een maatregel is 
weggenomen, wordt het volgende vastgelegd: de bedreiging, beoordeling, de toegepaste maatregel 
en conclusie. De accountant legt zijn bevindingen zodanig vast dat hij hierop op een later tijdstip kan 
terugvallen en, indien noodzakelijk, zich tegenover derden kan verantwoorden. 
 
Ad. b. Er hoeft geen vastlegging te worden gemaakt als een bedreiging ertoe leidt dat een opdracht 
wordt geweigerd of beëindigd dan wel de klantrelatie wordt beëindigd. Het kan echter verstandig zijn 
om ook in de niet-verplichte gevallen te documenteren. 
 
In de praktijk wordt ook wel een vraag in het werkprogramma hierover opgenomen dat door de 
accountant wordt afgetekend. Dit is een manier om op een bepaald moment de naleving van dit 
voorschrift te overdenken en te documenteren, maar geen verplichting. 
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: par. 21 en 23 (onderdeel b sub 3) 

 NVAK-aav
4
: art. 12 lid 2 

 VGBA
5
 als geheel: art. 21 lid 3 (inclusief toelichting) betreft documentatievereiste 

 

2 Kwaliteitsvoorschriften 
Voorschrift: 
De accountant is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de samenstellingsopdracht. Hij zorgt ervoor 
dat de opdracht in overeenstemming met de regels wordt uitgevoerd mede door het aansturen van 
zijn team en het houden van toezicht. 
 
Documentatie:  
De betrokkenheid van de accountant in alle fasen van de opdracht heeft zijn weerslag op het dossier. 
De wijze waarop is vorm vrij en in de praktijk afhankelijk van de omvang en samenstelling van het 
kantoor en de complexiteit van de samenstellingsopdracht. 
 
Toelichting: 
Bijvoorbeeld een accountant met een of meerdere assistenten: vaak zal aan de hand van een 
werkprogramma worden gewaarborgd en gevolgd dat de opdracht vaktechnisch op adequate wijze 
wordt uitgevoerd. De aansturing en review van de accountant zal zichtbaar zijn door aantekeningen, 
genoteerde vragen of aftekening van een werkprogramma. De mate van benodigde bijsturing is 
afhankelijk van de complexiteit van de opdracht en de capaciteiten van de medewerkers. 
 

                                                      
4
 Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten 

5
 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
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Een werkprogramma is niet verplicht, maar wel handig, enerzijds voor de aansturing van 
medewerkers en anderzijds ter waarborging van de uitvoering van de opdracht volgens de regels. 
 
Een ander voorbeeld is een eenmanskantoor waarbij de accountant de samenstellingsopdracht in zijn 
geheel zelf uitvoert. Denkbaar is dat de accountant geen werkprogramma gebruikt, maar op een 
andere gestructureerde wijze werkt, zoals het noteren van aandachtspunten bij het samenstellen of 
vraagpunten voor het management. 
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: par. 23 (onderdeel a, onderdeel b sub 4) 

 NVAK-aav: art. 7, 9, 10  

 VGBA: art. 13, 14  
 
Overige input voor de handreiking: 
Ervaring van de RvT is dat het vaak op verslaggevingsgebied niet goed gaat. Een van de oorzaken is 
een blind vertrouwen op rapportgenerator. 
 

3 Aangaan en voortzetten van de klantrelatie (VGBA/NVAK/Wwft) 
3.1 Voorschrift: het aanvaarden van de klant 
 De accountant stelt vast dat de klant geaccepteerd kan worden, omdat er geen redenen zijn om te 

twijfelen aan de integriteit van de klant.  

 Hij verkrijgt inzicht in de klant en omgeving om het risico op witwassen in te schatten.  
 
Documentatie:  
De documentatie is vorm vrij. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van een vragenlijst over de 
opdrachtaanvaarding die wordt ingevuld. Een andere wijze kan zijn dat de accountant in het dossier 
zijn overwegingen vastlegt over integriteit van de klant en het risico op witwassen. 
 
Toelichting: 
Voorbeelden van aandachtspunten zijn: 

 Collegiaal overleg 

 Branche (zie inzicht entiteit) 

 Zakelijke reputatie klant (bijv. signalen media) 

 Houding/gedrag leiding 

 Uitkomsten belastingcontroles 

 Aard discussiepunten met belastingdienst of andere belanghebbenden 

 Complexiteit structuur klant 

 Ervaring met vergelijkbare opdrachten 

 Financiële positie klant (en evt. branchegenoten) 
 
Verdere uitleg zie: 

 Paragraaf 3.1 concept NBA –handreiking ‘De herziene Standaard 4410 inzake 
samenstellingsopdrachten’ 

 Paragrafen 1.2 (onder punt 8), 3.6 en 4.3.2 NBA-handreiking 1124 ‘Richtsnoeren Wwft’ 

 Voorbeeld 1 uit NBA-handreiking 1130 ‘Voorbeelden toepassing VGBA’ 
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: Par. 23 (onderdeel b sub 1) 

 NVAK-aav: art. 13 

 VGBA 

 Wwft
6
  

 

3.2 Voorschrift: identificatie en verificatie klant 
De accountant gaat de identiteit van de klant na en verifieert deze (de accountant mag obv risico-
inschatting bepalen hoe de verificatie kan worden gerealiseerd).  
 

                                                      
6
 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 
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Documentatie:  
De documentatie is voorgeschreven in de Wwft. Samenvattend betreft het een vastlegging van: 

 De identificatie en de wijze van verificatie, waarbij onderscheid wordt gemaakt naar: 
o een natuurlijk persoon; 
o een (buitenlandse) rechtspersoon; 
o indien van toepassing: uiteindelijke belanghebbende (UBO)* / politiek prominent persoon (PEP); 
o indien van toepassing: trustee; 
(zie specificatie gegevens in art. 33 Wwft). 

 De aard van dienstverlening** (bijvoorbeeld samenstellingsopdracht, administratieve 
dienstverlening, belastingadvies). 

 
* Adequate maatregelen ter verificatie van UBO zijn risico gebaseerd 
** Aard dienstverlening kan ook blijken uit de uiteindelijke opdrachtbevestiging 

 
Toelichting: 

 Zie hoofdstuk 3 NBA-handreiking 1124 Richtsnoeren Wwft. 
 
Regelgeving: 

 Wwft: o.a. art. 33 over documentatie 
 

3.3 Voorschrift: Continuering klantrelatie 
 Als de accountant achteraf informatie krijgt die tot het niet aanvaarden van de opdracht zou 

hebben geleid of tot een opdracht in een andere vorm, dan beëindigt de accountant alsnog de 
opdracht of zet deze voort in een andere vorm.  

 De accountant volgt/monitort de klant: zijn er zaken die bijstelling vragen van inschatting van risico 
op witwassen? 

 
Documentatie:  

 Vastlegging in het geval van nieuwe informatie die tot bijstelling van het beeld van de klant leidt. De 
documentatie is vorm vrij.  

 Indien van toepassing een gewijzigde opdrachtbevestiging.  
 
Toelichting: 
In de praktijk kan een relatie worden gelegd met het verkrijging van (voortschrijdend) inzicht over de 
klant aan de hand van een bedrijfsverkenning (zie 5.1). Dit is een praktische invulling ter waarborging 
van de naleving van dit voorschrift, maar geen verplichting. 
Voorbeelden uit hoofde van monitoring (Wwft):  

 wijzigingen bij de klant beoordelen op risico van witwassen en terrorismefinanciering;  

 past een nieuwe opdracht bij het profiel van de klant?  
 
Zie paragraaf 3.5.5. ‘Monitoren van de zakelijke relatie en transactie’ uit NBA-handreiking 1124 
Richtsnoeren Wwft. 
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: Par. 23 (onderdeel b sub 1) 

 NVAK-aav: art. 13, 14 

 VGBA art. 21 lid 3 (in het geval van een bedreiging van de fundamentele beginselen) 

 Wwft 
 

4. Aanvaarden en continueren van de opdracht  
4.1 Voorschrift: inzet van accountant en zijn team  
 De accountant stelt vast dat het team beschikt over passende competentie en capaciteiten. 

 De accountant zorgt ervoor dat voldoende tijd en medewerkers beschikbaar zijn. 
 
Documentatie: 
Vastlegging in het geval dat sprake is van een bedreiging van de vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.  
 
Toelichting: 
De accountant gaat bij aanvaarding van de opdracht na of hij en zijn team deskundig zijn om de 
opdracht uitvoeren en of voldoende tijd beschikbaar is om de opdracht naar behoren uit te voeren. 
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Vaak wordt een tijdsplanning gemaakt voor de uitvoering van de opdracht en inzet van medewerkers. 
Verdere uitleg zie: 

 Voorbeeld 2 uit NBA-handreiking 1130 ‘Voorbeelden toepassing VGBA’ 
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: par. 23 (onderdeel b sub 2) 

 NVAK-aav: art. 12 

 VGBA: o.a. art.14, art. 21 lid 3 (in het geval van een bedreiging van de fundamentele beginselen) 
 

4.2 Voorschrift: voorwaarden opdracht 
Omdat niet elke klant hetzelfde wil, moet met hem worden afgesproken hoe hem het best te 
ondersteunen en wat van hem wordt verwacht. Ter voorkoming van misverstanden over de uit te 
voeren werkzaamheden en de verwachtingen moeten deze schriftelijk worden vastgelegd 
 
Documentatie:  
Opdrachtbevestiging of andere schriftelijke overeenkomst 
 
Toelichting: 
Het kan zijn dat de klant behoefte heeft aan administratieve ondersteuning (overige opdracht) of 
ondersteuning bij bijvoorbeeld schattingsposten of keuzes van waarderingsgrondslagen (als 
onderdeel van de samenstellingsopdracht).  
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: par. 24 en 25 
 

4.3 Voorschrift: doorlopende opdracht 
Bij een doorlopende opdracht gaat de accountant na of de opdrachtvoorwaarden nog steeds voldoen. 
Door gewijzigde omstandigheden kan het nodig zijn om de opdrachtvoorwaarden te herzien of het 
management te herinneren aan de bestaande opdrachtvoorwaarden.  
 
Documentatie:  
Vastlegging in het geval van gewijzigde omstandigheden: hieruit volgen herziene 
opdrachtvoorwaarden of aantekening bespreking management (in geval van uitleg aan management 
over opdrachtvoorwaarden). 
 
Toelichting: 
Voorbeelden van gewijzigde omstandigheden zijn:  
Een wijziging in het management, bedrijfsactiviteiten of het geven van extra ondersteuning op basis 
van ervaringen van vorig jaar. Of als de accountant de indruk heeft dat het niet duidelijk is voor het 
management wat de doelstelling of reikwijdte van de opdracht is. 
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: Par. 26 (zie voor voorbeelden par. A40) 
 

5 Voorbereiding: verkrijgen van inzicht 
5.1 Voorschrift: verkrijgen van inzicht 
Om de klant te ondersteunen bij het opmaken van een goede jaarrekening verkrijgt de accountant 
inzicht in (voortdurend proces): 

 activiteiten entiteit (incl. administratieve systeem en administratieve vastleggingen);  

 het van toepassing zijnde stelsel van financiële verslaggeving. 
 
Het inzicht in de activiteiten van de entiteit dient voldoende te zijn om de jaarrekening te kunnen 
samenstellen.  
 
Documentatie:  
Het inzicht in de entiteit is noodzakelijk voor de accountant om de jaarrekening te kunnen maken en 
daarmee een significante aangelegenheid die in de opdrachtdocumentatie wordt opgenomen. De 
vastlegging van de informatie is vorm vrij. In ieder geval dient informatie te worden opgenomen over 
de activiteiten van de entiteit (incl. administratieve systeem en administratieve vastleggingen) en het 
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stelsel van financiële verslaggeving. Het verkrijgen van inzicht is een voortdurend proces dat tijdens 
de diverse fasen van de samenstellingsopdracht plaatsvindt. 
 
Toelichting: 
Bedrijfsverkenning 
In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van een vastlegging aan de hand van een 
bedrijfsverkenning en/of opname documenten in een permanent dossier, die zo nodig worden 
geactualiseerd. De informatie is mogelijk deels verkregen bij proces van opdrachtaanvaarding of bij 
andere verleende diensten. Bijvoorbeeld: 

 Entiteit:  
o Rechtsvorm en statutaire naam 
o Aandeelhouders en directie, eventuele andere governance-organen 
o Vastlegging grootte criteria  
o Eventuele concernverhoudingen (meerdere enkelvoudige jaarrekeningen, geconsolideerd 

jaarrekening) 

 Stelsel inzake financiële verslaggeving:  
o Van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel 
o Keuzes over waarderingsgrondslagen  
o E.v.t. benodigde ondersteuning door accountant zoals bij schattingsposten/ passende 

grondslagen voor financiële verslaggeving 

 Activiteiten:  
o Sector/aard van de activiteiten, deze zijn van belang voor: 

 E.v.t. specifieke verslaggevingsvoorschriften (RJ) 

 Kenmerkende posten in jaarrekening 

 Financiële administratie:  
o Inrichting en systeem 
o Belangrijke vastleggingen 
o Wie voert de financiële administratie (klant/uitbesteed) 
o Ervaring medewerkers financiële administratie  
o Evt. benodigde administratieve ondersteuning door accountant (overige opdracht) 

 Doorlopende en eenmalige aandachtspunten 
 
Het voorbeeld beoogd niet om uitputtend te zijn, de accountant kan andere zaken toevoegen. 
 
Andere aspecten in bedrijfsverkenning (integriteit klant, adviesfunctie) 
Het verkrijgen van inzicht in de entiteit kan met andere aspecten worden aangevuld. Zo kan 
bijvoorbeeld in de bedrijfsverkenning een onderdeel worden opgenomen over integriteit van de klant 
respectievelijk zaken die bijstelling vragen van inschatting van risico op witwassen/monitoring 
klantrelatie Wwft (zie 3.3).  
 
Verder kunnen accountants vanuit hun adviserende of ondersteunende rol bij een entiteit meer 
informatie vragen dan enkel voor een samenstellingsopdracht benodigd is, zoals over de 
administratieve organisatie/interne beheersing. Of in het kader van risicogericht samenstellen (zie 
NBA brochure ‘risicogerichte aanpak samenstellingsopdracht’).  
 
Inzicht in administratieve systeem en administratieve vastleggingen 
De Standaard (waaronder de documentatie-eisen) is alleen gericht op het opstellen van een 
jaarrekening (vanaf saldibalans). Verondersteld is dat de saldibalans is bijgewerkt voor 
basisboekingen en dat het grootboek aansluit op subadministraties en bankafschriften. In de praktijk 
komt het voor dat administratieve bijstand door de accountant en het samenstellen van een 
jaarrekening door elkaar heen lopen.  
 
Of administratieve ondersteuning nodig is en in welke mate maakt onderdeel uit van de bespreking 
met de klant bij het aanvaarden van de opdracht (zie 4.2).  
 
Als de klant de financiële administratie (deels) verricht, dan is van belang dat de accountant inzicht 
heeft in de kwaliteit van de administratie. De accountant kan hier op verschillende manieren een beeld 
krijgen: wie doet de administratie (bijvoorbeeld de receptionist of een opgeleide administrateur), door 
zijn opgedane ervaringen met de klant, het lezen van de jaarrekening of vanuit andere 
werkzaamheden (als administrateur, service provider voor online boekhouden of adviseur). De 
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accountant kan bijvoorbeeld ook (enkele) aansluitingen maken of bepaalde grootboekrekeningen 
doorlopen voor de belangrijkste posten. In het samenstellingsdossier neemt de accountant zijn 
bevindingen over de administratieve vastleggingen bij de klant op, dan wel de gemaakte 
aansluitingen. Als de administratie niet geheel is bijgewerkt of anderszins niet voldoet dan bespreekt 
de accountant met de klant hoe dit kan worden opgelost.  
 
Als het accountantskantoor ook administratieve dienstverlening verricht, dan zijn deze 
werkzaamheden gewoonlijk opgenomen in het administratiedossier. Het is ook mogelijk om deze in 
het samenstellingsdossier op te nemen, bijvoorbeeld als het om beperkte administratieve 
werkzaamheden gaat.  
 
Voorbeelden inzicht in entiteit 
Voorbeeld pensioen BV als micro-onderneming  
Bij een pensioen BV met als enige activiteit het beheer van pensioen in eigen beheer is beperkte 
informatie vaak voldoende voor het verwerven van inzicht. Bijvoorbeeld: 

 Pensioen BV (statutaire naam): Titel 9 BW 2, micro-onderneming 

 Voorziening pensioen in eigen beheer: tegen fiscale waarde 

 Pensioentoezegging (meestal in vorm van pensioenovereenkomst) 

 Ondersteuning bepaling voorziening door accountant 
 
Voorbeeld advocatenpraktijk (al dan niet een micro-onderneming):  
Bij een advocatenpraktijk is, in het kader van inzicht in de activiteiten, bijvoorbeeld relevant of er 
sprake is van een insolventiepraktijk. Dit is van invloed op de totstandkoming van de inkomsten 
(verdienmodel), het onderhanden werk en de debiteurenpositie.  
 
Bijvoorbeeld handelsonderneming: waardering van de voorraad LIFO  
In gesprek met een klant over de inrichting van de administratie blijkt dat er geen LIFO wordt toepast 
en dat de klant ondersteuning nodig heeft om de voorraad volgens LIFO te waarderen.  
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: Par. 28  
 

6. Uitvoeren 
6.1 Voorschrift: samenstellen 
De accountant verwerkt de van de klant verkregen informatie op grond van zijn verslaggevingskennis 
tot een juiste jaarrekening. Het is niet nodig de informatie te toetsen, want de klant is verantwoordelijk 
dat deze juist en volledig is. 
 
Documentatie:  
In het dossier is opgenomen: 

 een aansluiting van de jaarrekening op de saldibalans (startpunt van de samenstellingsopdracht); 

 informatie die ten grondslag ligt aan met het management overeengekomen 
journaalposten/aanpassingen om tot de jaarrekening te komen; 

 informatie die nodig is voor de toelichtingen op de jaarrekening; 

 andere significante vastleggingen, zoals schattingen waarbij de accountant ondersteuning aan het 
management heeft gegeven (zie 6.2). 

 
Toelichting: 
Voorbeelden van werkzaamheden en documentatie bij de post materiële vaste activa zijn: 
Balanspost 
Een pand wordt gewaardeerd tegen actuele waarde. De accountant merkt op dat de waardering al 
enige jaren hetzelfde is terwijl de markt voor onroerende goederen is ingezakt. De accountant 
bespreekt de waardering met het management, dat besluit een taxatierapport te laten maken. In het 
samenstellingsdossier neemt de accountant op: 

 Recent taxatierapport  

 De overwegingen en bespreking met het management n.a.v. het taxatierapport en de uitkomst ten 
aanzien van de waardering  
(zie voorbeeld 5.3 uit concept NBA-handreiking) 
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Toelichting op de balans 

a Voor een hypothecaire lening is een pand als zekerheid gegeven. De accountant vraagt dit na bij 
de klant en omschrijft dit in de toelichtingen op de balans. In het samenstellingsdossier neemt de 
accountant op: 

 Stukken bank (bijvoorbeeld kredietovereenkomst), aantekeningen van de bespreking met de 
klant en de daarbij verkregen informatie en het effect daarvan op het financiële overzicht. 

b De accountant heeft van de klant een materiële vaste activa staat ontvangen. De accountant ziet 
dat op dat op de materiële vaste activa een investering is opgenomen met een omschrijving die 
daar niet bij lijkt te passen. Mogelijk had deze post onder de kosten moeten staan. De post is niet 
van invloed op het beeld van de jaarrekening, maar wel op een correcte belastingaangifte. Hij 
bespreekt dit met het management en vraagt zo nodig om een correctie of stelt deze voor. In het 
samenstellingsdossier neemt de accountant op: 

 materiële vaste activa staat; 

 het met de klant te bespreken aspect alsmede de uitkomst daarvan en het effect op de 
financieel overzicht;  

 een correctieboeking met toelichting. 
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: Par. 29, 38 
 

6.2 Voorschrift: ondersteunen bij schattingen of andere werkzaamheden 
 Waar nodig ondersteunt de accountant de klant bij schattingen of andere werkzaamheden die 

nodig zijn om een goede jaarrekening op te maken. De accountant zorgt er wel voor dat de klant 
begrijpt wat hij heeft gedaan en hoe hij tot de uitkomsten is gekomen, anders kan de klant niet 
verantwoordelijk zijn voor de jaarrekening (zie 6.6). 

 De accountant maakt gebruik van zijn professionele oordeelsvorming.  
 
Documentatie:  
In het dossier zit informatie over posten waarbij de accountant ondersteuning aan het management 
heeft gegeven. Dit hoeft niet per definitie te leiden tot een journaalpost/aanpassing, dit kan 
bijvoorbeeld ook tot constatering leiden dat waardering kan blijven gehandhaafd. De vastlegging van 
de informatie is vorm vrij. 
 
Toelichting:  
Voorbeeld over schattingen 
De accountant maakt met het management een inschatting van een claim ter vorming van een 
voorziening. In het dossier legt hij de uitgangspunten vast ter bepaling van de claim en de daarmee 
samenhangende voorziening. Verder blijkt uit de vastlegging ook dat hij dit met het management heeft 
besproken. Dit kan op verschillende manieren, zoals een korte notitie van het gesprek (al dan niet 
telefonisch) of een reactie van de klant per email. 
 
Voorbeeld over waarderingsgrondslag bij dreigende discontinuïteit. 
Afwegen en bespreken met management of dit gevolgen heeft voor wijze van waardering. De 
overwegingen worden vastgelegd in het dossier.  
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: Par. 22 en 30 
 

6.3 Voorschrift: doorlezen jaarrekening 
De accountant leest de jaarrekening om na te gaan of er zaken in staan die gezien zijn kennis vragen 
oproepen. De vragen bespreekt hij met de klant. 
 
Documentatie:  
Bij het doorlezen is essentieel dat de accountant de jaarrekening ‘begrijpt’ en past bij het beeld dat hij 
van de entiteit heeft. Het doorlezen van de jaarrekening zal vaak leiden tot bespreekpunten met de 
klant. In dat geval is sprake van significante aangelegenheden die moeten worden gedocumenteerd. 
Bijvoorbeeld door het vastleggen van een (korte) bespreeknotitie. 
 
Gezien het belang van het doorlezen van de jaarrekening en de betrokkenheid van de accountant 
daarbij wordt verwacht dat deze werkzaamheid zichtbaar is in het dossier (zie 2 
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‘kwaliteitsvoorschriften’). De wijze waarop is vorm vrij. Denk aan het hierboven genoemde 
bespreekverslag, of vragen of aantekeningen op de jaarrekening naar aanleiding van het doorlezen, 
dan wel een paraaf van de accountant op het werkprogramma of jaarrekening.  
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: par. 27 en 31 

 NVAK-aav: art. 7, 9, 10  
 

6.4 Voorschrift: navraag bij twijfel aan door management verschafte informatie 
Als de accountant twijfelt aan de door het management verschafte informatie, dan bespreekt hij dit en 
vraagt om aanvullende of gecorrigeerde informatie. Als hij deze niet krijgt, geeft hij de opdracht terug 
en licht dit toe. 
 
Documentatie:  
Significante aangelegenheden en hoe accountant hiermee is omgegaan. 
 
Toelichting: 
Zie voorbeeld onder 6.1 over materiële vaste activa staat. 
 
Voorbeeld 
De accountant leest de jaarrekening door van een handelsonderneming. De marge is gewoonlijk 44% 
in de branche en bij de entiteit, maar is nu 50%. Dit kan een indicatie zijn dat bijvoorbeeld de post 
voorraad niet goed is gewaardeerd. De accountant bespreekt dit met het management. In het dossier 
wordt een bespreeknotitie met het management opgenomen en eventuele gecorrigeerde informatie of 
eventueel ondernomen vervolgstappen. 
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: par. 32, 33 en 36 
 

6.5 Voorschrift: voorstel tot aanpassingen als samengestelde informatie niet toereikend is 
Als de accountant tot de conclusie komt dat een samengestelde jaarrekening niet toereikend is, dan 
stelt hij aanpassingen voor. Als het management weigert, geeft hij de opdracht terug en licht dit toe.  
 
Documentatie:  
Significante aangelegenheden en hoe accountant hiermee is omgegaan 
 
Toelichting: 
Voorbeeld 
Uit ontwikkelingen in de branche en/of een gesprek met het management blijkt product x incourant, 
maar er heeft geen afwaardering van de voorraad plaatsgevonden. De accountant bespreekt dit met 
het management en stelt een correctie voor (journaalpost). In het dossier wordt een bespreeknotitie 
met het management opgenomen en eventuele gecorrigeerde informatie of eventueel ondernomen 
vervolgstappen. 
 
Zie ook voorbeeld 5.3 uit concept NBA-handreiking over Standaard 4410 
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: Par. 34, 35, 36 
 

6.6 Voorschrift: erkenning management 
De accountant gaat na of het management het eens is met de jaarrekening. Dat kan alleen als het 
management de jaarrekening begrijpt en dus licht de accountant de jaarrekening waar nodig toe. 
 
Documentatie:  
De erkenning door het management is essentieel omdat het management verantwoordelijk is voor de 
jaarrekening. Deze erkenning door het management van zijn verantwoordelijkheid wordt gezien als 
een van de significante aangelegenheden die moeten worden gedocumenteerd. Dit kan zowel 
schriftelijk (bijvoorbeeld een bevestigingsbrief) als mondeling tijdens de rapportbespreking waarvan 
aantekening wordt gemaakt in het dossier.  
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Toelichting: 
Wijze van erkenning en opname in dossier: zie par. 5.5 concept NBA-Handreiking 4410 
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: Par. 27 en 30 
 

6.7 Voorschrift: communicatie over belangrijke aangelegenheden 
De accountant bespreekt belangrijke aangelegenheden met het management. 
 
Documentatie:  
Documentatie van significante aangelegenheden en hoe accountant hiermee is omgegaan (par. 38a). 
Accountant neemt bespreeknotitie op in het dossier. 
 
Toelichting: 
Gezien de ondersteunende rol van de accountant zal dit vaak voorkomen, denk bijvoorbeeld aan 
bespreekpunten voortkomend uit het doorlezen van de jaarrekening (zie 6.3). 
 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: par. 27 
 

7. Rapportering 
Voorschrift:  
De accountant brengt een verklaring uit waarin hij kort uitlegt wat hij heeft gedaan en wat de 
verantwoordelijkheden van de klant zijn, waarbij hij verwijst naar de Standaard. 
 
Documentatie:  

 Kopie van de definitieve versie van de samengestelde jaarrekening waarvoor het management 
haar verantwoordelijkheid heeft erkend en de samenstellingsverklaring. 

 
Regelgeving: 

 Standaard 4410: par. 38c, 40 en 41 
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Bijlage 2: Toepassing documentatie bij een pensioen BV (micro-onderneming) 

In deze bijlage wordt een uitwerking gemaakt voor een dossier bij een pensioen-BV (micro-
onderneming) aan de hand van de figuur ‘recapitulatie van documentatievereisten’ (uit paragraaf 4.4) 
 

Voorbeeld pensioen BV: 
Posten in de jaarrekening zijn beleggingen en een voorziening pensioen en bijbehorende opbrengsten 
en kosten. De accountant helpt bij de bepaling van de benodigde voorziening pensioen in eigen 
beheer. Verder zijn er geen bijzonderheden. Voor de klant worden nog andere opdrachten gedaan, 
waaronder een samenstellingsopdracht bij een handelsonderneming. 

 
Figuur: aspecten die altijd uit het dossier moeten blijken 
 

Wat moet altijd uit de dossiers blijken? Voorbeeld 

Kwaliteitsbeheersing  

 De betrokkenheid van de accountant 
blijkt uit het samenstellingsdossier 

De accountant heeft de opdracht zelf verricht. Hij heeft 
geen werkprogramma gevolgd. De balansposten zijn 
afgestemd met BW 2. Dit is in het dossier zichtbaar bij 
de pensioenvoorziening. De post beleggingen sluit aan 
op de saldibalans. 
 
In het dossier is zijn betrokkenheid zichtbaar door zijn 
vastleggingen bij de pensioenvoorziening en de 
bespreeknotitie met het management. 

Het aanvaarden van de klant en de 
opdracht  

 

 Het nagaan van de integriteit van de 
klant en verkrijgen van inzicht in risico 
witwassen  

Opgenomen in een permanent dossier 

 Identificatie en verificatie klant  Opgenomen in een permanent dossier 

 Schriftelijke voorwaarden opdracht Schriftelijke opdrachtbevestiging 

Voorbereiding: verkrijgen van inzicht in 
de entiteit 

 

 Inzicht in de activiteiten van de entiteit 
(waaronder administratieve systeem en 
administratieve vastleggingen) en het 
stelsel van financiële verslaggeving 

Bij de opdrachtaanvaarding/verkrijgen van inzicht is de 
volgende vastlegging gemaakt over de opdracht: 

 Pensioen BV (statutaire naam): Titel 9 BW 2, micro-
onderneming 

 Beleggingen tegen verkrijgingsprijs of lagere 
marktwaarde. Boeking door de klant. 

 Voorziening pensioen in eigen beheer: tegen fiscale 
waarde 

 Ondersteuning bepaling voorziening door 
accountant 

 
 

Uitvoering  

 Een aansluiting van de jaarrekening op 
de saldibalans  

 Informatie die ten grondslag ligt aan 
journaalposten /aanpassingen die met 
het management zijn overeengekomen 
om tot de jaarrekening te komen 

 

 Een aansluiting van de jaarrekening op de 
saldibalans  

 Uitgangspunt/berekening ter bepaling voorziening 
pensioen in eigen beheer 

 

 Doorlezen van de jaarrekening Accountant heeft geen opmerkingen. Concept-
jaarrekening geparafeerd na het lezen als akkoord. 

 Erkenning door management dat zij 
verantwoordelijkheid nemen voor 
definitieve jaarrekening 

Accountant heeft jaarrekening besproken met 
management. Erkenning verantwoordelijkheid is 
mondeling bevestigd. Dit is vastgelegd in het dossier. 



Rapportage van de tijdelijke commissie Standaard 4410 
Samenstellen en documentatie 

Koninklijke NBA 23  

Wat moet altijd uit de dossiers blijken? Voorbeeld 

Rapportering  

 Kopie van de definitieve versie van de 
samengestelde jaarrekening waarvoor 
het management hun 
verantwoordelijkheid hebben erkend en 
de samenstellingsverklaring 

De definitieve jaarrekening en de 
samenstellingsverklaring opgenomen 

 
 
Figuur: aspecten die uit het dossier moeten blijken als een bepaalde omstandigheid zich voordoet 
 

Wat moet uit de dossiers blijken als 

betreffende omstandigheid zich voordoet? 

Voorbeeld 

Ethiek  

 Bedreiging van de fundamentele beginselen n.v.t 

Het aanvaarden en continueren van de klant 

en de opdracht 

 

 Bedreiging van de naleving van de 
vakbekwaamheid  

n.v.t 

 Aandachtspunt bij het continueren  
o integriteit klant  
o een risico in kader van Wwft,  
o andere zaken die tot beëindiging of 

wijziging opdracht leiden  

n.v.t 

 Wijziging opdrachtvoorwaarden of het 
bespreken van de bestaande 
opdrachtvoorwaarden bij een 
onduidelijkheid daarover bij het 
management 

n.v.t 

Uitvoering  

 Het ondersteunen van het management bij 
schattingen of andere werkzaamheden  

Accountant heeft geholpen bij waardering van post 

beleggingen. Dit is zichtbaar in dossier door een 

aansluiting met een jaaropgave van de effecten 

instelling en aantekeningen accountant op 

jaaropgave. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing/ 

journaalpost. 

 

De berekening ter bepaling voorziening pensioen in 

eigen beheeronderdeel is al opgenomen onder ‘Wat 

moet altijd uit het dossier blijken’ onder de ‘uitvoering’ 

 

Dit onderdeel was relevant geweest als de 

berekening niet had geleid tot een wijziging en dus 

geen aanpassing/journaalpost was gemaakt. 

 Navraag bij twijfel aan door management 
verschafte informatie 

n.v.t 

 De accountant communiceert met het 
management over belangrijke 
aangelegenheden 

n.v.t 
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Bijlage 3: Vraag en antwoord over Standaard 4410 en de NVAK-aav 

In deze bijlage zijn enkele vragen uit de praktijk opgenomen over toepassing van de Standaard en 
documentatie.  
 
Vraagpunten over dossiervorming bij de voorbereiding en uitvoering 
Onderstaand zijn een aantal vragen opgenomen uit de praktijk 
 
Vraag 1: Welke aansluitingen worden vastgelegd in het dossier? (zie par. 38b van de 
Standaard) 
De verbindingen tussen de jaarrekening, de saldibalans en de in het dossier opgenomen informatie 
over significante posten. Dit is afhankelijk van of de accountant betrokken is geweest bij de 
totstandkoming van de (significante) post in het kader van de samenstellingsopdracht. 
 
Bijvoorbeeld: 
Als de accountant heeft geholpen bij bepaling voorziening dubieuze debiteuren en daarvoor 
bijvoorbeeld gebruik heeft gemaakt van een openstaande postenlijst debiteuren. In het dossier wordt 
zichtbaar gemaakt dat de gebruikte openstaande postenlijst aansluit op de jaarrekening. 
 
Vraag 2: Is initiële en afsluitende cijferbeoordeling nodig bij een samenstellingsopdracht? En 
zo ja, wat legt de accountant vast? 
Nee, initiële of afsluitende cijferbeoordeling komen niet expliciet voor in de Standaard. In de 
Standaard is opgenomen dat de accountant de samengestelde jaarrekening leest om na te gaan of er 
zaken in staan die gezien zijn kennis vragen oproepen (zie bijlage 1 onderdeel 6.3). Het doorlezen 
betreft zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van 
afzonderlijke opstelling waarin de cijfers worden vergeleken met bijvoorbeeld het vorig jaar (absoluut 
en relatief), maar dat hoeft niet. De accountant laat in het dossier zien dat hij de jaarrekening heeft 
doorgelezen, de manier waarop is vorm vrij. Bijvoorbeeld met vragen of aantekeningen op de 
jaarrekening naar aanleiding van het doorlezen, bespreking van vragen met het management naar 
aanleiding van het doorlezen (bespreekverslag), cijferopstelling dan wel een paraaf van de accountant 
op het werkprogramma. 
 
Sommige accountants vinden het praktisch om dit doorlezen ook toe te passen op de verkregen 
saldibalans, al dan niet in de vorm van een (initiële) cijferbeoordeling. Dit is een middel om inzicht te 
krijgen in de entiteit, maar is geen verplichting volgens de Standaard. 
 
Vraag 3: Is een materialiteitsberekening vereist?  
De Standaard vereist niet van de accountant dat deze (voorafgaand aan het samenstellen) een 
materialiteitsberekening maakt. In die zin hoeft geen materialiteitsberekening in het dossier te worden 
opgenomen. Dit mag wel. Sommige kantoren vinden het bijvoorbeeld praktisch om aan assistenten 
een bepaald richtbedrag mee te geven voor correcties of houden in overleg met de klant een bepaald 
bedrag aan. 
 
Het begrip materialiteit wordt ingevuld door het van toepassing zijnde stelsel van verslaggeving. In het 
BW is dit gekoppeld aan het inzichtvereiste van de jaarrekening (art. 362 BW 2). Het gaat dan om 
afwijkingen in de jaarrekening die van invloed zijn op de economische beslissingen die gebruikers op 
basis van de jaarrekening nemen. Als de accountant zich bewust wordt van tekortkomingen in het 
samengestelde financiële overzicht, zal hij moeten afwegen of deze materieel zijn (zie par. 34 
Standaard 4410). In het geval van een materiele afwijking zal deze in het dossier worden opgenomen 
en tot aanpassing leiden in de jaarrekening. 
 
Vraag 4: Moet de accountant bij het samenstellen ook nog letten op specifiek op de 
onderneming betrekking hebbende wet- en regelgeving (WKA, WAADI, HACCP, WBSO, milieu, 
CAO, pensioen, fiscaal)? 
Dat moet voor zover sprake is van regelgeving die van invloed is op de jaarrekening. Bijvoorbeeld als 
het management behoefte heeft aan ondersteuning bij het inschatten van een belastinglatentie of een 
pensioenvoorziening. Verder kan specifieke regelgeving aan de orde komen bij navraag bij het 
management of sprake is van boetes of rechtszaken i.v.m. een eventuele voorziening in de 
jaarrekening. In die zin is het ook bij de aanvaarding van de opdracht en het verkrijgen van inzicht in 
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de entiteit relevant om te weten of sprake is van specifiek op de onderneming betrekking hebbende 
wet- en regelgeving die van invloed kan zijn op de jaarrekening.  
 
Vraag 5: Moet de accountant in zijn (permanente) dossier afschriften hebben van: 

 De statuten; 

 Eigendomsakten; 

 Huurovereenkomsten; 

 Financieringsovereenkomsten; 

 Leningsovereenkomsten; 

 Etc.? 
 
Dit is afhankelijk van of deze stukken benodigd zijn voor de jaarrekening. Dit kan nodig zijn voor de 
opname van de statutaire naam in de jaarrekening of de toelichtingen, zoals looptijd en 
rentepercentage van een lening, of niet uit de balans blijkende verplichtingen. Ook voor de wijze van 
resultaatverdeling kan deze informatie van belang zijn. De accountant kan de informatie ook op 
andere wijze verkrijgen en vastleggen, bijvoorbeeld een schriftelijke omschrijving door de klant. 
 
Vraag 6: Is een werkprogramma verplicht op grond van de Standaard of de NVAK-aav? 
Een werkprogramma is niet verplicht, maar wel handig, enerzijds voor de aansturing van 
medewerkers en anderzijds ter waarborging van de uitvoering van de opdracht volgens de regels. Dit 
is een manier om een invulling te geven aan het beheersen van de kwaliteit van de 
samenstellingsopdracht uit de NVAK-aav (art. 9 en 10), waarbij rekening mag worden gehouden met 
de aard en omvang van het accountantskantoor.  
 
Zie voor verdere toelichting ‘kwaliteitsvoorschriften’ (Zie bijlage 1 onderdeel 2) 
 
Vraag 7: Is een topmemo/afrondend verslag verplicht? 
Een topmemo of afrondend verslag is niet verplicht, maar wel handig. Dit is een manier om een 
invulling te geven aan het beheersen van de kwaliteit van de samenstellingsopdracht uit de NVAK-aav 
(art. 9 en 10). 
 
Vraag 8: Is een handboek verplicht? 
Een handboek is niet verplicht. Dit is een manier om een invulling te geven aan het beheersen van de 
kwaliteit van de samenstellingsopdracht uit de NVAK-aav (art. 9 en 10), waarbij rekening mag worden 
gehouden met de aard en omvang van het accountantskantoor. 
 
Een handboek geeft de opzet van het stelsel van kwaliteitsbeheersing weer. Bij een groot kantoor is 
dit een belangrijk hulpmiddel om als organisatie op eenzelfde, systematische en vaktechnisch 
verantwoorde wijze te kunnen werken.  
 
Bij kleinere kantoren is door de rechtstreekse betrokkenheid van de eindverantwoordelijke accountant 
bij de uitvoering van de opdracht vaak sprake van minder gestructureerde en minder formele 
processen en procedures. Zo zal het meestal niet nodig zijn om te werken met (uitgebreide) 
beschrijvingen van procedures en een schriftelijk vastgelegd kwaliteitsbeleid.  
 
Uiteraard moeten wel kwaliteitsmaatregelen aanwezig zijn, maar deze kunnen ook blijken uit 
vastgelegde uitgangspunten en Standaarden voor de uitvoering van de opdracht (‘opzet en bestaan 
van het stelsel’). Dit in combinatie met de vastleggingen in het dossier over de uitvoering van de 
opdracht (‘werking van het stelsel’). Voorbeelden van Standaarden zijn een vragenlijst cliënt- en 
opdrachtaanvaarding en een werkprogramma. 
 
Een klein kantoor kan aan deze vereiste voldoen door als accountant daarnaar te handelen en dit ook 
zo uit te dragen aan medewerkers. Of deze vereiste is nageleefd in de praktijk, zal onder andere 
blijken uit de kwaliteit van de uitvoering van de opdracht.  
 
Vraag 9: Geldt het handboek als het meer vereist dan de Standaard of de NVAK-aav? 
Als het kantoor werkt met een handboek dan is dit leidend voor de Raad bij de toetsing van het stelsel 
van kwaliteitsbeheersing, ook als dit meer vereist dan volgens de Standaard nodig is. 
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