Het Coronavirus brengt bijzondere tijden met zich mee. Ook voor accountants. Het is positief om
te constateren dat leden elkaar proberen te helpen en dat de NBA hierbij faciliteert.

Omdat - afhankelijk van hoe je het filmpje van Eric Mantelaers ‘bekijkt’ - je zou kunnen
concluderen dat Eric Mantelaers een andere boodschap verkondigt dan de NBA, hebben beiden
telefonisch overlegd. Tijdens dit vaktechnische overleg benadrukte de NBA hun uitgangspunt om

zoveel mogelijk door te gaan met controle- en samenstelwerkzaamheden. Accountants kunnen
volgens de NBA juist nu bijdragen aan zorgvuldige besluitvorming in het economische
verkeer. De NBA wijst hiervoor ook naar de FAQ van de Helpdesk Vaktechniek en de
column 'De schouders eronder' van Jan Thijs Drupsteen op Accountant.nl.
(https://www.accountant.nl/discussie/columns/2020/3/de-schouders-eronder/).

Eric Mantelaers begrijpt deze stellingname, maar wijst erop dat collega’s in de praktijk momenteel
frequent te maken hebben met de vraag of ze voldoende en geschikte controle-informatie
hebben om een (controle) verklaring af te geven. In mijn filmpje, aldus Eric Mantelaers, open ik
met het uitgangspunt dat we als het vaktechnisch mogelijk is, 'gewoon' onze verklaring moeten
afgeven. Vanaf moment 1:16 betoog ik dat als de onzekerheden (over met name de continuïteit)
zo groot zijn dat geen weldenkend mens iets slims hierover kan zeggen, we ten strengste moeten
overwegen om geen verklaring af te geven. En dit is precies het heikele punt en het enorme
dilemma. Wanneer kan het wel en wanneer niet? Mochten de accountants in het veld van mening
zijn dat het niet mogelijk is of vaktechnisch niet slim om een verklaring af te geven, zouden we de
verklaring moeten uitstellen. Echter dan zouden we over een alternatief moeten beschikken. Een
alternatief geldend voor extreme perioden, een “Corona-verklaring”. In mijn filmpje noem ik dit
een Tussentijds Accountansverslag. In goed overleg met de klant zou dit tussentijds

accountantsverslag ook gedeeld kunnen worden met bijvoorbeeld de bank. Onder de
voorwaarde dat dit verslag uitsluitend gedeeld mag worden, samen met de geïdentificeerde
bijbehorende concept jaarrekening, zou de bank geïnformeerd kunnen worden over de cijfers
over het boekjaar 2019 waarop de reguliere werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar waarop
nog geen onderzoekswerkzaamheden hebben plaatsgevonden met betrekking tot de
onzekerheden en gevolgen van het Coronavirus.
Eric Mantelaers en de NBA concluderen dat ze beiden beseffen dat onze beroepsgroep zich
door de Corona pandemie geplaatst ziet voor deze vaktechnische en ethische vraagstukken en
willen ieder vanuit hun eigen rol collega’s hierover met raad en daad bijstaan.

