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JAARVERSLAG 2021 COMMISSIE MKB
De MKB-Accountant moet goed ondersteund worden bij zijn of haar werkzaamheden. Dat is de kern van de
activiteiten van de Commissie MKB. In dit jaarverslag vindt u een overzicht van deze activiteiten.
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NBA HELPT
2021 was het tweede jaar waarop de corona-pandemie een stempel drukte. De in 2020 gestarte activiteiten van
NBA HELPT gingen dan ook onverminderd door. Het zijn activiteiten die niet zijn toe te schrijven aan de Commissie
MKB, maar ze zijn een uitvloeisel van de gezamenlijke aanpak van de NBA. Zowel van de NBA-commissies als van
het NBA-bureau. De Commissie MKB heeft het afgelopen jaar input gegeven voor de inhoud van de webinars van
NBA Helpt.

GEZAMENLIJKE PROJECTEN MET SRA
De afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd tussen de Commissie MKB, de SRA en de Novaa om invulling te geven
aan de toekomst van de MKB Accountant. Deze gesprekken hebben geleid tot een gezamenlijke mkb-agenda van de
Commissie MKB en de SRA. Doel van de activiteiten uit deze mkb-agenda is ervoor te zorgen dat de MKB Accountant
ook in de toekomst van toegevoegde waarde blijft. Bij de totstandkoming van deze gezamenlijke activiteiten is ook
input van de Novaa meegenomen en verwerkt.
In de mkb-agenda staat een aantal projecten op het gebied van kwaliteitsindicatoren, beroepsprofiel en certificeringsbevoegdheid, regelgeving en duurzaamheid. Maar er werd niet alleen gesproken. Een aantal gesprekonderwerpen heeft
al geresulteerd in concrete activiteiten. Denk daarbij aan de oprichting van een mkb-onderzoekscentrum, de mkb-toets
op NBA-regelgeving en de taakuitbreiding van de Commissie MKB naar assurance-onderwerpen in het mkb.

MKB-TOETS OP NBA-REGELGEVING
De Commissie MKB heeft overleg gehad met het Adviescollege Beroepsreglementering (ACB) over de vraag hoe de
schaalbaarheid en proportionaliteit van de NBA-regelgeving voor de MKB Accountant gewaarborgd kan worden.
Daarbij kan gedacht worden aan hoeveelheid regelgeving, impact, uitvoerbaarheid en beheersbaarheid. Dit vanuit
de gedachte dat de beroepsregelgeving helder en duidelijk moet zijn, waarbij geen uitgebreide toelichtingen nodig zijn.
Met het ACB is afgesproken te komen tot een periodiek overleg om de komende regelgeving in een vroeg stadium te
bespreken.
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MKB-ONDERZOEKSCENTRUM
De Commissie MKB, de SRA en het AC-Scholenoverleg hebben een mkb-onderzoekscentrum opgericht. Dit onderzoekscentrum richt zich op strategische en inhoudelijke onderwerpen die van belang zijn voor de MKB Accountants.
Gepland is om vier tot zes praktijkgerichte onderzoeken per jaar uit te voeren. Hiermee krijgen de MKB Accountants,
na opheffing van NEMACC, weer een op dit segment gericht onderzoekscentrum.
Het initiatief van de Commissie MKB, SRA en het AC-scholenoverleg stimuleert innovatieve praktische toepassingsmogelijkheden. Bovendien maakt het kunnen deelnemen van studenten aan innovatieve onderzoeken, het beroep
van accountant aantrekkelijk voor (potentiële) studenten. De Commissie MKB levert één van de drie bestuursleden.

ASSURANCE-WERKZAAMHEDEN IN HET MKB
Tot begin 2021 richtte de Commissie MKB zich vooral op het ondersteunen van accountants in de samenstelpraktijk.
Veel accountants werken echter ook in de gemengde praktijk en geven assurance Om ook deze accountants te ondersteunen is het werkterrein van de Commissie MKB uitgebreid tot dit segment en is een extra commissielid benoemd.
De Commissie MKB heeft zich in 2021 actief gemengd in de discussie over het verplicht rapporteren over fraude en
continuïteit in de jaarrekening. Oorspronkelijk leek deze verplichting alleen voor de controles in het Wta-domein te
gelden, maar in de conceptregelgeving bleek dat dit van toepassing zou worden bij alle controles van de jaarrekening,
dus ook voor de vrijwillige controles van de jaarrekening in het niet-Wta-domein. Uiteindelijk heeft het NBA-bestuur
besloten, in lijn met het advies van de Commissie MKB, om deze verplichting vooralsnog niet van toepassing te verklaren voor het niet-Wta-domein.

MKB-CAMPAGNE
In het najaar is een publiekscampagne gericht op de mkb-ondernemers van start gegaan. Doel is om het onderscheidend
vermogen van de MKB Accountant onder de aandacht te brengen bij ondernemers in het mkb. De inhoud van de campagne is in nauw overleg met de Commissie MKB tot stand gekomen. De campagne onderstreept de meerwaarde van een
accountant voor ondernemers in het mkb. Accountants doen immers veel meer dan alleen de boekhouding, fiscale aangiften en het samenstellen van jaarstukken. Iedere ondernemer moet kunnen vertrouwen op een breed, deskundig advies
en een kritische blik. Met een accountant halen ondernemers een sparringpartner in huis, zo benadrukt de campagne.
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PE
Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe PE-regelgeving van toepassing op alle accountants, dus ook alle MKB
Accountants. De Commissie MKB heeft input geleverd voor de voorlichtingssessies die in het begin van het jaar zijn
georganiseerd om de nieuwe PE-regeling op hoofdlijnen uit te leggen (bv. over het opstellen van POP).

COMPact
COMPact staat voor COMPliance en hierop ACTeren. Dit doet de Commissie MKB met de implementatie van een
digitale tool waarbij MKB Accountants via (push)berichten worden geactiveerd om tijdig en goed geïnformeerd te
acteren op geldende/naderende wet- en regelgeving. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de inhoud van deze tool en
aan de technische uitwerking en vormgeving.
Naar verwachting wordt de tool in 2022 aan de MKB Accountants ter beschikking gesteld.

FRAUDE
Fraude is één van de strategische thema’s van de NBA. Ook in de mkb-praktijk krijgt de accountant te maken met
fraude, zowel van DGA’s als van werknemers of klanten. De Commissie MKB wil ervoor zorgen dat voorstellen die voor
de controlepraktijk worden gemaakt, toepasbaar worden voor de mkb-praktijk. In 2021 heeft de Commissie MKB
gereageerd op de best practice frauderisicofactoren van de werkgroep Fraude. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan
de totstandkoming van de Publieke Managementletter over frauderisicobeheersing.
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AUTOMATISCH HORIZONTAAL
TOEZICHT BIJ GOEDE TOETSINGSUITSLAGEN
De Commissie MKB is in overleg met de Belastingdienst om ervoor te zorgen dat kantoren die positief worden
getoetst, automatisch voldoen aan de eisen voor horizontaal toezicht. Het accountantskantoor hoeft in dat geval
geen apart traject af te leggen voordat toegetreden kan worden tot horizontaal toezicht. Helaas is er, door de drukte
rond de ondersteuning van de collega’s met betrekking tot de coronamaatregelen in 2021, geen ontwikkeling te
melden op dit dossier.

SAMENWERKING MKB ACCOUNTANTS BINNEN DE NBA
Vorig jaar organiseerde de Commissie MKB een bijeenkomst voor MKB Accountants die actief zijn in de diverse NBAgremia. Het doel van de bijeenkomst was kennismaken, waardoor de onderlinge samenwerking bevorderd wordt.
Naar aanleiding van dit overleg is de eerste samenwerking al van de grond gekomen. De Commissie MKB is betrokken
bij het tot stand komen van Standaard 4400N.
Daarnaast werd gesproken over het activiteitenplan van de Commissie MKB. De aanwezige MKB Accountants konden
zich goed vinden in de activiteiten, met hier en daar een aanscherping.

Samenstelling Commissie MKB in 2021:
Steef Visser (voorzitter)
Jan Rijken (vice-voorzitter)
Terry Bogers
Stephan Dekker
Marcel Koestering
Ronald van der Land
Claudia Spring in ’t Veld
Alle leden van de Commissie MKB zijn accountant
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