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JAARVERSLAG 2022 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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JAARVERSLAG 2022 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.

De Commissie MKB heeft in 2022 een aantal gesprekken gevoerd met de voorzitter van het NBA-bestuur en met 

het bestuurslid dat portefeuillehouder MKB is. Het ging daarbij allereerst over het belang van de MKB Accountant, 

zowel voor de klant als de maatschappij. Daarnaast kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

a. Regelgeving 

b. Marktontwikkelingen

c. Toetsing

d. Governance

De gesprekken worden in 2023 voortgezet.

Daarnaast hebben de Commissie MKB en de SRA bij een aantal projecten nauw samengewerkt. 

Deze projecten zijn ook opgenomen in dit jaarverslag.

COMPact

Implementatie van een app of digitale agenda waarbij MKB-accountants via pushberichten worden geactiveerd 

om tijdig en goed geïnformeerd te acteren op geldende en/of naderende wet- en regelgeving.

In 2022 is het functioneel ontwerp en de inhoud van COMPact bepaald. Daarnaast is gesproken met externe partijen 

over de software. Het doel om op 1 januari 2023 live te gaan is niet gehaald, met name vanwege discussie over de 

noodzaak van en risico’s rond het aanbieden van deze tool. Als nieuwe live-gang is medio 2023 bepaald.

NBA HELPT

‘NBA Helpt’ wordt in het (post-)coronatijdperk voortgezet. Doel van NBA Helpt is leden te ondersteunen wanneer zij 

vragen hebben over de corona-regelingen.

De in 2020 gestarte activiteiten van NBA HELPT gingen ook in 2022 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, o.m. de webinars over het afwikkelen van NOW en TVL en over Coronaschulden.
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AUTOMATISCH HORIZONTAAL TOEZICHT BIJ 

GOEDE TOETSUITSLAG

De Commissie MKB wil onderzoeken of het mogelijk is dat een kantoor, als dit positief wordt getoetst, automatisch 

voldoet aan de eisen voor horizontaal toezicht. 

Afgelopen jaar is zowel gesproken met koepelorganisaties (in Becon-verband) als met de Belastingdienst over de invul-

ling van een convenant. Daarnaast is ook binnen de NBA overleg geweest over de wensen van de Belastingdienst t.a.v. 

toetsing. Beide overleggen verkeren in het eindstadium. Begin 2023 wordt duidelijk of het standaard-koepelconvenant 

van de Belastingdienst ook voor de NBA van toepassing kan zijn.

MKB-TOETS OP NBA-REGELGEVING

De Commissie MKB en het Adviescollege Beroepsreglementering (ACB) overleggen regelmatig over regelgeving die op 

het punt staat aangepast of ingevoerd te worden. Dat overleg vindt plaats voordat het regelgevingsproces is opgestart 

en waarborgt de schaalbaarheid en proportionaliteit voor de regelgeving voor de MKB Accountant (impact, uitvoer-

baarheid en beheersbaarheid).

Het reguliere overleg met het ACB is opgestart. Afgesproken is om ieder kwartaal de aankomende regelgeving te 

bespreken en te bekijken welke regelgeving van toepassing is op MKB Accountants. Op deze regelgeving wordt input 

gegeven, zodat ook de belangen van het mkb-segment goed worden behartigd. 

Met het NBA-bestuur is het overleg gestart om een mkb-toets in te voeren, zoals dat ook bij wet- en regelgeving van de 

centrale overheid gebeurt. Doel van zo’n toets is om te kijken naar de proportionaliteit van de voorgestelde regelgeving 

en de praktische uitvoerbaarheid in de mkb-praktijk. 

Daarnaast heeft de Commissie MKB deelgenomen aan het project om 4400N (al of niet) te herzien. Daarbij is onder 

meer geadviseerd over de vraag of de proportionaliteit voor het mkb voldoende is. 

Tenslotte heeft de Commissie MKB het afgelopen jaar gereageerd op de consultatiedocumenten ‘Moraal versus wet’ 

en ‘Versterking regelgevend proces’.

MKB ONDERZOEKSCENTRUM

Terry Bogers, lid van de Commissie MKB, maakt deel uit van het bestuur van het onderzoekscentrum.

Vanuit het overleg van de Commissie MKB en de SRA zijn twee onderzoeksvoorstellen ingediend:

• centificeringsbevoegdheid van de MKB Accountant

• beroepsprofiel van de MKB Accountant

MKB-CAMPAGNE

De in het najaar van 2021 gestarte MKB-campagne wordt in 2022 voortgezet. De Commissie MKB blijft betrokken 

bij actualisering van de campagne-uitingen.

De publiekscampagne gericht op de mkb-ondernemer is in 2022 voortgezet. In het voorjaar en het najaar zijn twee 

edities van start gegaan. Doel van de campagne is om de meerwaarde van de MKB Accountant onder de aandacht 

te brengen bij mkb-ondernemers.
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ASSURANCE-ACTIVITEITEN

Sinds vorig jaar maken ook activiteiten gericht op accountants die zich bezig houden met assurance-werkzaamheden 

in het mkb-segment deel uit van het takenpakket. Deels gebeurt dit door de activiteiten uit de mkb-agenda 2022 in 

samenwerking met de SRA. Daarnaast houdt de Commissie MKB zicht op de proportionaliteit van assurance-maat-

regelen. De maatregelen moeten toepasbaar zijn voor dit segment. Dit gebeurt onder meer  door deelname vanuit de 

Commissie MKB aan projectgroepen, zoals bijvoorbeeld de inzet van Forensische Expertise binnen de controle.

De activiteiten hebben zich vooral gericht op het verplicht rapporteren over fraude en continuïteit. Dit betreft dus het 

Wta-segment, maar een uitbreiding naar vrijwillige controles is niet uitgesloten. De  Commissie blijft de ontwikkelingen 

volgen om de toepasbaarheid voor het mkb te beoordelen.

Vanuit het overleg tussen de Commissie MKB en de SRA is een werkgroep Audit=audit ingesteld, die een rapport heeft 

geschreven over dit onderwerp. Twee leden van de Commissie MKB maakten deel uit van deze werkgroep.  

De werkgroep is met een advies gekomen dat er in de kern neerkomt op:  

• een audit = een audit bij gelijksoortige verklaringen;

• opbouw van standaarden moet schaalbaar zijn, waarbij het mkb als basis wordt genomen;

• rapportages van werkzaamheden (bv. over fraude en continuïteit) bij vrijwillige controles  moet afhankelijk zijn van 

de stakeholder. Het is dan aan de verzoeker van de vrijwillige controle om te bepalen of er gerapporteerd wordt over 

fraude en continuïteit.  

De Commissie MKB en het bestuur van de SRA hebben ingestemd met deze conclusies. Over het rapport is gesproken 

met het Adviescollege Beroepsreglementering. Het rapport wordt aangeboden aan het NBA-bestuur.

DUURZAAMHEID VOOR HET MKB

De vanaf 2023 geldende EU Richtlijn ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD) heeft niet alleen voor grote 

organisaties, maar ook voor het mkb grote gevolgen. Door vragen van grote leveranciers, afnemers of financiers kun-

nen ook mkb-ondernemers gevraagd worden hun duurzaamheidsmaatregelen te rapporteren. En daarbij kijken ze voor 

ondersteuning vooral naar hun accountant.

Daarnaast hebben de op stapel staande klimaatmaatregelen directe invloed op de bedrijfsvoering van mkb-

ondernemingen.

Begin 2022 is afgesproken dat dubbeling van activiteiten op het gebied van duurzaamheid moet worden voorkomen. 

Daarbij is afgesproken dat gezamenlijke projecten op het gebied van duurzaamheid worden opgezet in nauwe 

samenwerking tussen de NBA-Commissie MKB, de SRA en de NBA-themaregisseur duurzaamheid. 

In november is de CSRD door het Europees Parlement aangenomen. Een van de commissieleden heeft in een interview 

op Accountant.nl aangegeven wat de consequenties zijn voor de MKB Accountant.
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CONTINUÏTEIT

De coronapandemie laat diepe sporen na in het mkb. Het verlies aan inkomsten leidt voor de getroffen ondernemingen 

tot afname van de liquiditeit en soms tot liquiditeitsproblemen. Kortom, het voortbestaan van deze ondernemingen is 

in het geding. De ondernemers kijken naar hun accountant voor advies en ondersteuning. De Commissie MKB wil de 

MKB Accountants handvatten bieden in deze situatie.

Er is overleg geweest met de KvK over de mogelijkheid een training te organiseren voor MKB Accountants over het voe-

ren van gesprekken met mkb-ondernemers in zwaar weer. Deze overleggen hebben niet geleid tot concrete trainingen. 

De Commissie MKB heeft medewerking verleend aan de NBA Helpt-webinars waarin aandacht werd gegeven aan de 

continuïteitsproblemen in het mkb en de rol van de MKB Accountant daarbij. 

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT

De Commissie MKB wil aandacht besteden aan de krapte op de arbeidsmarkt. In eerste instantie door dit thema 

bespreekbaar te maken binnen de NBA. Daarbij moet zowel gekeken worden naar de instroom in het beroep alsook 

de uitstroom uit het openbaar beroep.

De Commissie MKB heeft in december een rondetafelbijeenkomst georganiseerd over de instroom in de mkb-variant 

van de accountantsopleiding. Daarbij is door betrokkenen uit onder meer het onderwijsveld gesproken over de beeld-

vorming van docenten over de werkzaamheden van de MKB Accountant. Verder kwam aan de orde wat er moet veran-

deren in de opleiding zodat de MKB Accountant relevant blijft. 

De uitkomsten van deze rondetafelbijeenkomst dienen als input voor de standpuntbepaling van de Commissie MKB 

over het beroepsprofiel en een eventueel nieuw onderwijsmodel. 

Samenstelling Commissie MKB in 2022:
Steef Visser (voorzitter)

Terry Bogers

Stephan Dekker

Marcel Koestering

Ronald van der Land

Harry Marissen

Claudia Spring in ’t Veld

Ruenna Constancia (linking pin vanuit het LOA-bestuur)

Alle leden van de Commissie MKB zijn accountant
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