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MKB-AGENDA 2023

Mkb-ondernemers merken de gevolgen van het terugbetalen van de Coronaschulden inmiddels in de dagelijkse bedrijfsvoering. 
Daarbovenop komt de stijging van de energieprijzen, die voor bedrijven in een aantal sectoren leidt tot afname van liquiditeit en soms 
tot liquiditeitsproblemen. In een aantal gevallen staat het voortbestaan van deze ondernemingen op het spel. Maar wat de situatie van 

de ondernemers ook is,  zij hebben de ondersteuning van hun accountant hard nodig. Daar mogen ondernemers ook op rekenen.
De MKB-Accountant wil ook ondersteuning bij zijn of haar werkzaamheden. Daarvoor wordt ook naar de beroepsorganisatie gekeken. 

Het bieden van die ondersteuning is het kernpunt van de MKB-agenda 2023. In deze MKB-agenda geeft de Commissie MKB aan 
welke activiteiten komend jaar op de rol staan. Bij het maken van het plan heeft de Commissie MKB de MKB Accountant voor ogen 

gehouden die zich met name bezighoudt met aan assurance verwante opdrachten (bijvoorbeeld samenstellen) en overige 
assurance opdrachten. En daarbij werkt bij of verbonden is aan een kleinere accountantseenheid.

Voor een deel van de activiteiten heeft de Commissie MKB de krachten gebundeld met de SRA. Beiden willen bouwen aan duurzame 
fundamenten van het beroep MKB Accountant en de basis bieden om de belangen van de MKB Accountant optimaal te kunnen 

behartigen. De sturing van de gezamenlijke projecten vindt plaats in een regulier overleg van de Commissie MKB en de SRA. 

Doel van deze activiteiten is er voor te zorgen dat de MKB Accountant ook in de toekomst
van toegevoegde waarde blijft.



4 NBA

ACTIVITEITENPLAN 2023 COMMISSIE MKB

De focus van de activiteiten van de Commissie MKB blijft liggen op kantoren waar niet meer dan 5 accountants werkzaam zijn. 
Het accent ligt daarbij op activiteiten gericht op de samenstelwerkzaamheden. Maar ook assurance-werkzaamheden in het niet-
Wta-segment maken deel uit van de scope van de Commissie MKB. 
Bij de uitvoering van de activiteiten maken we waar mogelijk gebruik van de kennis en ervaring van de MKB Accountants.

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.

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, uitvoerbaarheid en beheersbaarheid).

Met het NBA-bestuur en het ACB overlegt de Commissie MKB om de mkb-toets in het regelgevend proces (met daarin meer formele 
invloed van externe stakeholders) op te nemen.

AUTOMATISCH HORIZONTAAL TOEZICHT BIJ GOEDE TOETSUITSLAG
De Commissie MKB rond de gesprekken af die worden gevoerd met de Belastingdienst over de vraag of het mogelijk is dat een 
kantoor, als dit positief wordt getoetst, automatisch voldoet aan de eisen voor horizontaal toezicht. 

ASSURANCE-ACTIVITEITEN
Ook activiteiten die zijn gericht op accountants die zich bezig houden met assurance-werkzaamheden in het mkb-segment 
maken deel uit van het takenpakket. Belangrijkste doel is zorg te dragen voor de proportionaliteit van assurance-maatregelen. 
De maatregelen moeten toepasbaar zijn voor het niet-Wta segment. Dit gebeurt onder meer  door deelname vanuit de Commissie 
MKB aan projectgroepen en aan het Platform reguliere vergunninghouders. 

CONTINUÏTEIT
De coronapandemie laat diepe sporen na in het mkb en daar is de energiecrisis nog eens bijgekomen. Het verlies aan inkomsten 
en de hoge energiekosten leiden voor veel mkb-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. Dit gebeurt onder meer door het 
leveren van een bijdrage aan de NBA Helpt webinars. 
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BEROEPSPROFIEL/ONDERWIJS
De Commissie MKB neemt deel aan de discussies over het nieuwe beroepsprofiel en de nieuwe opzet van de accountantsopleiding. 

Beroepsprofiel
Een helder toekomstbestendig beroepsprofiel is noodzakelijk, voordat gesproken kan worden over vernieuwingen in het 
onderwijs voor accountants. De Commissie MKB levert een bijdrage aan een beroepsprofiel dat rekening houdt met de 
toekomstige ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Het beroepsprofiel draagt bij aan voldoende kwaliteit in het mkb-domein.

Onderwijs 
Het opleidingsmodel bevat de nodige obstakels voor een goede doorstroming van MKB Accountants. De Assurance- en de 
Accountancy-MKB-tak van het accountantsonderwijs zijn gelijkwaardig. Om die gelijkwaardigheid te borgen, vraagt de 
Commissie MKB speciale aandacht voor de opleiding Accountancy. 

SECTOREN
De focus van de activiteiten van de Commissie MKB ligt op kantoren waar niet meer dan 5 accountants werkzaam zijn. De activiteiten 
zijn bovendien algemeen, d.w.z. breed. Toch zijn er ook sectoren waar MKB Accountants werkzaam zijn en waar een NBA-commissie 
actief is. Niet in alle gevallen worden de MKB Accountants betrokken bij de activiteiten van die commissie. De Commissie MKB brengt 
komend jaar in kaart welke beleidsterreinen dit betreft en onderneemt stappen om ook hier de MKB Accountant een stem te geven.

DIGITALISERING
De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering gaan razendsnel. Niet alleen op technisch vlak, maar ook in de relatie met de 
softwareleveranciers. De Commissie MKB wil, samen met de SRA, de Novaa en service-organisaties, in een rondetafelbijeenkomst 
overleggen op welke manier de belangen van de kleinere accountantskantoren kunnen worden geborgd.

EFAA: BIJEENKOMST OVER PATENTEN
De Commissie MKB organiseert in het voorjaar in samenwerking met de EFAA een bijeenkomst rond intellectual property 
(intellectueel eigendom) in het mkb. Het is een praktijkgerichte bijeenkomst over de vraag hoe octrooien, patenten e.d. kunnen 
worden aangevraagd. Verder wordt aandacht besteed aan de verslaglegging en waardering van intellectueel eigendom in het mkb. 
Uit onderzoek van de EFAA blijkt dat kleine mkb-ondernemingen vindingen doen die hen door andere partijen afhandig worden 
gemaakt, omdat er in het mkb onvoldoende kennis is over het aanvragen van patenten en octrooien. 
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DUURZAAMHEID IN 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 kunnen ook mkb-ondernemers 
gevraagd worden over hun duurzaamheidsmaatregelen te rapporteren. En daarbij kijken ze voor ondersteuning vooral naar hun 
accountant.
De Commissie MKB en de SRA ondersteunen, onder meer in samenwerking met de themaregisseur Duurzaamheid, de MKB 
Accountants bij de implementatie van deze nieuwe vereisten op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving.

ONDERZOEKSCENTRUM MKB
De Commissie MKB en de SRA zijn nauw verbonden met het Onderzoekscentrum MKB. Terry Bogers (lid van de Commissie MKB) 
en Paul Dinkgreve (bestuurslid van de SRA) maken deel uit van het bestuur. De andere samenwerkingspartner in het bestuur is 
het AC-scholenoverleg.

Beeldvorming
In 2023 wordt onder meer een voorstel gedaan voor onderzoek naar beeldvorming bij docenten en studenten over het beroep van 
MKB Accountant. Afhankelijk van de resultaten wordt nader onderzocht in hoeverre deze beeldvorming leidt tot minder belangstelling 
onder studenten. 

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT
Zoals alle sectoren van de economie heeft ook de accountancy (zowel de controle- als de samenstelsector) last van de krapte op de 
arbeidsmarkt. Instroom is één van de factoren om iets aan deze krapte te doen. Maar, een hogere instroom in het accountancy-onder-
wijs is pas na ongeveer 10 jaar merkbaar bij de accountantskantoren.
Uitstroom uit het openbaar beroep is een andere factor. De uitstroom bestaat voor een deel uit accountants die, met behoud van de 
titel, gaan werken in het bedrijfsleven. Het andere deel bestaat uit accountants die hun titel inleveren. 
De Commissie MKB en de SRA willen  inzicht krijgen in de omvang, maar vooral de beweegredenen van de uitstroom en doet daar 
komend jaar onderzoek naar.

KLEINERE ACCOUNTANTSKANTOREN

Sparren met collega-kantoren
In de samenstelpraktijk gaan de ontwikkelingen razendsnel. Kleinere accountantskantoren hebben geen managementteam of een 
afdeling vaktechniek. Maar ook deze accountants hebben behoefte om te sparren over de problemen waar ze tegenaan lopen of die 
op hen afkomen. De Commissie MKB en de SRA gaan de mogelijkheden onderzoeken om deze accountants hiertoe de gelegenheid 
te bieden, zodat ze kennis kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

ACTIVITEITEN COMMISSIE MKB EN SRA
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Perspectief voor kleinere mkb-praktijken
De Commissie MKB gaat met de SRA en de Novaa fundamenteler kijken naar de positie van de kleinere kantoren, die steeds 
meer onder druk staan. Er wordt een werkgroep gevormd, die een position paper maakt. 
Op basis daarvan wordt een rondetafelbijeenkomst (of een mini-conferentie) met betrokkenen georganiseerd. De resultaten 
daarvan dienen als input voor aanbevelingen aan het NBA-bestuur.
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