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De NBA-Commissie MKB en SRA hebben de handen ineengeslagen. Het is voor deze partijen belangrijk om te komen 

tot een concrete invulling van de toekomst van de MKB Accountant en de positie van de MKB Accountant binnen de 

NBA. Daarmee kan verder gebouwd worden aan de duurzame fundamenten van ons beroep en de wijze waarop de 

belangen van de MKB Accountant optimaal kunnen worden behartigd door de NBA. De beroepsontwikkeling van de 

MKB Accountant binnen de NBA wordt geborgd binnen de governance van de NBA. Communities en faculties staan 

daarin centraal, met daarbij nadrukkelijk aandacht en ondersteuning voor mkb-thema’s.

RAAMWERK SAMENWERKING
Wij vinden het van essentieel belang om deze samenwerking op een goede wijze vorm te geven. Om te komen tot con-

crete activiteiten is de afgelopen periode nagedacht hoe wij kunnen toewerken naar kaders die voor MKB Accountants 

van belang zijn. Daarbij is gesproken over:

Stakeholders-analyse
Via een omgevingsanalyse is stilgestaan bij de behoeftes, wensen en ideeën van stakeholders, waaronder mkb-on-

dernemers, in relatie tot de werkzaamheden van de MKB Accountant. Het idee hierachter is dat de stakeholders ons 

bestaansrecht bepalen en de wijze waarop tegen onze dienstverlening wordt aangekeken. Zij bepalen feitelijk onze 

toekomst.

Trends en ontwikkelingen
De relevante trends en ontwikkelingen die het beroep van de MKB Accountant raken zijn in kaart gebracht, waarbij de 

impact op onze toekomstige werkzaamheden meegenomen is. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van 

digitalisering die gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de MKB Accountant, maar ook de mogelijkheden om 

toegevoegde waarde te kunnen laten zien richting stakeholders.

Deze beide onderdelen zullen periodiek herhaald worden en richtinggevend zijn voor de visievorming op 

de MKB Accountant.

WOORD VOORAF



3MKB-Agenda 2022

THEMA’S SAMENWERKING EN ACTIVITEITEN
Om duurzame belangenbehartiging mogelijk te maken is afgesproken dat een 4-tal thema’s centraal zullen 

staan in de samenwerking:

1. Regelgeving

2  Onderwijs en educatie

3. Beroepsuitoefening en ondernemerschap

4. Imago en positionering.

Per thema worden een aantal projecten gezamenlijk opgepakt. Daarnaast blijven de NBA-Commissie MKB 

en de SRA natuurlijk hun eigen activiteiten voor accountants en accountantskantoren in de mkb-praktijk onver-

minderd uitvoeren.

De sturing van de gezamenlijke projecten vindt plaats door een commissie waarin de NBA-Commissie MKB 

en de SRA zijn vertegenwoordigd. Het programma wordt in 2023 geëvalueerd en de resultaten hiervan worden 

gepubliceerd.

GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN IN 2022

PROJECT KWALITEITSINDICATOREN VOOR DE MKB-PRAKTIJK
De kwaliteit van de mkb-praktijk continu verbeteren, aantoonbaar maken én transparant uitdragen. Daarmee helpen 

we heel ondernemend Nederland verder. Om kantoren daarbij te ondersteunen, onderzoeken we de komende periode 

welke kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen zijn voor de samenstelpraktijk en/of overige dienstverlening. Eenduidigheid 

met de kwaliteitsindicatoren voor de controlepraktijk is van belang om de belasting voor de kantoren zo laag mogelijk 

te houden.

ONDERZOEK BEROEPSPROFIEL: ACTUELE KENNIS- EN COMPETENTIEBEHOEFTE VAN MKB ACCOUNTANTS
Dit betreft een onderzoek naar de vraag in hoeverre het huidige beroepsprofiel aansluit op de behoeftes en wensen 

van de stakeholders van de MKB Accountant.

CERTIFICERINGSBEVOEGDE MKB ACCOUNTANT
De assurance variant op het HBO is qua opleiding niet van de grond gekomen. Dit heeft ertoe geleid dat een recent 

afgestudeerde AA wel overige assurance-werkzaamheden mag uitvoeren (opstellen van een prognose of het verstrek-

ken van een assuranceverklaring bij een kredietaanvraag), maar geen vrijwillige controles. De komende periode wordt 

onderzocht of dit een gewenste praktijk is en zo niet, hoe dit kan worden opgelost.

ONDERZOEKSCENTRUM MKB
De NBA-Commissie MKB en SRA hebben besloten om, na de opheffing van Nemacc, een nieuw onderzoekscentrum 

op te richten. Basis voor deze verkenning is een onderzoek dat is uitgevoerd door de Hogeschool van Amsterdam en 

nadere besprekingen met het samenwerkingsverband van opleidingen Accountancy aan de bekostigde hogescholen; 

het AC-scholenoverleg.  De eerste onderzoeken worden in 2022 uitgevoerd.

AUDIT = AUDIT
In de regelgeving wordt geen onderscheid gemaakt tussen wettelijke en vrijwillige controles vanuit het principe ‘een au-

dit is een audit’. In het toezicht wordt het verschil tussen wettelijke en vrijwillige controles wel aangebracht. En bijvoor-

beeld bij de te formuleren Audit Quality Indicators (AQI’s) worden de vrijwillige controles ook meegenomen. De komende 

periode wordt onderzocht of dit een gewenste praktijk is en als dit niet het geval is, hoe dit kan worden opgelost.
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DUURZAAMHEID
De huidige en toekomstige klimaatdoelen leiden tot snel toenemende verplichtingen voor grotere organisaties om 

verantwoording af te leggen over duurzaamheidsprestaties. Deze verplichtingen leiden ook tot vragen aan mkb-

bedrijven om informatie te verstrekken. Mkb-bedrijven kijken daarbij vanzelfsprekend ook naar hun accountant. 

De NBA-Commissie MKB en SRA ondersteunen de MKB Accountant bij de  implementatie van duurzaamheid in de 

beroepsuitoefening.  

In de gesprekken zijn ook drie onderwerpen besproken die door de NBA inmiddels zijn opgepakt. Deze betreffen:

Mkb-toets op NBA-regelgeving
De beroepsregelgeving moet helder en duidelijk zijn, waarbij geen uitgebreide toelichtingen nodig zijn. Daar-

naast moet goed gekeken worden naar de hoeveelheid regelgeving. Door middel van een mkb-toets op de regel-

geving wordt de schaalbaarheid en proportionaliteit voor de accountant werkzaam in het mkb gewaarborgd (im-

pact, uitvoerbaarheid en beheersbaarheid). De NBA overlegt met het ACB over de praktische uitvoering hiervan.

Uitbreiding naar Assurance in het mkb
De NBA-Commissie MKB richtte zich tot nu toe vooral op het ondersteunen van accountants in de samenstel-

praktijk. Veel accountants werken echter ook in gemengde praktijken en geven assurance aan ondernemingen 

en ondernemers in het mkb. Het NBA-bestuur heeft het werkterrein van de NBA-Commissie MKB inmiddels 

uitgebreid tot dit segment en er is een extra commissielid benoemd.

Publiekscampagne MKB Accountant
In het najaar 2021 is een publiekscampagne gericht op de mkb-ondernemer van start gegaan. Doel is om het unie-

ke werkterrein alsmede het onderscheidend vermogen van de MKB Accountant onder de aandacht te brengen.

Steef Visser     Roland Ogink

voorzitter NBA-Commissie MKB   Vicevoorzitter SRA
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