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1.  Samenvatting: Wat zijn de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek en de 

discussie volgens de commissie? 

 

Belangrijkste ontwikkelingen: 

 Digitalisering 

 Advisering wordt belangrijker 

 

Digitalisering en robotisering zijn niet nieuw, maar de omvang en snelheid nemen in 

rap tempo toe. Digitalisering speelt een steeds belangrijker rol in de dagelijkse 

accountantspraktijk. Meer en meer bestaan de werkzaamheden van MKB 

accountants uit werkzaamheden die door de toenemende digitalisering 

geautomatiseerde standaardproducten worden. En deze ontwikkeling zet de 

komende jaar door. Ontwikkelingen zoals blockchain zullen grote gevolgen hebben 

voor alle openbare accountants  

Klanten hebben steeds meer behoefte aan real time informatie, 

managementrapportage en tussentijdse analyses. Procesoptimalisatie is een 

belangrijke toegevoegde waarde, waarbij de MKB accountant de rol van 

ketenregisseur kan oppakken bij de informatie-uitwisseling tussen zijn klant en 

diens omgeving. Op basis van de gegevens die nodig zijn voor het samenstellen 

van de jaarrekening (die in rap tempo zijn relevantie verliest) en eventueel andere 

data kan de MKB accountant toegevoegde waarde leveren. Real time 

dataverwerking levert actuele managementinformatie op, waarmee de ondernemer 

kan sturen. Hierbij gesteund door zijn accountant.  

Maatschappij en klanten moeten de MKB accountant ook in de toekomst als 

keurmerk zien. Het onderscheid tussen een accountant en een andere 

dienstverlener moet aan het maatschappelijk verkeer duidelijk worden gemaakt, 

waarbij ook de “andere” rol van de samenstellend accountant moet worden 

toegelicht. Niet altijd levert deze zekerheid (zoals bij een controle-opdracht), maar in 

elk geval toegevoegde waarde. 

Voor een steeds kleiner deel van het werk van de MKB accountant zijn, naast de 

VGBA, normen opgesteld: voornamelijk voor het samenstellen van de jaarrekening 

(Standaard 4410). De NBA heeft echter als wettelijke taak het bevorderen van een 



goede beroepsuitoefening door accountants. Dit geldt naar de mening van de 

commissie ook voor niet gereglementeerde werkzaamheden. Daarnaast dient de 

NBA in de toekomst; 

 Meer guidance te geven voor de gevolgen van automatisering 

 Aandacht te hebben voor andere gebieden zoals fiscaliteit, financiering en 

personeelswetgeving 

 Accountants meer te faciliteren 

 Een up tot date opleiding te garanderen 

 De instroom van nieuwe accountants te bevorderen 

 

 

2.  Compleet: Is met deze uitkomsten volledig in beeld gebracht wat de toekomst 

de beroepsgroep gaat brengen en wat er nodig is om daarin succesvol te 

zijn? Of ontbreken er zaken die moeten worden meegenomen bij verdere 

visievorming of waarover we moeten doorpraten? 

Deze visie richt zich uitsluitend op de MKB accountant werkzaam in de samenstel-

/adviespraktijk. 

Bediscussieerd zal nog moeten worden hoe de verschillende taken van de 

controlerend accountant en de MKB accountant door de NBA moeten worden 

gefacilliteerd. 

 

3. Aanbevelingen: Welke aanbevelingen wil de commissie in het licht van dit 

project ‘toekomstvisie’ doen aan het bestuur van de NBA.  

De commissie MKB heeft twee aanbevelingen voor het NBA-bestuur: 

1. Besef dat er een groot onderscheid is tussen de controlerend accountant 

en de MKB accountant, zowel in werkzaamheden als voor wat betreft de rol 

naar het maatschappelijk verkeer. 

2. Voor de controlerend accountant hebben de ontwikkelingen op het gebied 

van automatisering een geheel andere invloed dan voor de MKB 

accountant. De MKB accountant zal zijn klant moeten kunnen adviseren 

over de nieuwste ontwikkelingen op IT-gebied. 

 

 

4. Overig: andere punten of feedback naar aanleiding van deze 

commissievergadering 

 

 

 


