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ACTIVITEITENPLAN 2021 COMMISSIE MKB
De MKB-Accountant moet goed ondersteund worden bij zijn of haar werkzaamheden.
Dat is het kernpunt van het Activiteitenplan MKB 2021. In dit Activiteitenplan geeft de
Commissie MKB aan welke activiteiten komend jaar op de rol staan.
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ACTIVITEITENPLAN 2021 COMMISSIE MKB
De focus van de activiteiten van de Commissie MKB blijft liggen op kantoren waar niet meer dan 5 accountants
werkzaam zijn. Wel wordt de scope van activiteiten verbreed. Waar tot nu toe het accent lag op de samenstelwerkzaamheden, worden vanaf dit jaar ook activiteiten ontwikkeld voor assurance werkzaamheden.
Bij de uitvoering van de activiteiten willen we waar mogelijk gebruik maken van de kennis en ervaring van de
MKB-Accountants.
PE
Met ingang van 1 januari 2021 is de nieuwe PE-regelgeving van toepassing op alle accountants, dus ook alle MKBaccountants. De Commissie MKB wil de MKB-accountant praktische helpen met het opstellen van het functieprofiel en
het portfolio met daarin leerdoelen, leeractiviteiten en reflecties voor zichzelf en de voor medewerkers die dit betreft.
In de eerste maanden van 2021 wordt nog een aantal voorlichtingssessies georganiseerd om de nieuwe PE-regeling op
hoofdlijnen uit te leggen. Verder wordt vooral aandacht besteedt aan de eerste onderdelen van het opstellen van POP.
Daarnaast komt de Commissie MKB met thema’s, die de MKB Accountant kan gebruiken bij de invulling van het voor
dit jaar verplichte onderwerp ‘continuïteit’.
COMPact
COMPact staat voor COMPliance en hierop ACTeren. Dit doet de MKB-commissie met de implementatie van een app
of digitale agenda waarbij MKB-accountants via pushberichten worden geactiveerd om tijdig en goed geïnformeerd
te acteren op geldende/naderende wet- en regelgeving.
Naast een herinnering “op het juiste moment” biedt de app/digitale agenda doorklikmogelijkheden naar wet- en regelgeving en beschikbare brochures en hulpmiddelen van de NBA.
Op deze wijze wordt de accountant praktisch ondersteunt in zijn beroepspraktijk door de NBA.
De juiste, tijdige en volledige toepassing van de regelgeving vormt een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van de
dienstverlening van de MKB-accountant.
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FRAUDE
Fraude, corruptie, witwassen veroorzaken grote maatschappelijke schade. Door hun werk in de haarvaten van economie, binnen organisaties en bedrijven, vervullen accountants een sleutelrol in de bestrijding ervan. Ook in de mkbpraktijk krijgt de accountant te maken met fraude, zowel van DGA’s als van werknemers van de klanten. Voorstellen die
door de werkgroep Fraude worden gedaan, zullen vooral betrekking hebben op de controlepraktijk. De Commissie MKB
zorgt er voor dat voor het mkb relevante voorstellen toepasbaar worden gemaakt voor de mkb-praktijk.
ASSURANCE-ACTIVITEITEN
De activiteiten van de NBA-Commissie MKB richten zich vooral op het ondersteunen van de MKB-Accountants in de
samenstelpraktijk. Daarnaast is er behoefte aan ondersteuning van de MKB-Accountants die werkzaam zijn in het
assurance-deel van de gemengde praktijk. Om aan deze wens te voldoen breidt de commissie MKB haar werkzaamheden uit naar dit segment. Om dit goed te kunnen doen wordt aan het bestuur van de NBA voorgesteld om de Commissie
MKB uit te breiden met een lid dat werkzaam is in het assurance deel van de gemengde praktijk.
ONDERZOEKSCENTRUM MKB
De Commissie MKB is nauw betrokken bij het opzetten van een onderzoekscentrum voor de MKB-accountant.
Na het opheffen van NEMACC vindt er vanuit de beroepsorganisatie geen onderzoek meer plaats dat gericht is op de
MKB Accountant. Er wordt een onderzoekscentrum opgericht dat zich exclusief richt op ondersteuning van het werk
van de mkb-accountant en de thema’s die hij of zij in zijn werk tegenkomt in de samenstellings- en controlepraktijk.
Oprichting van het onderzoekscentrum vindt plaats op basis van een onderzoek dat het afgelopen jaar is gedaan door
de Hogeschool van Amsterdam.
MKB-CAMPAGNE
In 2021 start het uitgestelde tweede deel van de publiekscampagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’, gericht op
de MKB Accountant. Doel is de toegevoegde waarde van de accountant onder de aandacht te brengen bij ondernemers
en bedrijven in het mkb. De MKB-accountant voegt betrouwbaarheid tot aan informatie van mkb-bedrijven.
Daarop kunnen niet alleen de ondernemers in het mkb vertrouwen, maar ook het maatschappelijk verkeer en de
stakeholders (waaronder Belastingdienst, banken, Kamer van Koophandel, BFT, MKB Nederland). Ondernemers zijn
zo in staat betere beslissingen te nemen en stakeholders kunnen rekenen op betrouwbare informatie.
De campagne is aangepast aan de nieuwe omstandigheden die door corona zijn ontstaan.
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NBA HELPT
Vanzelfsprekend wordt ‘NBA Helpt’ in het (post-)coronatijdperk voortgezet. Doel van NBA Helpt is leden te ondersteunen wanneer zij vragen hebben over de corona-regelingen.
Direct na het uitbreken van de coronacrisis heeft de NBA een omvangrijk programma opgestart onder de titel NBA
Helpt. Leden helpen in deze moeilijke tijd is de insteek van een uitgebreid programma met veel actuele informatie
over corona-gerelateerde regelingen en vaktechnische issues op de website. Deze activiteiten zijn niet toe te schrijven
aan de Commissie MKB, maar een uitvloeisel van de gezamenlijke aanpak van de NBA. De Commissie MKB geeft input
op de gewenste momenten.
AUTOMATISCH HORIZONTAAL TOEZICHT BIJ GOEDE TOETSINGSUITSLAG
Toetsing is één van de instrumenten waarmee de sector de kwaliteit van accountantskantoren meet. Daarmee is
het een belangrijk kwaliteitskeurmerk. 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. Het accountantskantoor hoeft in
dat geval geen apart traject af te leggen voordat toegetreden kan worden tot horizontaal toezicht. Het accountantskantoor krijgt daardoor één aanspreekpunt bij de Belastingdienst en klanten van accountantskantoren krijgen met horizontaal toezicht sneller zekerheid over de aanslag en krijgen aangepast toezicht (bv. bij controles en vragenbrieven).
De accountant kan met horizontaal toezicht zijn maatschappelijke relevantie tonen.
MKB-TOETS OP NBA-REGELGEVING
De beroepsregelgeving moet helder en duidelijk zijn, waarbij geen uitgebreide toelichtingen nodig zijn. De regelgeving moet klip en klaar zijn, helder en beknopt aangeven wat voor de MKB Accountant of het mkb-kantoor relevant is.
Daarnaast moet goed gekeken worden naar de hoeveelheid regelgeving. Door middel van een mkb-toets op de regelgeving wordt de schaalbaarheid en proportionaliteit voor de MKB Accountant gewaarborgd (impact, uitvoerbaarheid en
beheersbaarheid).
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