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Rapport Assurance in het MKB                            December 2017 
 
NEMACC Raad 
 

Voorwoord 
 
De Raad heeft NEMACC verzocht onderzoek te verrichten naar huidige en 
nieuwe assurance diensten, te verlenen door MKB accountants, ten behoeve 
van cliënten in het MKB segment. Deze assurance diensten richten zich niet 
op historische financiële informatie, zoals de controle en beoordeling van 
jaarrekeningen. Het rapport kent de volgende indeling. 
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1. Opdrachtformulering 
 

In het MKB komen verschillende soorten assurance-opdrachten voor. Dit 
onderzoek richt zich op andere assurance-opdrachten dan historische 
financiële informatie. De objecten van assurance voor het onderzoek 
betreffen (ontleend aan het stramien voor assurance-opdrachten) : 
      -    financiële prestatie of conditie,  niet zijnde historische financiële  
            informatie; 

- toekomstige financiële prestatie of conditie; 
- niet-financiële presentatie of condities; 
- fysieke kenmerken; 
- systemen en processen; 
- gedrag, waaronder naleving van regelgeving. 

 
Ontwikkelingen op het gebied van integrated reporting, horizontaal 
toezicht en technologie bieden mogelijkheden voor assurance toepassingen. 
Het rapport “In het publiek belang” noemt onderzoek naar andere vormen 
van zekerheid voor een bepaalde groep ondernemingen. 
 
Voor de MKB accountant komen (deels) nieuwe assurance objecten in 
aanmerking. De toekomstige accountant, die tijdens zijn opleiding kiest 
voor de oriëntatie Accountancy-MKB, zal evenwel niet alle assurance 
werkzaamheden kunnen uitoefenen.  
 
Onderzoeksvraag 

 
Een drietal onderzoeksvragen worden onderscheiden: 
 

1. inventarisatie huidige en nieuwe producten; 
2. behoefte peiling naar assurance producten; 
3. product beschrijving en handvatten ten behoeve van de assurance 

verschaffing. 
 

Fasering 

 
Het onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste twee 
onderzoeksvragen worden deels gelijktijdig uitgevoerd, waarbij 
aangevangen wordt met de inventarisatiefase. Daarna kan op basis van de 
uitkomsten in de NEMACC Raad besloten worden voor welke assurance 
producten beschrijvingen en handvatten vervaardigd dienen te worden 
(onderzoeksvraag 3).  
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Dit rapport richt zich op fase 1 met de eerste 2 onderzoeksvragen: de 
inventarisatie van huidige en nieuwe producten, alsmede de behoefte 
peiling.  
 
Het onderzoeksteam  

Het onderzoeksteam bestaat uit: 
Prof. Hans Gortemaker RA, teamleider; 
Dr. Antoinette Rijsenbilt; 
Drs. Rudi van Schadewijk RA; 
Elly van der Velden AA. 
 
 

2. Samenvatting bevindingen 
 

Op grond van het literatuuronderzoek komen zestien mogelijke assurance 
diensten in beeld.  
Tijdens de denktank bijeenkomst zijn uit deze zestien diensten de vijf meest 
relevante gekozen, waarvan er een buiten de scope van het onderzoek valt. 
Daarnaast werden diensten genoemd, die niet in het literatuuronderzoek 
voorkomen. Bij stakeholders leeft op dit moment geen grote behoefte aan 
assurance verschaffing. Ook worden niet veel voorbeelden waargenomen. 
Wel signaleert men mogelijkheden. Toekomstige wet- en regelgeving kan  
verandering op dit gebied teweeg brengen.  
De kleinere accountantskantoren verschaffen maar weinig assurance 
diensten. De (middel) grote kantoren geven 3402 verklaringen af en 
verschaffen assurance bij maatschappelijke verslaggeving/integrated 
reporting. Een aantal diensten, die in het literatuuronderzoek zijn 
opgenomen, worden eveneens door hen verleend. Ook worden nog niet 
eerder vermelde diensten genoemd, waarvoor veelal specialistische kennis 
is vereist. 
 
Uit het onderzoek komt een divers beeld naar voren, dat het niet 
gemakkelijk maakt een en ander in een totaaloverzicht samen te vatten. 
Naast de diversiteit , speelt hierbij ook het aspect weging een rol. 
 
De inventarisatie van assurance diensten en de behoefte van stakeholders 
daaraan verschaft de MKB accountant gedachten met betrekking tot 
innovatieve diensten. Daarnaast geeft het onderzoek voor de NEMACC Raad 
richting aan een mogelijke keuze welke diensten nader uitgewerkt kunnen 
worden (onderzoeksvraag 3). 
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3. Literatuuronderzoek 
 
Het onderzoek naar assurancediensten in het MKB heeft zich gericht op 
relevante artikelen van internationale beroepsorganisaties: IFAC, met als 
commissie de IAASB en Accountancy Europe (voorheen FEE). Voorts is 
aandacht geschonken aan publicaties van beroepsorganisaties in de 
Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigd Koninkrijk, Zuid-
Afrika, Nederland, België, Frankrijk en Tsjechië.  
 
Per artikel is nagegaan of sprake is van een (nieuw) assurance product, dat 
van belang kan zijn voor de MKB accountant. Tevens is nagegaan of 
nationale standaarden, toegespitst op het MKB, naast de International 
Standards on Assurance Engagements (ISAEs) voorhanden zijn.  
 
Samenvattend kan worden gesteld dat op grond van de studie er een 
mismatch lijkt te zijn tussen de regelgeving en de behoefte van de cliënt in 
het MKB. Accountants lijken voorts te worstelen met de kwaliteitseisen die 
de standaarden vereisen, toegepast in dit marktsegment. De studie heeft 
niet of nauwelijks nieuwe standaarden specifiek voor het MKB 
aangetroffen. 
 
Uit de 35 geraadpleegde artikelen zijn de volgende mogelijke assurance 
diensten naar voren gekomen. Hierbij is een verwijzing naar de bijlage 
opgenomen. 

1. Assurance bij niet-financiële informatie, KPI’s binnen narratieve   
verslagen, duurzaamheidsverslagen en integrated reporting: 7.4, 7.5, 
7.8, 7.10; 

2. Beperkte controle en voortdurende werking interne 
beheersingsmaatregelen: 7.6; 

3. Voortdurend onderzoek naar naleving van regelgeving (Italië): 7.6; 
4. Toekomstgerichte assurance met betrekking tot liquiditeit, cash-flow, 

winst- en continuïteit: 7.8; 
5. Assurance met betrekking tot compliance op het gebied van IT 

systemen, cyber-security, interne beheersingsmaatregelen, risico 
management, prudential reporting, corporate governance: 7.8, 7.11; 

6. Business reviews inzake kwaliteit en effectiviteit van management, 
inclusief benchmarking met peers en industrieleiders: 7.8; 

7. Assurance dat XBRL gecodeerde data betrouwbaar zijn: 7.9; 
8. Assurance met betrekking tot informatie over het internet in zijn 

algemeenheid: 7.9; 
9. Datalevel assurance: 7.9; 

   10.  Continuous auditing: 7.9, 7.32; 



 

 5 

   11.  Compliance met wet- en regelgeving of een specifiek contract: 7.10; 
12.   Assurance gericht op naleving interne beheersing met betrekking tot  

  cyber-security : 7.25; 
13.   Inleenverklaring voor personeel: 7.29; 
14.   Solvabiliteitsverklaring: 7.29; 
15.   Inkomensmededelingen t.b.v. een hypotheek: 7.29; 
16.   Gematigde assurance bij een jaarrekening (niet-geconsolideerd) of    

   tussentijdse cijfers: 7.35. Hoewel deze dienst buiten de scope van het  
   onderzoek valt, is een link opgenomen, gezien een mogelijk belang  
   voor de MKB accountant. 

 
Het literatuuronderzoek is in de bijlage opgenomen. 
 

4. Denktank bijeenkomst 
 
De bijeenkomst vond plaats op 14 juni 2017. 
 
De discussie richtte zich op welke: 
       -    vijf assurance diensten uit het literatuuronderzoek acht u het meest  
             relevant; 
       -    assurance diensten mist u nog in het literatuuronderzoek; 
       -    kansen en bedreigingen ziet u per dienst; 
       -    stakeholders en accountantskantoren adviseert u ons te benaderen. 
 
De vijf diensten, die uit de hiervoor genoemde zestien diensten voor nader 
onderzoek met name genoemd werden, zijn: 

- assurance bij niet-financiële informatie, KPI’s binnen narratieve 
jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen en integrated reporting (1); 

- datalevel assurance (9); 
- continuous auditing (10); 
- compliance met wet- en regelgeving of een specifiek contract (11); 
- gematigde assurance bij een jaarrekening (niet geconsolideerd) of 

tussentijdse cijfers (valt buiten de scope van het onderzoek) (16). 
Daarnaast werden uit de lijst met zestien diensten genoemd: 
toekomstgerichte assurance (4) en assurance met betrekking tot systemen, 
als genoemd onder (5). 
 
Naar aanleiding van de vraag: welke assurance diensten mist u nog in het 
literatuuroverzicht, werd genoemd assurance met betrekking tot: 
       -     keteninformatie; 
       -     horizontaal toezicht; 
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-     naleving gedrag(code); 
-     identiteitsaudit; 

       -     privacy gegevens; 
       -     vermogensopstellingen (bijv. bij scheiding, start-ups en  
              financieringsbehoefte). 
  
Bij de vraag naar kansen voor nieuwe diensten komen de volgende 
overwegingen aan de orde: 
      -    versteviging van het bestaansrecht van de accountant; 

- er is behoefte aan assurance op maat; 
- wellicht een mogelijkheid om producten van de  Big4 door te schalen 

naar het MKB; 
- er bestaat steeds meer behoefte aan duurzaamheidsinformatie; 
- ook op het gebied van continuous auditing/assurance worden kansen 

gezien. 
 
 Als mogelijke bedreigingen worden genoemd: 

-    de kwaliteit van het dataproces bij de cliënt; 
-    het ontbreken van de benodigde deskundigheid (waaronder IT) bij de  
      accountant; 
-    bij gebrek aan zicht op toegevoegde waarde voor de cliënt de   

           kosten/baten afweging; 
-   het ontbreken van een goede IT omgeving bij de cliënt; 

      -   IT investeringen kunnen relatief omvangrijk zijn voor een klein  
           accountantskantoor; 
      -   een aandachtspunt vormt de dossiervorming en de toetsing hierop. 
 

5. Interviews 
 
Interviews zijn gehouden met vier stakeholders: VNO NCW MKB, RABO 
Centraal, MVO Nederland en Capital Mills (investeerder in MKB 
ondernemingen). De belastingdienst zag af van een interview met als 
argumentatie dat: “De belastingdienst geen (mede) bepalende rol moet 
spelen inzake de behoefte aan nieuwe assurance diensten binnen het MKB”. 
Binnen de ABN AMRO bank heeft de functionaris op het gebied van ‘Product 
Owner Vernieuwende Proposities’ aangegeven: “Dat er binnen de ABN 
Amro bank niemand is die zich hier actief mee bezig houdt”. 
Voorts zijn vijf interviews gehouden met (koepel van) 
accountantsorganisaties: BDO, Coney, PWC, SRA, Van Oers. 
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Stakeholders 

 
Bij de stakeholders leeft thans niet een grote behoefte aan assurance 
verschaffing. Eigen data (analyse) levert naar hun mening veelal voldoende 
zekerheid. Soms wordt een accountant ingeschakeld die een rapport van 
bevindingen levert. Ook ziet men thans op dit gebied niet veel voorbeelden 
van nieuwe assurance behoeften bij MKB ondernemingen. Daarentegen 
wordt een behoefte gezien aan assurance bij keteninformatie . Commerciële 
organisaties vervullen een rol als tussenpersoon tussen leverancier en 
afnemende onderneming, waarbij soms certificering plaats vindt. Ook 
worden mogelijkheden gezien op IT gebied: beoordeling IT systemen, 
betrouwbaarheid data, alsmede compliance in hoeverre software 
producten voldoen aan standaarden . Een enkele keer is ook assurance bij 
het bestuursverslag en bij fusies genoemd. Het ontbreken van 
meetinstrumenten en de vereiste deskundigheid van de accountant worden 
als aandachtspunten genoemd. Tenslotte werd nog opgemerkt dat 
toekomstige wet- en regelgeving assurance plotseling kan afdwingen. 
 
Kantoren 

 
De interviews bij de kantoren levert het volgende beeld op. De kleinere 
kantoren verschaffen maar weinig assurance diensten. De (middel) grote 
geven 3402 verklaringen af door inschakeling van specialisten. 
Assuranceverschaffing bij maatschappelijke verslaggeving/integrated 
reporting is bij het grote kantoor een belangrijke activiteit. Ook verricht dit 
grote kantoor certificeringswerkzaamheden (bijv. CO2, evenwel geen 
assurance activiteit als bedoeld in dit onderzoek) in een aparte entiteit. 
 
Als voorbeelden van huidige en nieuwe assuranceverschaffing worden 
genoemd: 

-    3402 verklaringen, afgegeven door specialisten; 
 -     integrated reporting/maatschappelijk verantwoord ondernemen; 
-     toekomstgerichte financiële informatie; 
-     keteninformatie, waaronder cloud diensten en aanbestedingen; 
-     keurmerken; 
-     emissiegegevens; 
-     effectiviteit/efficiency processen; 

       -     prestatie indicatoren; 
-     cyber-security; 
-     betrouwbaarheid soft- en hardware; 

       -     blockchain toepassingen; 
       -     internet of things, incl. de vraag; waar laat ik mijn gegevens achter; 
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       -     artificial intelligence, waaronder algoritmen. 
De vraag komt naar voren of de MKB accountant daarvoor over voldoende 
deskundigheid beschikt. Dit punt kwam ook in de denktank naar voren. 
Daarnaast wordt gesignaleerd dat de MKB ondernemer vaak kan volstaan 
met IT advies in plaats van assurance.  
 
Een van de geïnterviewden gaf aan dat door blockchain in te zetten 
onderdelen van de administratieve keten betrouwbaarder worden, 
waardoor de basis voor audit hoger komt te liggen. Assurance 
werkzaamheden verschuiven dan van gegevensgericht aan het einde van 
het proces, naar systeemgericht bij de start van en tijdens het proces. Ook 
wees hij op de ontwikkeling van machine learning: de eerste keer lost de 
accountant het probleem op; de volgende keer de machine. 
 
Ook wees een geïnterviewde op het toevoegen van zekerheid aan 
historische financiële- en niet-financiële informatie op maat. Volgens hem 
zijn de huidige standaarden (controle en beoordeling) onvoldoende 
toegespitst op de behoeften die leven in het MKB. 
 

6. Conclusie 
 
Uit het literatuuronderzoek van 35 artikelen komen 16 mogelijke 
assurancediensten naar voren.  
 
In de denktankbijeenkomst zijn vijf van de zestien diensten met name 
genoemd: 

- assurance bij niet-financiële informatie, KPI’s binnen narratieve  
jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen, en integrated reporting; 

     -     datalevel assurance; 
     -     continuous auditing; 
     -     compliance met wet- en regelgeving of een specifiek contract; 
     -     gematigde assurance bij een jaarrekening (niet geconsolideerd) of  
           tussentijdse cijfers (valt buiten de scope van het onderzoek). 
Ook kregen toekomstgerichte assurance en assurance met betrekking tot 
systemen aandacht. 
Gemist werd in de lijst met zestien diensten assurance met betrekking tot: 
keteninformatie, horizontaal toezicht, naleving gedrag(code), 
identiteitsaudit, persoonsgegevens, privacy gegevens en waardebepaling 
vermogensopstellingen. 
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Uit de interviews met stakeholders blijkt dat zij op dit moment geen grote 
behoefte aan assuranceverschaffing hebben. Zij nemen ook niet veel 
praktijkvoorbeelden waar. Toekomstige behoefte wordt gezien op het 
gebied van keteninformatie en op IT gebied. Soms wordt het 
bestuursverslag en assuranceverschaffing bij fusies genoemd. Het 
ontbreken van meetinstrumenten en de vereiste deskundigheid worden als 
aandachtspunten genoemd. 
 
Uit de interviews gehouden met vertegenwoordigers van de kantoren blijkt 
dat de kleinere kantoren weinig assurancediensten verrichten. De (middel) 
grote geven 3402 verklaringen af en verschaffen assurance bij 
maatschappelijke verslaggeving/integrated reporting, veelal met 
inschakeling van specialisten. Naast deze diensten worden voorbeelden van 
huidige en nieuwe diensten genoemd die reeds in het literatuuroverzicht 
aan de orde zijn geweest: toekomstgerichte informatie, prestatie 
indicatoren en cyber-security of in de denktank bijeenkomst: 
keteninformatie. Als nieuwe diensten worden door hen genoemd assurance 
bij: keurmerken, emissiegegevens, betrouwbaarheid soft- en hardware, 
blockchain toepassingen, internet of things en artificial intelligence, 
waaronder algoritmen. Zeker met betrekking tot de IT gerelateerde  
onderwerpen komt de vraag naar voren of de MKB accountant hiervoor 
toegerust is. 
 
Samengevat kan gesteld worden dat uit de in eerste instantie genoemde 16 
diensten er tijdens de denktankbijeenkomst 5 met name zijn genoemd, 
waarvan er 4 binnen de scope van het onderzoek vallen: assurance bij niet-
financiële informatie, KPI’s binnen narratieve verslagen, 
duurzaamheidsverslagen en integrated reporting( 1), datalevel assurance 
(9), continuous auditing (10) en compliance met wet- en regelgeving of een 
specifiek contract (11). Door stakeholders wordt in de toekomst met name 
behoefte gezien aan assurance bij keteninformatie en op IT gebied (diverse 
nummers). Ook wordt door hen het bestuursverslag (1), alsmede 
informatie bij fusies genoemd. De (middel) grote kantoren noemen 3402 
verklaringen (specialistenwerk), en assurance bij maatschappelijke 
verslaggeving/integrated reporting(1). Daarnaast worden genoemd: 
toekomstgerichte informatie (4), prestatie indicatoren (1), cyber-security 
(12) en keteninformatie. Tot slot worden nieuwe diensten genoemd, 
waarvoor veelal specialistische kennis vereist is. 
 



 

 10 

7. Bijlage  

Literatuurstudie 

Inleiding 

De controle van de jaarrekening wordt nog altijd gezien als een waarde 
toevoegend product. Verschillende gebruikers hebben verschillende 
behoeften met betrekking tot de jaarrekening van een MKB onderneming. 
Toch lijkt een gemeenschappelijke noemer aanwezig: 

 Betrouwbare financiële rapportages; 
 Vertrouwen in continuïteit; 
 Toereikende toelichting; 
 Risico beheersing (banken en andere verstrekkers vreemd 

vermogen). 

Door het optrekken van de grenzen van de wettelijke controle, zijn 
controles van jaarrekeningen, met name aan de onderkant van de markt, 
niet meer wettelijk verplicht. Volstaan kan veelal worden met een 
samenstellingsopdracht.1 

In het MKB is de samenstellingsopdracht dan ook de meest voorkomende 
opdracht voor accountants. Met deze opdracht wordt geen zekerheid/ 
assurance verschaft. Het maatschappelijk verkeer lijkt het verschil tussen 
de samenstellingsopdracht en de andere opdrachten zoals beoordelings- en 
controleopdracht overigens veelal niet te begrijpen2. Gezien de 
kwaliteitseisen die gelden bij assurance verschaffing, kunnen de kosten 
voor het MKB een belemmerende factor vormen. 

Afbakening onderzoek 

Dit onderzoek richt zich op andere assurance producten in de MKB praktijk 
dan die van historisch financiële informatie zoals de controle van een 
jaarrekening (verder aangeduid als “overige assurance producten”).  

Literatuuronderzoek 

Een literatuurstudie is uitgevoerd naar overige assurance diensten in het 
MKB. Doelstelling hierbij was te zoeken naar nieuwe vormen van overige 
assurance diensten die van toepassing kunnen zijn voor het MKB. 
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Allereerst is gezocht naar geschikte artikelen van internationale 
beroepsorganisaties als IFAC, met als commissie de IAASB, en de FEE. 
Vervolgens is de focus gericht op de beroepsorganisaties voor accountants 
in toonaangevende, vaak Angelsaksische landen. Uiteindelijk heeft dit 
geresulteerd in een onderzoek naar 35 artikelen en rapportages uit de 
Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland, Canada, Verenigd Koninkrijk, 
Zuid-Afrika, Nederland, België, Frankrijk, Tsjechië en Frankrijk. 

 

Per artikel is (zie bijlagen) kort de inhoud en de relevante standaard 
opgenomen. Nagegaan is of mogelijk sprake is van een nieuw assurance 
product, dat interessant kan zijn voor de MKB accountant. Op deze laatste 
assurance behoeften willen wij ons focussen en - na keuze - best practices 
verschaffen voor een professionele uitvoering. 

 

Internationale guidance behoefte 

Allereerst is het interessant na te gaan of er internationaal gezien nieuwe 
assurance producten voor het MKB zijn ontwikkeld. 

Het MKB wordt wel als de ruggengraat van de (Europese) economie 
gezien3. Steeds meer overheden koesteren het MKB. Om het MKB tegemoet 
te komen, trachten overheden het MKB administratieve lastenverlichting 
aan te bieden in de vorm van vermindering van financiële 
verslaggevingsvoorschriften. Een voorbeeld hiervan is het verhogen van de 
criteria voor wettelijke controles4. Toch is er voor een goed functionerend 
MKB behoefte aan heldere, objectieve regelgeving en ondersteuning bij 
research.5 Voor het MKB is veelal de accountant de professional die de 
ondernemer op financieel gebied ondersteunt en zelfs zijn eerste 
aanspreekpunt daarbij is6. 

 

Alternatieve standaarden voor het MKB? 

Onder andere door de verhoging van de criteria voor verplichte 
accountantscontrole in sommige Europese lidstaten is door de FEE in 2009 
onderzocht of er behoefte was aan alternatieve vormen van assurance in 26 
van de 27 lidstaten, alsmede Noorwegen en Zwitserland. Er bleken andere 
producten in een aantal lidstaten te bestaan. Zo waren 7 landen bezig 
alternatieve assurance standaarden te ontwikkelen. Ook hadden 11 landen 
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ideeën om naast wettelijke controles ook wettelijke beoordelings- of andere 
assurance standaarden te vervaardigen. Deze alternatieven hadden 
betrekking op het MKB7. Uit een recenter onderzoek blijkt overigens dat 
deze alternatieve standaarden niet of nauwelijks zijn vervaardigd. Van de 
28 landen in 2015 hadden 25 de internationale controlestandaarden (ISA’s) 
opgenomen in de nationale standaarden voor accountants8. Voorlopige 
conclusie lijkt dus dat het ontwikkelingen van nationale standaarden voor 
accountants niet echt door de nationale beroepsorganisaties is 
geëffectueerd. 

Er bestaat een spanningsveld tussen enerzijds de kwaliteitseisen en de 
daarbij behorende kosten die bij een financial audit gelden en anderzijds de 
mate van zekerheid en het kostenniveau dat voor het MKB gewenst is. In 
Engeland wordt op de site van het ICAEW via een Webinar besproken hoe 
de clarified standards bij een MKB klant kunnen worden toegepast9. 

In Australië en Nieuw-Zeeland is onderzocht of gestreefd moet worden naar 
twee verschillende standaarden, één voor de wettelijke controles enerzijds 
en één voor niet-wettelijke controles10. 

Uitkomst hiervan is dat twee gescheiden sets van standaarden niet 
wenselijk zijn. Hiervoor worden de volgende redenen gegeven: 

1. De ISA’s zijn ontworpen om toe te passen, proportioneel met de 
omvang en complexiteit van een entiteit. De ISA 230 (NZ) schrijft 
bijvoorbeeld ook niet voor dat iedere afwijking van de ISA 
gedocumenteerd moet zijn; wel voor afwijkingen/overwegingen die 
significant zijn voor de controleconclusies. 

2. Het zou verwarring en onbegrip teweeg brengen over de 
verscheidenheid aan niveaus van zekerheid. 

3. Het zou veel kosten met zich mee brengen en extra training, software 
etc. 

4. Internationale audits krijgen problemen bij controles van 
internationale groepsmaatschappijen wegens onbegrip. 

Als oplossing wordt door Trotman aangedragen, dat beter met een ander 
niveau van zekerheid kan worden gewerkt, namelijk de beperkte mate van 
zekerheid. Tevens zouden de grenzen van de drie criteria voor de omvang 
in geval van wettelijke controle verhoogd moeten worden11.  
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Samenvattend kan worden gesteld er een mismatch lijkt te zijn tussen de 
regelgeving en de behoefte van de klant in het MKB. Ook lijken accountants 
te worstelen met toepassing van de kwaliteitseisen volgens de standaarden 
voor het MKB. Onderzoeken hebben nog niet geleid naar nieuwe assurance 
standaarden specifiek voor het MKB.  

 

Mogelijke alternatieve assurance opdrachten 

Hieronder volgt een opsomming naar assurance opdrachten in 
toonaangevende landen op het gebied van accountancy. 

 

USA 

Het AICPA ziet dat transparantie met betrekking tot externe verslaggeving 
in de 21ste eeuw steeds relevanter gaat worden12. Nieuwe technologieën en 
technieken zoals XBRL spelen daarin een belangrijke rol. De assurance 
standaarden zijn nog teveel gericht op de jaarrekening als geheel in plaats 
van op de individuele componenten die daaraan ten grondslag liggen. Ook 
zal de focus verschuiven van aandacht voor waardering van vaste activa en 
grondstoffen naar waardering van kennis(organisaties). Overigens 
signaleert men dat de verslaggevingsregels daar nog niet voldoende op zijn 
aangepast. 

In dit kader ziet het AICPA dan ook de volgende assurance objecten: 

 XBRL gecodeerde data zijn betrouwbaar; 
 Informatie via het internet in algemene zin; 
 Data level assurance; 
 Continuous auditing. 

Het AICPA ziet hierin een rol voor zichzelf weg gelegd o.a. door het 
vervaardigen van standaarden op het gebied van informatie integriteit 
waaronder bewakingsprotocollen. In dit kader lijkt de aandacht van het 
AICPA zich nog niet specifiek op het MKB te richten. Als standaard wordt 
verwezen naar Interpretation Nr. 5 van AT section 1010 “Attest 
Engagement on financial information included in een XBRL Instance 
Document”. 
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Enige jaren later verschaft het AICPA een whitepaper voor aanbieders en 
gebruikers van bedrijfsinformatie, waarin concreet de volgende assurance 
diensten uiteen worden gezet, die de accountant zou moeten kunnen 
aanbieden: 

 Analyse van mate van compliance met wet- en regelgeving aan de 
ondernemingsleiding; 

 Een rapportage met accountantsbevindingen als bijproduct van een 
jaarrekeningcontrole over materiële afwijkingen ten opzichte van een 
specifieke overeenkomst; 

 Onderzoek naar (specifieke, contractueel overeengekomen) 
prestatiemaatstaven; 

 Compliance test naar specifieke contractueel overeengekomen of 
wetgevende voorzieningen uitmondend in een rapport van feitelijke 
bevindingen of een conclusie over naleving. 

Er is geen expliciete verwijzing naar een nieuwe standaard. Impliciet wordt 
standaard 3000 genoemd voor een aantal mogelijke assurance diensten.  

Het AICPA ziet dat accountants in de toekomst (2025)13een gevarieerd en 
divers pakket aan diensten verschaffen, zodanig dat het concept van de 
oorspronkelijke dienstverlening niet langer representatief is voor het 
beroep. Buiten discussie staan de basisprincipes waardoor het 
maatschappelijk verkeer vertrouwen blijft houden in de accountant als 
toegewijd controleur van financiële informatie en andere informatie. De 
gebruikers van financiële informatie zullen zowel investeerders zijn als 
operationele managers. De te controleren informatie zal minder betrekking 
hebben op het verleden maar steeds meer on line, a tempo en 
toekomstgericht. Samenwerking met verscheidene disciplines zal steeds 
meer noodzakelijk zijn. Regelgeving en standaarden zullen blijven 
evalueren en complexer worden. In dit toekomstrapport wordt niet 
specifiek ingegaan op het MKB en de MKB accountant. Het is eerder een 
meer algemene toekomstverwachting. Een concreet nieuw assurance 
product wordt niet aangedragen. Impliciet lijkt wel dat standaard 3000 in 
de toekomst relevanter zal worden voor accountants.  

 

Australië en Nieuw Zeeland 

Door duurzaamheidswetgeving, concurrentie overwegingen en 
aandeelhouders wordt de druk op het MKB opgevoerd. Accountants kunnen 
bij duurzaamheidsverslagen ondersteuning bieden door: 
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 Assurance verschaffen bij duurzaamheidsverslagen; 
 Ondersteuning bij het samenstellen van duurzaamheidsverslagen; 
 Gegevens verzamelen en procedures ontwikkelen voor 

duurzaamheidsrapportages. 

Deze werkzaamheden worden geconcretiseerd door het volgen van ISA 
3000 en GRI standaarden. Hier is sprake van een concrete toepassing van 
standaard 3000. 

 

Canada 

De Canadese beroepsorganisatie stelt14 dat de accountant vaak over een 
schat aan informatie beschikt over de gecontroleerde organisatie zoals: 

 Kwaliteit van (financiële) communicatie binnen een organisatie; 
 De onderneming, wet- en regelgeving, de processen en governance 

structuur; 
 Frauderisicofactoren en de interne beheersing daaromtrent; 
 Factoren die kunnen wijzen op continuïteitsdreiging. 

 

Hoewel niet specifiek voor het MKB, geldt het vorenstaande voor alle 
gecontroleerde organisaties dus ook voor het MKB. 

 

Onderzoek dat wel specifiek gericht is op het MKB, is gehouden onder circa 
400 accountants15. Daaruit blijkt dat MKB ondernemers bang zijn data te 
verliezen via hun IT systemen. De beroepsorganisatie heeft een toolkit 
ontwikkeld voor het MKB om de kansen op databreuk op te sporen en te 
voorkomen. MKB ondernemingen worden daarbij verwezen naar een aantal 
sites, indien sprake is van een verdenking van gegevensschending. De 
toolkit lijk niet voor accountants te zijn ontwikkeld, maar biedt handvatten 
voor MKB ondernemers zelf. 

 

Verenigd Koninkrijk 

Op de site van de beroepsorganisatie voor accountants van het Verenigd 
Koninkrijk16 wordt de relevantie van het MKB aangegeven en de rol die de 
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accountant kan spelen bij het aanvragen van export kredieten. Diverse 
brochures171819trachten de MKB ondernemer en de MKB accountant te 
helpen. Op concrete assurance producten voor het MKB wordt niet 
ingegaan. 

Daarnaast bestaat de Information Assurance Standaard voor het MKB 
(IASME) in het Verenigd Koninkrijk, gericht op te stellen eisen aan 
cybersecurity bij overheidsaanbestedingen. Deze standaard is herzien 
omdat het Verenigd Koninkrijk nog altijd wordt geplaagd door virussen in 
IT systemen.20 De standaard is niet zozeer voor de MKB accountant 
bedoeld. Het is eerder een methodiek die ISO certificering op het gebied van 
cybersecurity mogelijk maakt voor het MKB. Certificering lag tot voor kort 
ver buiten het bereik van het MKB. 

Via een technologisch strategisch platform wordt een 
ondersteuningsprogramma aangeboden als nationale dienstverlening aan 
het MKB. 

 

Zuid- Afrika 

Op de site van SAICA (South African Institute of Chartered Accountants) 
staan geen specifieke vermeldingen over assurance services voor het MKB. 

 

Nederland 

Van oudsher is in Nederland de accountant sterk vertegenwoordigd in het 
MKB. Voormalig Leidraad 14 stelde21dat de vraag soms niet eenvoudig is te 
beantwoorden of een opdracht wel of geen assurance is. “Hierbij kan onder 
meer worden gedacht aan bepaalde verklaringen die ook in het MKB geregeld 
worden afgegeven zoals onder andere: 

 Verzekerd belang voor bedrijfsschade verzekeringen; 
 Inleenverklaring voor personeel; 
 Solvabiliteitsverklaringen; 
 Inkomensmededelingen ten behoeve van een hypotheek; 
 Inbreng-, fusie- en splitsingsverklaringen 

In de MKB praktijk komt het regelmatig voor dat stukken die het object zijn 
van deze verklaringen, rechtstreeks worden ontleend aan de door de 
openbare accountant samengestelde jaarrekening of andere financiële 
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overzichten. Hieruit moet worden afgeleid dat ten aanzien van dergelijke 
verklaringen, indien er op de desbetreffende stukken geen (aanvullende) 
controle- of beoordelingswerkzaamheden worden verricht, ook sprake zal 
kunnen zijn van een samenstellingsopdracht en dus van non-assurance.” Het 
risico wordt hierbij gesignaleerd dat de gebruiker wel zekerheid verwacht 
omdat deze mededeling als een accountantsverklaring wordt aangemerkt. 
De leidraad gaat verder niet in welke werkzaamheden de accountant zou 
moeten uitvoeren in deze gevallen om toch zekerheid te verstrekken. 

 

NOVAK stelt dat de samenstellingsverklaring de meest voorkomende 
opdracht in het MKB is, maar dat deze niet meer voldoet. Er wordt geen 
assurance verschaft en het maatschappelijk verkeer begrijpt het verschil 
tussen een samenstellingsopdracht en opdrachten zoals beoordelen en 
controleren niet22. Er zou assurance op maat gemaakt moeten worden voor 
de beoogde gebruiker; dus voor de wensen van een vooraf bekende, 
beperkte groep van gebruikers zoals vermogensverschaffers, de 
Belastingdienst of subsidieverstrekkers. Wat zo’n opdracht zou moeten 
inhouden, wordt niet vermeld. Wel meldt het artikel dat de rapportering zo 
min mogelijk de vorm van een “boilerplate-verklaring” zou moeten hebben, 
maar een “long form” report waarin de assurance doelstellingen, de 
materialiteit en risicoanalyse, de uitgevoerde werkzaamheden en de 
uitkomsten daarvan aan bod zullen komen. Er wordt daarbij een link gelegd 
met de controleverklaringen zoals die voor OOB’s worden gebruikt. 

Concrete nieuwe assurance producten worden niet aangedragen. 

 

Frankrijk 

In Frankrijk is eind 2016 een accountantsstandaard 2300 23voor assurance 
opdrachten over de jaarrekeningpresentatie tot stand gekomen. De 
standaard beschrijft de werkzaamheden op hoofdlijnen voor de accountant 
om een gematigd niveau van zekerheid te geven bij de plausibele 
presentatie van de jaarrekening (niet zijnde een geconsolideerde 
jaarrekening) of tussentijdse jaarrekening. Het gematigde niveau aan 
zekerheid is lager dan een redelijke mate en ook een beperkte mate van 
zekerheid. De conclusie wordt negatief geformuleerd in een assurance 
rapport. Er is wel sprake van een nieuw assurance product voor wat betreft 
het niveau van zekerheid maar niet voor wat betreft de aard van het 
onderzoeksobject; jaarrekening of tussentijdse jaarrekening. Impliciet lijkt 
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overigens de standaard wel vooral voor MKB accountants interessant te 
zijn. 

Voorlopige conclusie 

Zowel buiten als binnen Nederland wordt de accountant gezien als de 
financiële sparring partner op financieel gebied voor het MKB. Er is 
behoefte aan assurance voor het MKB, echter de gebruiker ziet niet altijd 
het verschil tussen assurance en non-assurance. De genoemde assurance 
diensten passen in de standaarden voor accountants, zowel de 
internationale standaarden als de nationale standaarden.  

 
Nieuwe assurance producten worden wenselijk geacht, maar niet of 
nauwelijks geconcretiseerd. Daarbij wordt in ieder geval altijd aansluiting 
gezocht bij de huidige standaard 3000. 
 
Als mogelijk verder te onderzoeken assurance producten, kan op basis van 
de artikelen worden gedacht aan: 

Mogelijke nieuwe assurance dienst Bijlage 

nr 

Beperkte controle en voortdurende werking van interne 

beheersingsmaatregelen (Frankrijk)  

6 

Voortdurend onderzoek naar naleving van regelgeving (Italië) 6 

Toekomstgerichte assurance met betrekking tot: liquiditeits- , cash-

flow-, winst- en going concern prognose  

8 

Assurance bij niet financiële informatie, KPI’s binnen de narratieve 

jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen en integrated reporting.  

4, 5, 8, 

10,  

Assurance dienst gerelateerd aan compliance op gebied van: IT 

systemen, cybersecurity, interne beheersingsmaatregelen, risico’s 

en risico management, prudential reporting, corporate governance 

8, 11 

Enhanced business reviews providing insights into the quality and 

operating effectiveness of the entity’s management, including 

benchmarking against peers and industry leaders 

8 



 

 19 

Assurance dat XBRL gecodeerde data betrouwbaar zijn 9 

Informatie over het internet in zijn algemeenheid 9 

Data level assurance (zekerheid bij onderliggende specificaties) 9 

Continuous auditing 9, 32 

Compliance test naar mate van compliance met wet- en regelgeving 

of een specifiek contract. 

10 

Assurance gericht op naleving interne beheersing met betrekking 

tot cybersecurity 

25 

Inleenverklaring voor personeel 29 

Solvabiliteitsverklaring 29 

Inkomensmededelingen ten behoeve van een hypotheek  29 

Gematigde assurance bij een jaarrekening (niet zijnde een 

geconsolideerde jaarrekening) of tussentijdse cijfers 

35 
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