
 

Vervolgenquête naar de druk van de 
regelgeving voor accountants 

 
Een analyse van de uitkomsten 





1 
 

 
Vervolgenquête naar de druk van de 

 
regelgeving voor accountants 

 
 

Een analyse van de uitkomsten 

 

april 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 



3 
 

Inhoudsopgave 

 
Vooraf ................................................................................................................................................. 4 
Vragen omtrent knelpunten in de regelgeving met betrekking tot openbaar accountants .................. 6 

Kwaliteitssystemen .................................................................................................................... 6 
Regels NV COS toegespitst op  mkb? ....................................................................................... 8 
Praktijkhandreikingen en leidraden ......................................................................................... 10 
Rol NBA .................................................................................................................................. 11 
Samenstellen en beoordelen .................................................................................................... 12 
Standaard voor belastingaangiften .......................................................................................... 14 
Horizontaal Toezicht ............................................................................................................... 15 
Algemene zaken die aandacht verdienen ................................................................................ 16 
Toetsingen ............................................................................................................................... 17 

Vragen omtrent knelpunten in de regelgeving met betrekking tot openbaar accountants die niet 
werkzaam zijn in het OOB-domein .................................................................................................. 20 

Afgeleide controleregels voor het mkb ................................................................................... 20 
Combinatieproduct .................................................................................................................. 20 
NV COS 4410 en NVAK-aav voor het  mkb .......................................................................... 22 

Conclusies ......................................................................................................................................... 23 
 



4 
 

 

Vooraf 
In april 2011 heeft het Adviescollege voor Beroepsreglementering een enquête gehouden met 

vragen over de knelpunten in de regelgeving voor accountants. Naar aanleiding van de uitkomsten 
van die enquête heeft NEMACC, in nauwe samenwerking met de NBA en het Adviescollege, een 
vervolgenquête geformuleerd. Deze rapportage betreft geen beleidsonderzoek, maar beoogt de 
mening van de respondenten in kaart te brengen. Uit het beeld dat door de respondenten geschetst 
wordt, worden vervolgens conclusies getrokken.  

In deze vervolgenquête zijn vragen opgenomen die betrekking hebben op de knelpunten die 
door respondenten in de vorige enquête naar voren zijn gebracht. Hierbij zijn als richtlijn toegepast: 
enerzijds het NBA-rapport “Faciliteren, niet frustreren” (met verschijningsdatum oktober 2011) en 
anderzijds kennis uit eigen onderzoek van NEMACC. In het hiervoor genoemde rapport worden 
resultaten vermeld die een fundament vormen voor de vervolgvragen. De resultaten van de eerste 
enquête laten onder meer zien dat 50% van de openbaar accountants behoefte heeft aan variatie van 
standaarden voor controleopdrachten specifiek voor het mkb. Om deze reden is in deze 
vervolgenquête aan openbaar accountants gevraagd op welke wijze de NBA in één set regelgeving 
recht kan doen aan zowel de OOB-praktijk als de mkb-praktijk. Tevens wordt gevraagd of er 
behoefte is aan (vrijwillig) toepasbare hulpmiddelen die de leden kunnen ondersteunen bij hun 
werkzaamheden. In deze vervolgenquête zijn daarom vragen opgenomen die een basis kunnen 
vormen voor het definiëren van een goed regelgevend kader. 

Naast het feit dat voorgenoemde knelpunten zijn verwerkt door middel van vervolgvragen in 
deze enquête, heeft NEMACC zo veel mogelijk geluisterd naar de behoefte om de mkb-accountant 
meer centraal te stellen en zijn voor deze groep specifieke vragen opgesteld. Deze focus komt in de 
enquête tot uiting door onderzoeksvragen met betrekking tot, onder andere, de toereikendheid van 
regelgeving voor de mkb-accountant omtrent de NV COS 4410 en de vraag of een toespitsing van 
bepaalde regels specifiek voor een mkb-accountant is gewenst. Van alle NBA-leden zijn in deze 
enquête alleen openbaar accountants gevraagd deze te completeren. 

Tevens zijn, ten opzichte van de vorige enquête, meer persoonlijke gegevens gevraagd die 
relevante inzichten kunnen verschaffen betreffende de visie van de respondent tegenover een 
bepaald vraagstuk. Gegevens zoals het voeren van ofwel een AA- of een RA-titel, de jaren 
werkervaring (al dan niet binnen de huidige VGC-indeling) en de leeftijd van de respondent 
worden in deze context gevraagd. Daarnaast heeft het NBA-rapport “Faciliteren, niet frustreren” tot 
het inzicht geleid dat er onduidelijkheid is over de behoefte van een combinatieproduct van 
samenstellen en beoordelen, voor situaties waarin geen plicht tot wettelijke controle bestaat. Hierop 
inspelend zijn vragen opgenomen die deze behoefte beter in kaart kunnen brengen.  

Er is bij gesloten vragen aan respondenten altijd een mogelijkheid geboden om “geen 
mening” te kiezen. Respondenten die geen mening hebben ingevuld zijn uit de analyse gefilterd. 
Dit geldt voor alle vragen, tenzij in de analyse expliciet een percentage geen mening is genoemd. 
De steekproef is gewogen o.b.v. het aantal openbaar accountants ingeschreven als AA en als RA. 
De volgende tabel laat zien dat de steekproef zonder weging scheef verdeeld is ten opzichte van de 
populatie, in de zin dat er percentueel te veel AA’s in de steekproef zitten. Hiervoor is zodanig 
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gecorrigeerd, dat het totaal aantal respondenten in de analyse na de weging gelijk is aan het totaal 
aantal van de ongewogen steekproef.1 

 Geregistreerd OA Steekproef 

AA 4546 51,2% 498 61,9% 

RA 4340 48,8% 306 38,1% 

Totaal 8886 804 

 

 

                                                 
1  Dit is een technische constructie van de gewichten die ervoor zorgt dat de aantallen genoemd in de rest van het 

rapport overeenkomen met een representatieve steekproef van dezelfde totale grootte als de originele steekproef 
van dit onderzoek (804 respondenten). Het volgende versimpelde voorbeeld laat zien wat er mis kan gaan. Stel dat 
er 10 respondenten zijn ondervraagd, waarvan 3 AA’s die op een bepaalde vraag altijd “ja” antwoorden en 7 RA’s 
die op dezelfde vraag altijd “nee” antwoorden. Op basis van deze vraag zou zonder weging onterecht 
geconcludeerd kunnen worden dat ongeveer 30% van alle openbaar accountants, dus geëxtrapoleerd naar de gehele 
populatie, “ja” zegt, terwijl dit op basis van bovenstaande tabel 51.2% zou moeten zijn. De hierboven beschreven 
wegingsmethode geeft om deze reden in het algemeen een betrouwbaarder beeld over alle ingeschreven openbaar 
accountants. Later in deze rapportage, onder het kopje “Combinatieproduct”, wordt ook een opsplitsing gemaakt 
tussen RA’s en AA’s, waarbij er verschillen zijn in de mening tegenover een bepaald vraagstuk tussen deze 
groepen. Zonder weging zou vooral bij deze analyse een verkeerd beeld van de openbare accountants geschetst 
worden. 
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Vragen omtrent knelpunten in de regelgeving met betrekking tot 
openbaar accountants 

Kwaliteitssystemen 
De mening die de respondent heeft over het al dan niet toegespitst zijn van de regelgeving 

voor kwaliteitssystemen op de praktijk verschilt per grootte van het kantoor. Eenzelfde verband is 
te vinden bij het domein waar een accountant werkzaam is.2 Onderstaande tabellen laten dit 
duidelijk zien. Uit de eerste tabel blijkt dat kleinere kantoren grotere moeite hebben met de 
regelgeving voor kwaliteitssystemen. Wellicht komt dit doordat kleinere kantoren minder 
mogelijkheden hebben om daar zelf tijd aan te besteden, ten opzichte van het door anderen 
aangereikte kwaliteitssysteem bij grotere kantoren. 

  Niet toegespitst Wel toegespitst
Big 4 11 28,9% 26 71,1%
>250 36 35,8% 65 64,2%

100-250 18 36,9% 31 63,1%
10-100 92 52,8% 82 47,2%
1-10 134 76,9% 40 23,1%

Totaal 290 54,3% 244 45,7%

 

  Niet toegespitst Wel toegespitst

OOB 4 20% 16 80%

Controle  mkb 30 32,2% 64 67,7%

Assurance  mkb 46 49,1% 47 50,9%

Non-assurance + 137 60,5% 90 39,5%

Non-assurance 73 72.6% 37 27,4%
Totaal    290 54,3% 244 45,7%

 

Over het algemeen worden bij “niet toegespitst” de dossiervastleggingen (vooral bij 
samenstelopdrachten en kleine ondernemingen) het meest genoemd. Te formeel, te uitgebreid, 
onduidelijk wat het minimum is, het kost (te) veel tijd om het na te leven, (te) ingewikkeld of (te) 
weinig praktijkgericht. De meest genoemde specifieke voorbeelden zijn: cliëntacceptatie, 
onafhankelijkheid en integriteit. Op basis van kwalitatief onderzoek zal gekeken moeten worden in 
hoeverre er daadwerkelijk behoefte is aan toespitsing van regels omtrent de dossiervastleggingen. 
Wellicht kan door het duidelijker communiceren van regelgeving de ontevredenheid bij vooral 
kleinere kantoren weggenomen worden. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een best practice, of 
door duidelijk(er) te maken waarom de minimumeisen noodzakelijk zijn. 

                                                 
2  “Controle  mkb” staat voor voornamelijk werkzaam als controlerend accountant in het  mkb (Wta-domein),  
 “Assurance  mkb” staat voor voornamelijk werkzaam in het mkb-domein (regelmatig assurance opdrachten),  
 “Non-assurance +” staat voor voornamelijk werkzaam in het mkb-domein (non-assurance praktijk met incidenteel een assurance 

opdracht) en  
 “Non-assurance” staat voor voornamelijk werkzaam in het mkb-domein (uitsluitend non-assurance parktijk). 
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Het overgrote deel (meer dan 70%) van de respondenten vindt niet dat er regels toegevoegd 
moeten worden. Een aantal die desondanks genoemd zijn: geheimhoudingsplicht, het voeren van 
een kwaliteitskeurmerk, vakbekwaamheid assurance opdrachten en in alle gevallen collegiaal 
overleg bij een overname van opdrachten. 

Er is respondenten ook gevraagd of regelgeving voor kwaliteitssystemen geschrapt kan 
worden. Dossiervastlegging in het algemeen en de vraag om meer rekening te houden met de 
grootte van het kantoor en klanten worden hier het meest genoemd. Bij deze vraag wordt 
cliëntacceptatie weer een paar keer genoemd. Wellicht dat hier, net als eerder, deze behoeftes 
verminderd kunnen worden met heldere communicatie omtrent minimumeisen en de noodzaak 
hiervoor. 
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Regels NV COS toegespitst op  mkb? 
 

Ook bij de vraag of de regels voor het uitvoeren van opdrachten voldoende zijn toegespitst op 
het  mkb is er een relatie tussen de grootte van het kantoor en de mening van respondenten met 
betrekking tot de vraag. Hieruit kan, in iets mindere mate, eenzelfde conclusie als bij 
“Kwaliteitssystemen” worden getrokken. De regelgeving op kantoorniveau lijkt daarnaast, gegeven 
de resultaten bij “Kwaliteitssystemen”, meer te knellen dan regelgeving op productniveau. Verder 
is het opvallend dat bij grotere kantoren ruim één derde de conclusie deelt dat de regels voor het 
uitvoeren van opdrachten niet voldoende zijn toegespitst op het  mkb. 

De derde tabel toont een opsplitsing naar de hoogst genoten opleiding. In de categorie 
“Anders” zitten voornamelijk respondenten die aangeven VWO, atheneum, gymnasium, HBS, en 
HAVO als hoogste opleiding te hebben genoten. Respondenten die geen WO of HBO als hoogst 
genoten opleiding hebben aangegeven, ondervinden meer moeite met de regelgeving voor het 
uitvoeren van opdrachten vergeleken met de overige respondenten. Opvallend is dat veel jongeren 
(leeftijd 27-35 jaar) vinden dat regels niet voldoende zijn toegespitst vergeleken met 2 opvolgende 
leeftijdscategorieën (36-45 jaar en 46-52 jaar). 

  Niet toegespitst Wel toegespitst 

Big 4 16 21,7% 57 78,3%
>250 57 38,6% 90 61,4%

100-250 36 44,5% 45 55,5%

10-100 110 47,2% 123 52,8%
1-10 101 55,4% 82 44,6%

Totaal 319 44,6% 396 55,4%
 

  Niet toegespitst Wel toegespitst

OOB 8 33,5% 16 66,5%

Controle  mkb 56 36,3% 98 63,7%

Assurance  mkb 62 54,4% 52 45,6%

Non-assurance + 134 46,3% 156 53,7%

Non-assurance 60 44,3% 75 55,7%
 

  Niet toegespitst Wel toegespitst 

WO 80 42,8% 106 57,2% 

HBO 195 43,1% 258 56,9% 

Anders 44 58,3% 32 41,7% 
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 Niet toegespitst Wel toegespitst 
27 t/m 35 jaar 34 54,8% 28 45,2% 

36 t/m 45 jaar 47 36,2 83 63,8% 

46 t/m 52 jaar 136 42,8% 182 57,2% 

53 jaar en ouder 102 50% 102 50% 

 

Volgens respondenten is er weinig aandacht voor in het mkb werkzame kantoren. Met name 
is er sprake van onvoldoende toegespitste regelgeving voor de situatie van kleine (familie-) 
ondernemingen en dga-situaties en in het geval er sprake is van beperkte of geen functiescheiding. 
Er kan daarom meer rekening gehouden worden met de omvang van de cliënt en de aard van de 
werkzaamheden. In het algemeen wordt ook een te hoge formele vastleggingsdruk gemeld. 

In een aparte vraag is nagegaan of er nog regels toegevoegd kunnen worden. Bijna 30% vindt 
dat er geen regels hoeven worden toegevoegd. Toch hebben enkele respondenten noemenswaardige 
opmerkingen. Het beter zichtbaar maken van het verschil in kwaliteit ten opzichte van 
administratiekantoren en zorgen dat de samenstellingsverklaring meer toegevoegde waarde krijgt, 
zijn hier voorbeelden van. Geen van de respondenten vindt het wenselijk om een checklist toe te 
voegen. 

Tot slot was er een mogelijkheid overbodige regelgeving te noemen. Bijna 20% van de 
respondenten die een opmerking geven, geeft aan niet te weten welke regelgeving overbodig is en 
geschrapt kan worden. Daarnaast zien respondenten vaak meer in een toespitsing. Checklists zijn 
genoemd als in aanmerking komend voor schrappen. Het feit dat checklists genoemd worden is 
opvallend, omdat deze checklists niet in de regelgeving voorkomen. Wellicht zorgelijk is de 
heersende negatieve teneur in de antwoorden. Deze lijken te duiden op een grote ontevredenheid bij 
veel respondenten. 
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Praktijkhandreikingen en leidraden 
 

68% vindt de door de NBA aangereikte leidraden en handreikingen bruikbaar en nuttig3, 25% 
vindt ze onvoldoende toegespitst en 6% mist specifieke praktijkhandreikingen en/of leidraden. De 
opsplitsing naar werkdomein en kantoorgrootte laat zien dat voornamelijk de kleinere kantoren (1-
10 werknemers) de toelichtingen niet altijd bruikbaar en nuttig vinden. 

 
Bruikbaar/nuttig onvoldoende Ik mis toelichtingen 

OOB 28 87,9% 4 12,1% 0 0,0% 

Controle  mkb 104 71,1% 33 22,3% 10 6,7% 

Assurance  mkb 73 66,0% 27 24,1% 11 9,9% 

Non-assurance + 181 65,8% 74 26,8% 20 7,3% 

Non-assurance 88 67,5% 38 29,4% 4 3,1% 
 

 
 Bruikbaar/nuttig onvoldoende Ik mis toelichtingen 

Big 4 60 77,3% 11 13,9% 7 8,8% 

>250 
112 80,5% 21 15,1% 6 4,3% 

100-250 
58 74,5% 17 21,7% 3 3,8% 

10-100 
144 67,4% 52 24,5% 17 8,0% 

1-10 102 54,1% 74 39,5% 12 6,4% 
 

Ongeveer 10% van de opmerkingen heeft betrekking op het gebruik van een alternatief. Dit 
kan bijvoorbeeld via gespecialiseerde bedrijven: Extendum, Auxilium, Fiscount, Full Finance.4 
Deze bedrijven richten zich specifiek op het  mkb. In andere gevallen wordt er gesproken over een 
intern handboek of een handboek van de SRA (Samenwerkende Registeraccountants en 
Accountants-Administratieconsulenten).  

Het heersende commentaar op de toelichtingen van de NBA is dat deze vaak (te) theoretisch 
zijn en te weinig voorbeelden (tijdig) beschikbaar zijn. Deze resultaten zijn in overeenstemming 
met opmerkingen van respondenten uit het eerste onderzoek omtrent de druk van de regelgeving. 
Noemenswaardig is het feit dat de hiervoor genoemde opmerkingen gegeven werden door dezelfde 
32% respondenten die eerder aangaf de leidraden en praktijkhandreikingen bruikbaar en nuttig te 
vinden.  

Er zijn geen handreikingen dan wel leidraden aan te wijzen waarover een belangrijk deel der 
respondenten ontevreden is omdat deze onvoldoende toegespitst zouden zijn om of omdat zij 
zouden ontbreken. Een selectie van gegeven opmerkingen is: latente belastingen, reserveringen in 

                                                 
3 Dit komt overeen met de 70% uit het rapport “Faciliteren, niet frustreren!” uit 2011. 
4 Dit soort alternatieven zijn in het rapport “Faciliteren, niet frustreren!” uit 2011 al eerder genoemd. 
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vermogens, omgaan met gekregen voorraadopgaven, automatisering binnen de controle, hoe in de 
controleverklaring om te gaan met het verschil tussen publicatie- en inrichtingsjaarrekening, 
pensioen (in eigen beheer), fraude, onafhankelijkheid, inleenverklaringen, “samenwerkings-
overeenkomst met actuarissen is niet up-to-date” en subsidies. 

Er zijn ook respondenten die behoefte hebben aan hulpmiddelen. De meest genoemde 
voorbeelden zijn: materialiteitsberekening, minimum- en maximum-documenten in een 
samenstellingsopdracht, inbreng in BV en digitalisering van leidraden en praktijkhandreikingen 
met een zoekfunctie. 

Rol NBA 
 

De bijbehorende vraag luidt: “Hoe kan de NBA het u makkelijker maken op het gebied van 
wet- en regelgeving?” Bijna 30% van de respondenten vindt dat dit via de regelgeving moet 
gebeuren: niet teveel regels, schrappen waar nodig en toespitsen waar gewenst. Daarnaast heeft 
ruim 10% het over informatievoorziening. Hierbij valt te denken aan een website met een goede 
zoekfunctie/ databank en de mogelijkheid om door te klikken op gerelateerde pagina’s. Ook een 
beter bereikbare helpdesk hoort hierbij. Wellicht kan de NBA een verbetering in de 
informatievoorziening realiseren door een (optionele) nieuwsbrief periodiek te versturen sturen met 
daarin de recent gewijzigde regelgeving en nieuw uitgebrachte handreikingen en leidraden. 
Daarnaast vraagt een aantal respondenten om meer cursussen en bijeenkomsten. 
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Samenstellen en beoordelen 
 

De eerste vraag die aan respondenten omtrent dit onderwerp is gesteld, luidt: Vindt u dat een 
beoordelingsverklaring meer toegevoegde waarde heeft dan een samenstellingsverklaring? 
Onderstaande tabellen tonen aan dat er verschillen zijn in de meningen van respondenten omtrent 
dit vraagstuk. Met name buiten de OOB-praktijk (en Big-4 kantoren) vinden respondenten vaker 
dat de beoordelingsverklaring geen toegevoegde waarde heeft. 

 

  Ja nee 

Big 4 61 74,1% 22 25,9%
>250 88 58,1% 63 41,9%

100-250 50 59,4% 34 40,6%

10-100 118 49,0% 123 51,0%

1-10 98 50,2% 98 49,8%

Totaal 415 55% 339 45%
 

  ja nee

OOB 27 80% 7 20% 
Controle  mkb 102 65,3% 54 34,7% 

Assurance  mkb 65 55,8% 52 44,2% 
Non-assurance + 152 50,4% 149 49,6% 
Non-assurance 69 47,1% 77 52,9% 

 

De respondenten die “ja” kiezen, onderkennen vooral dat er extra aandacht geschonken wordt 
aan de AO/IB en dat er in het algemeen een hogere mate van zekerheid wordt afgegeven. Toch 
geeft 20% van de respondenten die “ja” opgeeft (en ruim 30% van de respondenten die “nee” 
opgeeft) aan dat deze verschillen niet door het maatschappelijk verkeer als zodanig herkend 
worden. 

Vervolgens is gevraagd of het samenstellen en beoordelen te dicht bij elkaar ligt. Van alle 
respondenten is 40% het hiermee eens. In het OOB- en  mkb-controledomein ligt dit percentage 
lager, rond de 30%. Een gedeelte van de groep die bij de vorige vraag aangaf dat er geen 
toegevoegde waarde is van beoordelen ten opzichte van samenstellen, geeft hier aan dat de regels 
omtrent deze opdrachten niet te dicht bij elkaar liggen. Dit suggereert voor deze groep dat het niet 
aan de regels ligt. 
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  ja nee 

OOB 10 34,4% 19 65,6% 

Controle  mkb 41 27,9% 107 72,1% 

Assurance  mkb 46 41,9% 64 58,1% 

Non-assurance + 123 43,3% 162 56,7% 

Non-assurance 60 46,4% 69 53,6% 

Totaal 280 40,0% 419 60,0% 
 

  Ja nee 

Big 4 20 26,7% 54 73,3%

>250 61 43,1% 81 56,9%

100-250 29 36,5% 51 63,5%

10-100 88 39,0% 137 61,0%

1-10 82 45,8% 97 54,2%

 

Enkele voorbeelden die respondenten hebben genoemd waarbij samenstellen te dicht bij 
beoordelen ligt zijn: de waardering van voorraden, cijferbeoordeling en de afloopcontrole 
debiteuren. De volgende citaten komen van 3 respondenten: 

 “De interpretatie van 4410 kan vrij ruim zijn. In mijn praktijk vindt veel cijferanalyse / 
verbandscontrole plaats, tot zelf evaluatie van bedenking aan de materialiteit. Hiermee schuift de 
samenstelling in het gebied van de beoordeling.”,  

“Ik denk bijvoorbeeld aan de verplichte beoordelingsverklaring voor notariskantoren. De 
opzet en het bestaan van de AO/IB wordt wel getoetst (mede door de administratieverordening), 
maar verder zijn de werkzaamheden niet veel uitgebreider dan bij een samenstelling”, en  

“Voor samenstellen dienen ook indien de gegevens niet bevredigend zijn "controle" 
werkzaamheden te worden uitgevoerd.” 

Ruim 20% heeft gereageerd op de laatste vraag over dit onderwerp, n.l. hoe de respondent 
denkt dat het onderscheid tussen regels voor samenstellen en beoordelen in de toekomst duidelijker 
gemaakt kan worden. Dit kan intern door verduidelijking via de leidraden, praktijkvoorbeelden en 
handleidingen. Respondenten geven vooral aan dat de verschillen aan het maatschappelijk verkeer 
duidelijk(er) gemaakt moeten worden. 
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Standaard voor belastingaangiften 
 

32.9% van de respondenten (voornamelijk de non-assurance hoek) heeft behoefte aan een 
standaard voor belastingaangiften. Opvallend is (niet in tabel) dat 36% van de Big 4-kantoren geen 
mening heeft omtrent dit vraagstuk.5 

 

  ja nee 

OOB 8 31,9% 17 68,1% 

Controle  mkb 28 22,6% 97 77,4% 

Assurance  mkb 32 28,3% 81 71,1% 

Non-assurance + 112 36,7% 193 63,3% 

Non-assurance 58 37,5% 96 62,5% 

Totaal 238 32,9% 484 67,1% 
 

  Ja nee 

Big 4 17 29,8% 39 70,2%

>250 43 31,6% 94 68,4%

100-250 26 33,0% 53 67,0%

10-100 79 33,1% 160 66,9%

1-10 72 34,4% 138 65,6%
 

Respondenten die hier geen behoefte aan hebben, geven aan dat dit niet bij de beroepsgroep 
past, dat het kostenverhogend kan werken of dat er intern al iets voor is geregeld. Van de 
respondenten die ja zeggen, wil een deel liever geen regels maar een sjabloon. Zaken die door 
respondenten veel genoemd zijn, als het gaat om de regels die minimaal in deze standaard moeten 
voorkomen, betreffen: wijze van rapportering, opdrachtaanvaarding, checklists, minimumvereiste 
ten aanzien van dossier en werkzaamheden, en de vraag te verwijzen naar bestaande regelgeving. 

                                                 
5 Tegenover 12,6%, 5,9%, 5,9% en 5,5% voor kantoren met >250 werknemers, 100-250, 10-100 en 1-10, respectievelijk. 
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Horizontaal Toezicht 
 

44,7% heeft behoefte aan regels en/of richtlijnen in het kader van Horizontaal Toezicht. Deze 
behoefte is met name onder controlerend accountants aanwezig (zie eerste tabel). In de tweede 
tabel zijn de respondenten die geen mening hebben opgegeven meegenomen in de berekening van 
de percentages. Uit deze tabel is af te lezen dat een groot deel (39%) van de accountants werkzaam 
in het OOB-segment geen mening heeft omtrent dit vraagstuk. In de vierde tabel is te zien dat 
hetzelfde geldt voor de grotere kantoren. Dit is opvallend meer dan in de andere 
werkdomeinen/kantoorgroottes. Een reden voor het hoge percentage “geen mening” bij grotere 
kantoren kan zijn dat bij kleinere kantoren de accountants zelf deze werkzaamheden uitvoeren, 
terwijl bij de grotere kantoren deze werkzaamheden aan een andere beroepsgroep worden 
overgelaten. De derde tabel laat zien dat ruim 70% van de kleine kantoren (1-10 medewerkers) hier 
geen behoefte aan heeft. 

  Wel behoefte Geen behoefte 

OOB 13 59,2% 9 40,8% 

Controle  mkb 68 51,8% 63 48,2% 

Assurance  mkb 46 45,4% 56 54,6% 

Non-assurance + 102 39,3% 157 60,7% 

Non-assurance 57 45,3% 69 54,7% 

Totaal 286 44,7% 354 55,3% 
 

 
Geen mening Wel behoefte Geen behoefte 

OOB 14 38,8% 13 36,2% 9 25,0% 

Controle  mkb 31 19,3% 68 41,8% 63 38,9% 

Assurance  mkb 17 14,2% 46 39,0% 56 46,8% 

Non-assurance + 64 19,7% 102 31,6% 157 48,7% 

Non-assurance 39 23,8% 57 34,5% 69 41,7% 
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  Wel behoefte Geen behoefte 

Big 4 32 58,0% 23 42,0%

>250 69 52,0% 64 48,0%

100-250 44 61,0% 28 39,0%

10-100 92 43,5% 119 56,5%

1-10 49 29,2% 120 70,8%
 
 Geen mening Wel behoefte Geen behoefte 

Big 4 31 35,9% 32 37,2% 23 27,0% 

>250 
24 15,3% 69 44,0% 64 40,7% 

100-250 
12 14,4% 44 52,2% 28 33,4% 

10-100 
44 17,4% 92 35,9% 119 46,6% 

1-10 53 24,0% 49 22,2% 120 53,8% 
 

Bij “wel behoefte” geven respondenten in aanvullende opmerkingen aan dat er hoe dan ook 
meer duidelijkheid gewenst is tussen accountant, klant en de belastingdienst. Dit kan aan de hand 
van casussen, voorbeelden, richtlijnen en hulpmiddelen. De behoefte aan meer duidelijkheid gaat 
met namen om vragen als: Hoe zit het met materialiteit? Waar ligt de aansprakelijkheid? Tot slot is 
het noemenswaardig te vermelden dat er ook tegenstanders van Horizontaal Toezicht zijn. 

Algemene zaken die aandacht verdienen 
 

Een slechte concurrentiepositie ten opzichte van administratiekantoren en prijsdruk binnen de 
beroepsgroep (low balling) zijn door respondenten als een aandachtpunt beschouwd. Voorts zijn 
onder andere genoemd: de wens om de grens voor de verplichte controle te verhogen, rekening te 
houden met de grootte van een kantoor en de omvang van de cliënten. 
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Toetsingen 
 

Ruim 90% vindt het noodzakelijk om met toetsingen de kwaliteit te waarborgen binnen de 
beroepsgroep. De meest genoemde toelichtingen hierop zijn: iedereen blijft scherp, toetsen 
versterkt het onderscheidend vermogen en collega’s hebben bewezen dat het noodzakelijk is. 

Aan respondenten is gevraagd of ze vinden dat de kosten opwegen tegen het belang van 
toetsingen. Onderstaande tabel toont dat de meningen vooral verschillen over de bedrijfsgroottes in 
de steekproef. In mindere mate is dit effect ook te vinden in het domein waar de accountant 
werkzaam is. 

  Ja Nee 

OOB 25 86,7% 4 13,5% 

Controle  mkb 102 74,2% 35 25,8% 

Assurance  mkb 62 61,4% 39 38,6% 

Non-assurance + 144 51,5% 135 48,5% 

Non-assurance 65 47,9% 71 52,1% 

Totaal 397 58,3% 284 41,7% 
 

  Ja Nee 

Big 4 63 89% 8 11% 

>250 97 79,5% 25 20,5% 

100-250 50 67,4% 24 32,6% 

10-100 135 61,6% 84 38,4% 

1-10 52 26,8% 143 73,2% 
 

De voornaamste reden die respondenten opgeven is dat de kosten niet (altijd) opwegen tegen 
de omvang van de te toetsen organisatie en de te toetsen opdrachten. Het lijkt erop dat kosten 
zwaarder gevoeld worden door kleinere kantoren omdat zij 1) de kosten niet kunnen verdelen onder 
de kostendragers en 2) de kosten zelf meer voelen, omdat ze de kosten ook zelf betalen. 

De volgende vraag heeft betrekking op de duidelijkheid van criteria gebruikt bij het toetsen. 
Het overgrote deel van de respondenten vindt de toetsingscriteria voldoende duidelijk. De criteria 
zijn vaker voldoende duidelijk voor grote organisaties dan voor kleinere. Dit laatste is zichtbaar in 
onderstaande tabel. 
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  Ja Nee 

OOB 20 70,0% 9 30,0% 

Controle  mkb 93 71,5% 37 28,5% 

Assurance  mkb 71 66,4% 36 33,6% 

Non-assurance + 180 62,7% 107 37,3% 

Non-assurance 90 63,2% 53 36,8% 

Totaal 454 65,3% 241 34,7% 
 

  Ja Nee 

Big 4 51 77,7% 15 22,3%

>250 93 72,8% 35 27,2%

100-250 50 72,4% 19 27,6%

10-100 147 62,7% 87 37,3%

1-10 114 57% 86 43%
 

Respondenten geven aan dat een organisatie door interpretatieverschillen erg afhankelijk kan 
zijn van de toetser. Daarnaast geven respondenten aan dat het in veel situaties te veel om formele 
aspecten gaat in plaats van om de inhoud. 

Tot slot vroegen is de vraag gesteld of de toetsingscriteria relevant zijn en afgestemd op de 
praktijk. Wederom is er een positieve relatie tussen het vraagstuk en de grootte van het kantoor. 
Ruim 70% van de kleinere kantoren (1-10 medewerkers) vindt de criteria onvoldoende afgestemd 
op de praktijk. 

  Ja Nee 

OOB 16 57,2% 12 42,8% 

Controle  mkb 64 51,6% 60 48,4% 

Assurance  mkb 42 39,0% 65 61,0% 

Non-assurance + 104 36,4% 183 63,6% 

Non-assurance 58 41,1% 83 58,9% 

Totaal 283 41,3% 403 58,7% 
 

 Ja Nee

Big 4 34 58,3% 24 41,7%
>250 69 54,8% 57 45,2%

100-250 30 43% 40 57%
10-100 92 39,9% 139 60,1%

1-10 58 29% 143 71%
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Er mag in het algemeen meer rekening gehouden worden met de grootte van het kantoor. De 
formaliteit weegt te zwaar, vooral bij kleine bedrijven. Een typerende opmerking hiervoor is: 

“Het gaat met name over de procedures en niet meer over de kwaliteit van het werk. Het lijkt 
er wel eens op dat men denkt met voldoende procedures een zekere kwaliteit te behalen. In een 
grotere organisatie zal dat absoluut helpen.” 
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Vragen omtrent knelpunten in de regelgeving met betrekking tot 
openbaar accountants die niet werkzaam zijn in het OOB-domein 

Afgeleide controleregels voor het mkb 
 

83,6% van de respondenten vindt het gewenst dat er een afgeleide komt van regelgeving voor 
controle van een jaarrekening, die specifiek gericht is op de controle in het mkb. De toespitsing van 
de regelgeving dient volgens de respondenten met name betrekking te hebben op functiescheiding, 
familiebedrijven en dga-situaties alsmede op de AO/IB. 

 

 Niet gewenst Wel gewenst 

Controle  mkb 43 27,4% 114 72,6% 

Assurance  mkb 15 12,5% 103 87,5% 

Non-assurance + 36 13,1% 240 86,9% 

Non-assurance 14 13,1% 94 86,9% 

Totaal 108 16,4% 552 83,6%
 

 Niet gewenst Wel gewenst 

Big 4 21 44,7% 26 55,3%
>250 28 18,2% 116 81,8%

100-250 12 14,8% 69 85,2%
10-100 18 8,0% 208 92,0%

1-10 31 19,0% 133 81,0%
 

Vervolgens werd gevraagd op welke aspecten deze mkb-regelgeving voor de controle van 
een jaarrekening dan toegespitst moet worden. 68,2% vindt dat overbodige regels voor het  mkb 
geschrapt moeten worden, 25% is voorstander van een toespitsing van bestaande regelgeving en 
6,5% is voor een toevoeging van regels. Er zijn bij dit onderwerp niet veel opmerkingen gegeven. 
Er lijkt ook geen eenduidig beeld uit deze opmerkingen te komen. 

Combinatieproduct 
 

In de door het Adviescollege voor Beroepsreglementering in 2011 gehouden enquête zijn 
vragen gesteld over “een combinatieproduct van samenstellen en beoordelen” bedoeld voor 
situaties waarin geen plicht tot wettelijke controle bestaat. Het betreft hier niet alleen samenstellen, 
maar ook het verrichten van bepaalde assurance-werkzaamheden zodat zekerheid kan worden 
verstrekt. Hierbij kan gedacht worden aan het bijwonen van een voorraadopname en het controleren 
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van de afloop van debiteuren zodat zekerheid kan worden verstrekt over de voorraden en 
debiteuren. Aan respondenten is gevraagd welke specifieke regels bij dit combinatieproduct in 
aanmerking komen: (a) de bestaande regelgeving in ongewijzigde vorm, (b) nadat bepaalde 
regelgeving is vereenvoudigd of (c) nadat bepaalde regelgeving is geschrapt. Onderstaande tabel 
met opsplitsing naar AA en RA laat zien dat vooral AA’s  vinden dat regels vereenvoudigd moeten 
worden bij een combinatieproduct. De tweede tabel laat zien dat vereenvoudiging een sterkere 
voorkeur krijgt in het non-assurance domein vergeleken met de overige domeinen. Concluderend is 
er sprake van een verdeeld beeld over titels en de werkdomeinen. 

  bestaande regels vereenvoudigen schrappen 
AA 148 35,5% 219 52,7% 49 11,8% 

RA 113 53% 74 34.7% 26 12,3% 

Totaal 260 41,4% 293 46,6% 75 12% 
 

  bestaande regels vereenvoudigen schrappen 

Controle  mkb 71 54,4% 45 34,5% 15 11,2% 

Assurance  mkb 58 57,1% 35 34,2% 9 8,8% 

Non-assurance + 101 37,9% 132 49,7% 33 12,5% 

Non-assurance 30 23,1% 80 62,7% 18 14,2% 
 

  bestaande regels vereenvoudigen schrappen 

Big 4 18 46,2% 14 36,0% 7 17,8% 
>250 63 48,1% 57 43,5% 11 8,4% 

100-250 42 55,1% 27 35,6% 7 9,3% 
10-100 75 35,9% 104 49,7% 30 14,4% 

1-10 62 36,0% 91 52,4% 20 11,6% 
 

Vervolgens is in de enquête aangegeven dat ook administratiekantoren een 
combinatieproduct van samenstellen en beoordelen zouden kunnen aanbieden. Daarbij is 
respondenten gevraagd hoe accountants zich in een dergelijke situatie toch kunnen onderscheiden 
van administratiekantoren. Op de eerste plaats zijn PE-verplichting (vooropleiding), beroepsgroep 
en het tuchtrecht genoemd. Daarnaast benadrukten veel respondenten het belang van hoge 
kwaliteit. Ook op het gebied van advisering (fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch) zou de 
accountant zich moeten onderscheiden. Tot slot vinden veel respondenten het essentieel dat de 
verschillen duidelijk gemaakt worden aan het maatschappelijk verkeer. 
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NV COS 4410 en NVAK-aav voor het  mkb 
 

Als eerste is respondenten de vraag voorgelegd of regelgeving omtrent 
samenstellingsopdrachten, specifiek NV COS 4410 en NVAK-aav, voldoende is toegespitst op het  
mkb. In het algemeen vinden respondenten dat deze regelgeving voldoende is toegespitst (71,5%). 
Verschillen zijn aanwezig tussen de domeinen waar een accountant werkzaam is. Met name 
accounts werkzaam in het OOB domein vinden deze regelgeving voldoende toegespitst. 

  onvoldoende voldoende 

OOB 1 8,3% 11 91,7% 

Controle  mkb 26 20,6% 99 79,4% 

Assurance 23 21% 86 79% 

Non-assurance+ 94 34,1% 182 65,9% 

Non-assurance 43 32,1% 90 67,9% 

Totaal 186 28,5% 468 71,5% 
 

 onvoldoende voldoende 

Big 4 9 20,1% 35 79,9%
>250 22 17,2% 107 82,8%

100-250 16 21,2% 60 78,8%
10-100 59 26,5% 163 73,5%

1-10 80 43,7% 104 56,3%
 

Vervolgens is respondenten gevraagd op welke wijze regelgeving toegespitst, toegevoegd of 
geschrapt zou kunnen worden. Ruim 20% geeft hier aan dat deze in het algemeen meer moet 
worden toegespitst op (kleine bedrijven in) het  mkb. Veel specifieke voorbeelden worden echter 
niet genoemd. Dit laatste geldt ook voor het schrappen van regels De meeste respondenten geven 
aan dat een toevoeging van regelgeving niet gewenst is. 
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Conclusies 
 

Opvallende uitkomst van dit onderzoek is de tendens van de antwoorden die respondenten 
geven. Neem bijvoorbeeld de vragen over de regelgeving voor kwaliteitssystemen en regelgeving 
voor het uitvoeren van opdrachten NV COS. Naarmate het kantoor waarin zij werken kleiner is (en 
in mindere mate: als een kantoor meer non-assurance opdrachten verricht), zijn respondenten meer 
van mening zijn dat deze regels onvoldoende zijn toegespitst. Regels op kantoorniveau (gericht op 
het kwaliteitssysteem) worden als meer belastend (en dus niet genoeg toegespitst) ervaren dan 
regels op productniveau (de uit te voeren opdracht). 

Bijna 70% van de openbaar accountants vindt de door de NBA aangeboden 
praktijkhandreikingen en leidraden bruikbaar en nuttig. Naarmate het kantoor waarin de 
respondenten werkzaam zijn kleiner is, neemt de bruikbaarheid en het nut van die publicaties 
evenwel af. Er wordt door de kleine kantoren vaak gebruik gemaakt van een gespecialiseerd bedrijf 
of handboek. Als mogelijkheden om de informatievoorziening te verbeteren, noemen respondenten 
onder andere: een geavanceerde zoekfunctie in de digitale versie van de handreikingen en leidraden 
en de mogelijkheid om door te klikken op aanverwante onderwerpen. 

De opmerkingen van de respondenten suggereren dat de huidige ‘principle based’ 
regelgeving te veel als ‘rule based’ wordt ervaren. Accountants blijken behoefte te hebben aan een 
uiteenzetting van de regels. 

Bijna de helft van de respondenten vindt dat de beoordelingsverklaring geen toegevoegde 
waarde heeft boven de samenstellingsverklaring. Dit zou voor een deel kunnen verklaren waarom 
het verschil tussen beide verklaringen niet duidelijk is voor de markt. Er lijkt, mede om deze reden, 
op dit moment geen ruimte in de markt voor een product dat tussen het samenstellen en beoordelen 
wordt gepositioneerd. 

Ruim 90% van de accountants vindt het noodzakelijk om met toetsingen de kwaliteit in de 
beroepsgroep te waarborgen. Vooral kleinere kantoren geven aan dat kosten niet (altijd) opwegen 
tegen de omvang van de te toetsen organisatie en de te toetsen opdrachten. Het lijkt erop dat kosten 
zwaarder gevoeld worden door kleinere kantoren omdat zij de kosten niet kunnen verdelen onder 
de kostendragers en omdat zij de kosten ook zelf betalen. Daarnaast wordt door kleine kantoren 
aangegeven dat de toetsingen onvoldoende zijn afgestemd op de praktijk. Formaliteiten wegen 
volgens respondenten te zwaar en er wordt naar hun mening onvoldoende rekening gehouden met 
de grootte van het kantoor. 

Meer dan 80% van de respondenten vindt het gewenst dat er een van de controleregelgeving 
afgeleide set regels komt voor de controle in het mkb. Het overgrote deel van de respondenten 
vindt dat er bij een dergelijke afgeleide set voor het  mkb regels geschrapt moeten worden.  

Bij de vraag welke regels er toegepast kunnen worden in een combinatieproduct van samenstellen 
en beoordelen, vindt ongeveer de helft dat bestaande regels toegepast kunnen worden terwijl de 
andere helft voorstander is van vereenvoudiging van die regels. 
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