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Materialiteit in het MKB
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Doel

AanbevelingenMaterialiteitsmodel & 
Rekenmodel

Materialiteit: wat, 
waarom en wanneer?

Good Practices



Doel
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Doel

Accountant ondersteunen bij implementeren van materialiteit bij mkb-

opdrachten:

 Concrete handvatten

 Ontwikkeling van een eenvoudig toe te passen rekenmodel

 Relatie met NEMACC-rapport ‘Risicogericht samenstellen’

Primair gericht

op samenstellen

van jaarrekeningen
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Materialiteit: wat, waarom en wanneer?
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Wat is materialiteit?
Inleiding

Materialiteit in het MKB

Uitvoering 
opdracht

Controle- en overige 
Standaarden

Controle aanpak 
Belastingdienst

Verslaggeving 
opdracht

RJ/RJk

Goedkoopmans-
gebruik
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Materialiteit in Standaard 4410

 stelsel van financiële verslaggeving

 afwijkingen van materieel belang:

□ invloed op economische beslissingen

□ omstandigheden, aard en omvang afwijking

□ gebruikers als groep

NBA-handreiking 1136 zegt aanvullend

 wens voor een zo foutloze jaarrekening

Wat is materialiteit?
UITVOERING samenstellen jaarrekening
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Wat is materialiteit?
Is de hoogte van de materialiteit afhankelijk van de wensen van de klant?
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Ja, want mijn klant
verwacht dat ik alle fouten

corrigeer

Ja, want ik wil weten welke
extra werkzaamheden ik

uit moet voeren om aan de
verwachtingen van de

klant te voldoen

Nee, ik bepaal zelf de
materialiteit

Nee, want ik corrigeer
ongeacht de wensen van

de klant alle
geconstateerde

afwijkingen

Administratie/ samenstellen Advisering AIB Controle
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Wat is materialiteit?
VERSLAGGEVING jaarrekening
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Relatieve

omvang
TijdigheidAard post en 

toelichting

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving



Wat is materialiteit?
Materialiteitsniveaus en bepaling materialiteit
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Percentage OmstandighedenBenchmark



Wat is materialiteit?
Kwalitatieve kenmerken (uitvoerings)materialiteit

…
Kennis en ervaring met 

klant en branche

Posten van 
bijzondere aard

De kwaliteit van de 

administratie
Wisselingen 
management

Integriteit 
management

Schattings-

elementen

Nieuwe klant of 

opdracht 

Specifieke 
gebruikers



Wat is materialiteit?
Onderzoek naar bepaling materialiteit (Eilifsen en Messier, 2015)
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Jaarrekeningmaterialiteit van 5% van het nettoresultaat voor 

belastingen
Uitvoeringsmaterialiteit van 50% en 75% van de 

jaarrekeningmaterialiteit

Ondergrens van 3% tot 5% van de 

jaarrekeningmaterialiteit
Gedetailleerde richtlijnen met kwalitatieve 

factoren voor de evaluatie van fouten 

Alternatieve grondslagen bij uitzonderingssituaties



Waarom wordt materialiteit toegepast?

Regelgeving

 VGBA: ‘vakbekwaamheid en zorgvuldigheid’ en 

‘integriteit’

 Standaard 4410

 Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Efficiëncy
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Wanneer wordt materialiteit toegepast?
Wat voor invloed heeft materialiteit op uw werkzaamheden?
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100%

Materialiteit heeft invloed
op de omvang van mijn uit
te voeren werkzaamheden

(uitvoeringsfase)

Materialiteit heeft invloed
op de door te voeren

correcties (evaluatiefase)

Materialiteit heeft invloed
op zowel omvang van de
werkzaamheden als de

correctiegrens

Ik pas materialiteit niet
(bewust) toe

Administratie/samenstellen Advisering AIB Controle
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Fiscaliteit

Controle Aanpak 

Belastingdienst

Goedkoopmans-

gebruik

Materialiteit

in principe Nihil

Plannings- en 

uitvoeringsfase



Wel moet de accountant deze werkzaamheden met professionele deskundigheid en 

zorgvuldigheid uitvoeren. Wanneer hij constateert dat de verstrekte gegevens onjuist, 

onvolledig of anderszins onbevredigend zijn, mag hij deze gegevens niet zonder meer 

verwerken
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Tuchtrecht



Welke output wenst u?
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Een onderzoeksrapport
met daarin wat

materialiteit betekent en
hoe het wordt toegepast

Een cijfermatig
rekenmodel van de

materialiteit

Best Practices van de wijze
waarop materialiteit wordt

toegepast in het MKB

Geen mening

Welke output van ons onderzoek vindt u het belangrijkste?

Administratie/ samenstellen Advisering AIB Controle



Materialiteitsmodel 

& 

Rekenmodel
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Hoe past materialiteit in de risicogerichte aanpak?
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Het materialiteitsmodel
4 stappen

1

2
3

4

KWALITEIT
AANGELEVERDE INFORMATIE

KEUZE AANPAK 
SAMENSTELLINGS

OPDRACHT
BEPALEN 

MATERIALITEIT

EVALUATIE



Materialiteitsmodel
Stap 3  Bepalen jaarrekening-, -uitvoeringsmaterialiteit en ondergrens (planningsfase)
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Jaarrekening-

materialiteit

maximale 

materialiteit o.b.v. 

typologie, 

incidentele posten 

ed.

Jaarrekening-

materialiteit -/-

afslag 

=

Uitvoerings-

materialiteit 

Ondergrens

Materieel & 
geen 

risicopost

Materieel & 
risicopost

Niet materieel
& risicopost

Niet materieel 
& geen 

risicopost



Materialiteitsmodel
Stap 4  Evalueren van de materialiteit (evaluatiefase)
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Een materialiteitsberekening is niet verplicht en alleen 

richtinggevend, niet 100% juist

Uitvoering

Bij uitvoering werkzaamheden 

rekening houden met de grenzen 

van de uitvoeringsmaterialiteit en 

ondergrens

Evaluatie

O.b.v. kwalitatieve en 

kwantitatieve aspecten



Totstandkoming van het rekenmodel
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interviews
wetenschappelijk

onderzoek

modellen in 

gebruik

percentages benchmarks risicoprofiel



www.materialiteit.nl
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Good practices
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Toepassing materialiteit in de praktijk

Fiets B.V. te Rotterdam

Resultaat voor belastingen € 100.000

Netto omzet € 1.500.000

Brutomarge € 440.000
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Toepassing materialiteit in de praktijk

Fiets B.V. heeft een slecht jaar

Resultaat voor belastingen € -75.000

Netto omzet € 1.000.000

Brutomarge € 250.000
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De evaluatiefase

Voorraad fietsen en onderdelen € 300.000 (= materieel)

Jaarrekeningmaterialiteit € 10.000

Uitvoeringsmaterialiteit € 7.500

Accountant wordt zich tijdens zijn werkzaamheden bewust van een afwijking 

van € 8.000.

28

 Incidentele afwijkingen

 Niet-incidenteel afwijkingen



Aanbevelingen
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Aanbevelingen

Bespreek de uitkomsten van 
de materialiteitsbepaling in 
het team en/of deel het met 

een collega-accountant

Communiceer met uw klant 
over werkzaamheden en 
verwerking afwijkingen

Gebruik de rekentool onder 

www.materialiteit.nl

Overweeg steeds hoe 
materialiteit een rol kan 

spelen om werkzaamheden 
efficiënt

in te richten

Maak in het samenstelproces 

voor de toepassing van 

materialiteit onderscheid tussen 

de risicogerichte en de 

administratieve aanpak.

Hanteer de mogelijke 
lijst met kwalitatieve 

aspecten

Ga hierbij steeds na wat de 
mogelijke (groep van) 
gebruikers is van de 

rapportage

Maak bij kwantitatieve 

materialiteit onderscheid naar 

type onderneming en houd 

rekening met specifieke 

omstandigheden.

Aanbevelingen

http://www.materialiteit.nl/


Bedankt voor jullie aandacht 

en veel succes met de toepassing van 

materialiteit!
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