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Nadere voorschriften van 6 november 2018 houdende regels tot wijziging 

van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;

Gelet op artikel 24 van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants;

Gehoord de leden;

Stelt de volgende nadere voorschriften vast:

ARTIKEL I 

De Nadere voorschriften kwaliteitssystemen worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. De definitie van ‘eindverantwoordelijke professional’ komt als volgt te luiden:

eindverantwoordelijke professional: niet-accountant in een accountantskantoor of een netwerkon-
derdeel van een accountantskantoor die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van een 
gelijkwaardige opdracht onder toepassing van andere regelgeving dan de NV COS;

2. Er wordt een nieuwe definitie ingevoegd:

gelijkwaardige opdracht: opdracht die als assurance- of aan assurance verwante opdracht zou 
kwalificeren en waarop de NV COS zouden zijn toegepast, als deze door een accountant zou 
worden uitgevoerd;

3. In de definitie van ‘NVKS-opdracht’ wordt ‘hieraan gelijkwaardige opdracht’ vervangen door:

gelijkwaardige opdracht.

B

Aan artikel 4 wordt een achtste lid toegevoegd dat luidt:

8. De kwaliteitsbepaler is ervoor verantwoordelijk dat het kwaliteitssysteem binnen een redelijke 
termijn wordt aangepast als de uitkomsten van de jaarlijkse evaluatie, bedoeld in artikel 22, of 
een wijziging van omstandigheden hiertoe aanleiding geeft.

C

In artikel 5, vierde lid, onderdeel b, wordt het zinsdeel ‘als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b’ 
geschrapt.

D

Artikel 7, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

1 De kwaliteitsbepaler in een accountantskantoor wijst een eindverantwoordelijke professional 
aan voor het onder toepassing van andere regelgeving dan de NV COS uitvoeren van:
a gelijkwaardige opdrachten; en
b opdrachten die geen betrekking hebben op financiële informatie, tenzij:

1° de uitvoering van deze opdrachten bij of krachtens wet aan de beroepsgroep van deze 
eindverantwoordelijke professional is toegewezen;

2° deze opdrachten worden uitgevoerd door een eindverantwoordelijke professional die 
lid is van een buitenlandse beroepsorganisatie die volwaardig lid is van de International 
Federation of Accountants.
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E

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

b. van een gelijkwaardige opdracht waarop andere regelgeving dan de NV COS van toepassing 
is, als die opdracht vanuit een accountantskantoor door een eindverantwoordelijke professio-
nal wordt uitgevoerd.

F

Artikel 17, onderdeel b, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

b. hieraan gelijkwaardige opdrachten die worden uitgevoerd door een eindverantwoordelijke 
professional onder toepassing van andere regelgeving dan de NV COS.

G

Artikel 27, eerste lid, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

1. In afwijking van artikel 4, tweede lid, onderdelen a en d, kunnen bepalingen uit paragraaf 4 en 5 
van deze nadere voorschriften, met uitzondering van de artikelen 14 en 15, achterwege worden 
gelaten of beperkt worden toegepast, indien deze vanwege de aard en omvang van een 
accountantseenheid niet relevant zijn voor de opdrachtuitvoering of bedrijfsvoering van een 
accountantseenheid.

H

Onder vernummering van paragraaf 8, wordt na artikel 27 een nieuwe paragraaf ingevoegd die luidt:

Paragraaf 8 Hardheidsclausule. 

Artikel 27a 

In het geval dat de kwaliteitsbeheersing binnen de accountantseenheid door een uitzonderlijke 
omstandigheid niet langer aan deze nadere voorschriften voldoet, continueert een eindverant-
woordelijke accountant een NVKS-opdracht alleen nadat door een accountant namens de 
accountantseenheid gezamenlijk met het bestuur van de NBA schriftelijk:
a. is vastgesteld dat het continueren van de opdracht maatschappelijk wenselijk is; en
b. overeenstemming is bereikt over de wijze waarop wordt gewaarborgd dat de verdere 

uitvoering van de opdracht conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving plaatsvindt.

ARTIKEL II 

Deze nadere voorschriften treden in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant.

2 Staatscourant 2018 nr. 64603 15 november 2018


	Nadere voorschriften van 6 november 2018 houdende regels tot wijziging van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen 
	ARTIKEL I 
	ARTIKEL II 


