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DATUM 21 maart 2018 

KENMERK KCA   

BEHANDELD DOOR M.C. (Marcel) van Capelle MSc RA 

drs. W.H. (Wim) Marijs RA 

  

BETREFT Consultatie Voorstellen wijzigingen NV COS en NVKS  

   

   

 

  

 

Geachte heer, mevrouw, 

  

Graag maken gebruik van de gelegenheid te reageren op het consultatiedocument 

“Voorstellen wijziging NV COS en NVKS n.a.v. rapport Tijdelijke commissie NVKS” 

(hierna: het consultatiedocument). 

 

Hierna geven wij puntsgewijs onze reactie aangaande de in het consultatiedocument 

gestelde consultatie-vragen: 

 

1. Kunt u zich vinden in de voorgestelde aanpassingen in de NVKS? Zo niet 

met welke bepaling(en) bent u het niet eens en waarom niet? 

 

Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde aanpassingen in de NVKS. 

 

2. Is de voorgestelde redelijke termijn van drie maanden voor doorvoeren van 

wijzigingen in het kwaliteitssysteem voldoende? Als u denk van niet, 

waarom denkt u dat dan en wat is in uw ogen dan wel een redelijke termijn? 

 

De voorgestelde termijn van drie maanden achten wij – uitgesloten eventuele 

specifieke omstandigheden – redelijk.  
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3. Kunt u zich vinden de voorgestelde wijzigingen in de NV COS? Zo niet, kunt 

u dan aangeven waarom u zich niet kunt vinden in de voorstellen? 

 

Wij merken op dat Standaard 4400 Opdrachten tot het verrichten van 

overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële 

informatie niet meer van kracht is en met ingang van 1 januari 2018 is vervangen 

door Standaard 4400N Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen 

specifieke werkzaamheden.  

 

Uitvoering van een Standaard 4400N opdracht resulteert niet in het afgeven van 

een accountantsverklaring maar een rapport (van feitelijke bevindingen) (St. 

4400N.13d en St. 4400N.33, .34). 

 

Met in achtneming van voorgaande en de voorgestelde tekst in het 

consultatiedocument stellen wij voor om in Standaard 4400N de volgende tekst 

op te nemen: 

 

“Vereiste: 

De accountant dient de opdrachtdocumentatie samen te voegen in een 

opdrachtdossier en het administratieve proces van het samenstellen van het 

definitieve opdrachtdossier tijdig na de datum van het rapport te voltooien.”  

 

Wij kunnen ons vinden in de voorgestelde aanpassingen in Standaard 4410 

Samenstellingsopdrachten. 

 

Hoogachtend,  

accon avm accountants b.v. en accon avm controlepraktijk b.v. 

 

Namens deze: 
Kenniscentrum Accountancy Accon avm 
 


