
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

  

 
 

Geachte heer, mevrouw, 

Wij hebben kennis genomen van het consultatiedocument “NBA-Handreiking 1140 De 

NVKS in vraag en antwoord”, hierna: het consultatiedocument. Bijgaand doen wij u onze 

reactie toekomen op het genoemde document.  

Wij verwelkomen het initiatief om via een handreiking antwoord te geven op veelgestelde 

vragen rondom de NVKS. Hieronder vindt u onze reactie op de gegeven antwoorden. 

Bij vraag 2 ‘Wat bedoelen we met het kwaliteitssysteem’ is gemeld dat ‘Het doel is dat iedereen 

in de accountantseenheid zich houdt aan de wet- en regelgeving voor de opdrachten. Dat is de basis voor 

kwaliteit. De eenheid moet de kwaliteit steeds in de gaten houden. Dat gebeurt steeds op dezelfde manier: 

plan  do  check  act. Zo kan de eenheid zich verbeteren.’ 

Wij zijn het met het gestelde doel eens. Echter er wordt nu gesteld dat dat altijd op dezelfde 

manier geschiedt via plan-do-check-act. Dit houdt in dat accountantsorganisaties een 

systeem moeten hebben waarmee zij de cyclys ‘plan-do-check-act’ monitoren. Het lijkt nu 

alsof er geen andere manier is om te bewaken dat iedereen zich houdt aan de wet- en 

regelgeving voor opdrachten.  

Wij vinden dat de accountantsorganisatie zelf enige vorm van vrijheid moet hebben hoe zij 

bewaakt dat wordt voldaan aan de gestelde eis zoals hiervoor genoemd, afhankelijk van de 

grootte van de organisatie. 

Bij vraag 11 ‘telt een fiscalist mee als een eindverantwoordelijk professional’ staat dat hij 

‘normaal gesproken geen ‘eindverantwoordelijk professional’ volgens de NVKS’ is.  

‘Verder staat in de definitie van eindverantwoordelijke professional (zie artikel 1, NVKS):  

Wet- en regelgeving 
Per e-mail: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl 
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“niet-accountant in een accountantskantoor die eindverantwoordelijk is voor de 
uitvoering van een opdracht die gelijkwaardig is aan een assurance- of aan assurance 
verwante opdracht onder toepassing van andere regelgeving dan de NV COS.”  

Gelijkwaardig betekent hier dat wanneer een accountant de opdracht zou uitvoeren deze opdracht 

zou kwalificeren als een assurance-opdracht of een aan assurance verwante opdracht. Bijvoorbeeld 

een opdracht die een Register EDP-Auditor (RE) uitvoert volgens richtlijn 3000 van NOREA in het 

kader van elektronische informatiebeveiliging.’ 

Het blijft bij ons onduidelijk of het geven van tax compliance door een fiscalist voor buitenlandse 

cliënten (een second opinion) en/of in het kader van SOX het beoordelen van tax processen voor US 

GAAP controleopdrachten door een fiscalist nu wel of niet onder de NVKS zou vallen. Voor een 

accountant kunnen deze werkzaamheden wel onder de NVKS vallen. Graag dit duidelijker toelichten. 

Vraag 15 ‘Hoe gaan de toetsingen in 2018’ 

Tijdens de NBA-ledenvergadering in december 2017 is vanuit de zaal de vraag gesteld of de NVKS al 

vanaf 1-1-2018 geïmplementeerd moet zijn, of dat gelet op de vele vragen de effectieve datum een 

halfjaar wordt uitgesteld. Hierop is ten tijde van de vergadering gereageerd door de voorzitter, en 

gesteld dat hiermee flexibel wordt omgegaan. 

Vervolgens is in de formele uitingen dit nergens vermeld. Graag horen wij of er inderdaad sprake is 

van een flexibele invoering, en uitstel van datum invoering NVKS met een half jaar tot 30-6-2018. 

Verder hebben wij geen opmerkingen.     

 

Met vriendelijke groet, 

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V. 

 

M. Baks RA 


