
 

 

 

 

Aan:  Bestuur NBA 

 Amsterdam 

Uitsluitend per e-mail: consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl  

 

Elst, 21 maart 2018 

 

Geacht bestuur, 

 

Namens ONS Accountants B.V. reageer ik op uw consultatie inzake “De NVKS in vraag en antwoord”.  

Door middel van deze consultatie legt u de volgende vragen aan ons voor: 

1. Heeft u na kennisname van de NVKS en de toelichting daarop nog vragen met betrekking tot 

de NVKS die niet worden behandeld in de handreiking? 

2. Zijn er antwoorden op de vragen die in uw optiek niet in overeenstemming zijn met de NVKS? 

Zo ja, welke zijn dit en waarom is het antwoord volgens u niet in overeenstemming met de 

NVKS? 

3. Heeft u andere vragen of opmerkingen met betrekking tot de handreiking? 

Daarover het volgende. 

De NVKS introduceert voor de samenstelpraktijk een (uit de Assurance wereld bekende) termijn voor 

afsluiten van het accountantsdossier, gesteld op 2 maanden. Het afsluiten van een samensteldossier 

en het daaraan koppelen van een termijn lijkt op het eerste gezicht niet onlogisch, maar roept 

praktische vragen op. 

Handreiking 1136 geeft een breed gedragen, concrete en praktische invulling aan de documentatie 

van een samenstelopdracht in overeenstemming met Standaard 4410. Zonder Handreiking 1136 

uitputtend te behandelen, onderscheidt de dossiervorming voor een samensteldossier zich op 

essentiële onderdelen van een assurance opdracht.  
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Ten eerste is het bij een samenstelopdracht mogelijk om documentatie op andere plaatsen dan in 

het samensteldossier te archiveren (bijvoorbeeld het administratiedossier, fiscale dossier, 

permanente dossier etc.). Ten tweede is het bij een samenstelopdracht uitdrukkelijk mogelijk voor de 

tekenend accountant om in het samensteldossier opgenomen informatie, waar nodig en wenselijk 

aan te vullen (respectievelijk nader toe te lichten), bijvoorbeeld tijdens een collegiale toetsing. Beide 

mogelijkheden staan in ieder geval conceptueel haaks op een verplichting om een samensteldossier 

binnen een bepaalde termijn af te sluiten. 

In het kader hiervan achten wij het gepast en geboden dat uw bestuur herbevestigt dat de in 

Handreiking 1136 opgenomen mogelijkheden (zoals deze zijn genoemd in de voorgaande alinea) niet 

worden aangetast door de in de NVKS opgenomen verplichting tot afsluiten van een 

samensteldossier. Voorts geven wij uw bestuur in overweging om nut en noodzaak van afsluiten van 

een samensteldossier te heroverwegen in het licht van het daarmee te bereiken doel, nu de 

praktische betekenis daarvan in de lijn van Standaard 4410 en Handreiking 1136 naar onze mening 

tendeert naar nihil. 

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid. 

Hoogachtend, 

 

ONS Accountants B.V. 

 

Drs. J. Peters RA 

 


