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Geachte heer, mevrouw,

Graag maken wij gebruik van de gelegenheid te reageren op de ‘Consultatie wijziging
VGBA en ViO’ en de ‘Consultatie evaluatie VGBA en ViO’.
Hierna geven wij puntsgewijs onze reactie aangaande de in beide consultatiedocumenten
gestelde consultatie-vragen, waar wij opmerkingen bij hebben. Voor de overige vragen
kunnen wij met de voorstellen instemmen.
Consultatiedocument ‘Wijzigingsvoorstellen VGBA en ViO’
3. Heeft u opmerkingen met betrekking tot artikel 10a?
In het algemeen geldt dat geschenken, persoonlijke uitingen van gastvrijheid, belofte of
dienst niet mogen leiden tot het aanzetten onethisch gedrag. Voor assurance opdrachten
wordt hier via artikel 27 ViO een drempel ingebouwd voor “geschenken” en “persoonlijke
uitingen van gastvrijheid” met een waarde die verwaarloosbaar of onbeduidend is.
Omwille van eenduidigheid stellen wij voor het drempelbedrag vanuit artikel 27 ViO
overeenkomstig op te nemen in de VGBA.
4. Heeft u opmerkingen met betrekking tot artikel 11a?
Zie hiervoor ook vraag 3, artikel 11a zou moeten luiden dat gebaar kan worden
geaccepteerd mits het niet de bedoeling heeft tot het aanzetten van onethisch gedrag en
een bedrag van € 100 overeenkomstig artikel 27 ViO niet te boven gaat.
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9. Heeft u opmerkingen met betrekking tot bovenstaande concepttekst?
Wij vinden het herinvoeren van het collegiaal overleg een positieve ontwikkeling.
Uit de tekst blijkt dat de voorgaande accountant alleen moet aangeven of er een
aanleiding is om de opdracht niet te accepteren. Het zou beter zijn om aan te geven dat
deze ook een toelichting geeft waarom een opdracht niet geaccepteerd zou kunnen en/of
mogen worden.
Als sprake is van een relevante niet-naleving van wet -en regelgeving met een impact op
het werk van andere accountants die diensten verlenen aan cliënt, dan moet tussen
beiden overleg plaatsvinden (NV NOCLAR). Wij stellen voor ook deze vorm van verplicht
collegiaal overleg in de VGBA op te nemen.
In tegenstelling tot lid 2 stellen wij voor om in geval van het overnemen van een
controleopdracht collegiaal overleg verplicht te stellen. Dit ongeacht of er bijv. reeds
samensteldienstverlening aan de desbetreffende cliënt door de accountantseenheid
waaraan de opvolgende accountant is verbonden wordt verleend.
Verder is onduidelijk welke vorm het collegiaal overleg heeft. Wij stellen voor het
collegiaal overleg bij voorkeur face-to-face plaats te laten vinden, maar dat schriftelijk of
mondeling ook kan en dat het verder aan zowel de opvolgende accountant als de
voorgaande accountant is om te beoordelen welke vorm het best passend is gegeven de
situatie en de motivatie hiervoor vast te leggen.
11. Heeft u andere zaken die volgens u ook nog in de toelichting moeten worden
toegelicht?
Uit de tekst blijkt niet duidelijk of de klant toestemming moet geven voor het collegiaal
overleg. En zo hij in dit geval de toestemming niet geeft, de voorgaande accountant toch
informatie moet verschaffen op grond van R360.22 Code of Ethics. Met name de
vrijwaring bij het verstrekken van vertrouwelijke informatie vraagt om een nadere
toelichting.
Ten slotte, wij hebben geen bezwaar tegen publicatie van onze reactie.
Hoogachtend,
accon■avm Groep b.v.
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