
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 netwerkonderdeel 
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: 
1º de uitvoering van deze opdrachten bij of krachtens wet aan de beroepsgroep van deze 
eindverantwoordelijke professional is toegewezen; 
2º 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. 
 
E 
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden: 
a. van een gelijkwaardige opdracht waarop andere regelgeving dan de NV COS van toepassing is, 
als die opdracht vanuit een accountantskantoor door een eindverantwoordelijke professional 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 
eindverantwoordelijke 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. 
 
Ondertekening van de regeling 
De voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Toelichting op de Nadere voorschriften van 6 november 2018 
houdende regels tot wijziging van de Nadere voorschriften 
kwaliteitssystemen 
 
Algemeen 
Ter ondersteuning van de implementatie van de NVKS is gewerkt aan een lijst met veel gestelde 
vragen over de NVKS. Deze lijst is opgesteld door de tijdelijke commissie NVKS met 
vertegenwoordigers uit de MKB-commissie, de ledengroep openbaar accountants, de Raad voor 
Toezicht en het ACB. De tijdelijke commissie heeft op 2 november 2017 haar rapport aangeboden aan het 
ACB waarna het op 3 november 2017 is gepubliceerd. Het rapport is door het ACB omgezet in een 
handreiking. De tijdelijke commissie NVKS heeft het ACB gevraagd om over een aantal keuzes bij het 
opstellen van de NVKS nog een na te denken. Dit is aanleiding geweest om een aantal aanpassingen aan 
te brengen in de NVKS. Gelijktijdig zijn een paar andere aanpassingen aangebracht. 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel I 
Dit artikel wijzigt de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen. 
 
Onderdeel A 
Hier wordt artikel 1 gewijzigd. Het begrip “gelijkwaardige opdracht” is ingevoegd ter verduidelijking van 
de regeling. Een gelijkwaardige opdracht is een opdracht die als hij door een accountant zou worden 
uitgevoerd zou gelden als een assurance- of aan assurance verwante opdracht. De definities van 
“eindverantwoordelijke professional” en “NVKS-opdracht” zijn hier op aangepast. 
 
Onderdeel B 
Het stelsel van kwaliteitsbeheersing wordt jaarlijks geëvalueerd. Uit die evaluatie kan volgen dat het 
nodig is het stelsel van kwaliteitsbeheersing of het kwaliteitsbeleid aan te passen (artikel 22). Dit kan 
ook nodig zijn als de situatie verandert. Bijvoorbeeld als een accountantseenheid besluit om ook 
assurance-opdrachten te gaan uitvoeren. In dat geval gaat ook paragraaf 5 gelden. Of als een 
accountantseenheid uitbreidt. Denk hierbij aan een kleine accountantseenheid die het verlicht regime 
van artikel 27, tweede lid, toepaste maar waarvoor door uitbreiding de normale regels gaan gelden. 
De wijzigingen moeten dan binnen een redelijke termijn zijn doorgevoerd. Een periode van drie 
maanden voor het doorvoeren van de wijziging, zal meestal voldoende zijn. 
 
Onderdeel C 
Artikel 5, vierde lid, onderdeel b, is aangepast aan het begrip “gelijkwaardige opdracht”. 
 
Onderdeel D 
Artikel 7, eerste lid, is aangepast aan het begrip “gelijkwaardige opdracht”. 
 
Onderdeel E 
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b, is aangepast aan het begrip “gelijkwaardige opdracht”. 
 
Onderdeel F 
Artikel 17, onderdeel b, is aangepast aan het begrip “gelijkwaardige opdracht”. 
 
Onderdeel G 
In artikel 27, lid 1, staat dat paragraaf 4 en 5 niet van toepassing zijn met uitzondering van de artikelen 7, 
8, 14 en 15. Deze laatste artikelen zijn dus wel van toepassing. De artikelen 7 en 8 staan niet in paragraaf 
4 en 5 en zijn dus sowieso van toepassing. Deze verschrijving / fout had dus feitelijk geen gevolgen. De 
artikelen 7 en 8 worden nu uit deze bepaling geschrapt. Zo is de bepaling duidelijker.  
 
Onderdeel H 
In artikel 27a is een hardheidsclausule opgenomen. 



Het kan door onvoorziene omstandigheden gebeuren dat de kwaliteitsbeheersing van NVKS-opdrachten 
niet meer voldoet aan deze nadere voorschriften. Denk aan een situatie waarbij de 
kwaliteitsbepaler van de accountantseenheid plotseling zijn functie neerlegt of komt te overlijden. Een 
eindverantwoordelijke accountant zal de uitvoering van lopende NVKS-opdrachten dan moeten 
beëindigen. Voor de uitvoering van een NVKS-opdracht is het immers noodzakelijk volgens deze 
nadere voorschriften dat een kwaliteitsbepaler is aangesteld (artikel 6 van de NVKS). 
 
Het tussentijds beëindigen van NVKS-opdrachten kan echter grote consequenties hebben voor de 
opdrachtgever en/of derden-belanghebbenden. Deze kunnen niet in verhouding staan tot het doel en 
de strekking van deze nadere voorschriften. Bijvoorbeeld als het niet-continueren van de opdracht tot 
gevolg heeft dat een opdrachtgever met continuïteitsproblemen niet in staat is een noodzakelijke 
financiering af te sluiten of aan zijn wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen. Het is voorspelbaar 
dat een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde op dat moment ook zou concluderen dat 
doorgaan beter is dan de opdracht tussentijds te beëindigen. Voor dergelijke onvoorziene en 
uitzonderlijke gevallen wordt een hardheidsclausule opgenomen. 
 
In deze gevallen neemt een accountant namens de accountantseenheid contact op met de NBA. 
Deze persoon beoordeelt samen met de NBA of de beëindiging van (een) door de 
accountantseenheid voorgelegde NVKS-opdracht(en) tot een maatschappelijk onwenselijke situatie 
leidt en zo ja, onder welke voorwaarden het afronden van de opdracht(en) toch kan. Doel is om 
gezamenlijk tot een oplossing te komen in de gevallen dat dit maatschappelijk noodzakelijk is. 
 
Het is gewenst om in het dossier van een NVKS-opdracht waar dit aan de orde is vast te leggen dat 
overeenstemming over de voortzetting bestaat en onder welke voorwaarden de opdracht mag worden 
gecontinueerd (artikel 12, tweede lid, onderdeel f, van de NVKS). 
Vanzelfsprekend moeten accountants alert zijn op situaties waarin de kwaliteitsbeheersing binnen een 
accountantseenheid niet langer aan deze nadere voorschriften voldoet. 
 
Deze hardheidsclausule heeft betrekking op een bedreiging voor de naleving van de fundamentele 
beginselen als gevolg van een gebrek in de kwaliteitsbeheersing door de accountantseenheid. Deze 
eisen staan in deze nadere voorschriften. Daarom is de hardheidsclausule in deze nadere 
voorschriften opgenomen en niet in de VGBA. 

 

 


