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Status: 
Een leidraad beoogt de accountant ondersteuning te bieden ter zake van een specifiek 
onderdeel van de uitoefening van het accountantsberoep. Hoewel aan de totstandkoming van 
een leidraad een zorgvuldig proces van overleg en overweging is voorafgegaan, zijn 
beroepsbeoefenaren niet verplicht de in deze leidraad opgenomen uitwerking te volgen. Deze 
publicatie heeft niet de status van beroepsreglementering.  
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INLEIDING 

 

 

‘Kwaliteit is geen toneel. Het is een gewoonte.’ 

Aristoteles 

 
 

 
Het begrip ‘kwaliteit’ is al eeuwenoud, vele malen ouder dan het begrip ‘accountant’. Toch 
zijn deze twee begrippen onlosmakelijk met elkaar verbonden: kwaliteit is een onmisbare 
factor bij de werkzaamheden van de accountant. Kwaliteit is een subjectief begrip. 
Accountants eigen hebben zij getracht deze te ‘normeren’. De hoge mate van kwaliteit die in 
het vaandel staat, is vertaald naar wet- en regelgeving voor het kantoor en de opdracht.  
 
De voorgaande jaren zijn veel nieuwe regels doorgevoerd, die veel aandacht hebben 
gekregen binnen het beroep. Door de herziening van deze Leidraad is getracht de 
consequenties van deze regels voor de praktijk weer te geven en handvaten aan te 
reiken voor een implementatie. Op het moment dat de ‘regels’ een plaats hebben gevonden 
in de organisatie zullen deze tot een goede ‘gewoonte’ zijn verworden. Het is daarbij van 
belang dat de wijze van uitvoering van de regels past bij het accountantskantoor. Wel staat 
daarbij vast dat de uitgangspunten en randvoorwaarden hetzelfde zijn (het wat en waarom). 
Het ‘hoe’ dit te bereiken kan op verschillende wijzen worden ingevuld. In feite is dit 
vergelijkbaar met een voor accountants bekend terrein: de administratieve organisatie en 
interne beheersing. De (controle)doelstellingen zijn eens gelijk, de invulling daarvan varieert 
met het type onderneming (soort opdrachten) en de omvang (klein tot groot). 
 
Kortom: maak een goede gewoonte van bepaalde handelingen en wees bewust van de 
achterliggende bedoeling (kwaliteit) en voorkom daarmee dat een ‘toneelstukje’ wordt 
opgevoerd. 
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LEESWIJZER 

 
 
Deze Leidraad geeft een handreiking voor een accountantskantoor ter invulling van het 
stelsel van kwaliteitsbeheersing. De Leidraad heeft niet de status van regelgeving, maar geeft 
een manier van uitwerking van de regelgeving voor de praktijk. Beroepsbeoefenaren zijn niet 
verplicht de in deze Leidraad opgenomen uitwerking te volgen.  
 
De Leidraad is geschreven voor accountantskantoren met assurance- en/of aan assurance 
verwante opdrachten. Er wordt niet ingegaan op de eisen vanuit de regelgeving voor 
accountantsorganisaties (wettelijke controleopdrachten). In verband met de opbouw van de 
regelgeving is het van belang om onderscheid te maken tussen assurance-opdrachten en aan 
assurance verwante opdrachten. Voor assurance-opdrachten zijn meer voorschriften van 
toepassing dan voor aan assurance verwante opdrachten. Toch is in deze Leidraad gekozen 
voor een gezamenlijke uitwerking van het stelsel van kwaliteitsbeheersing voor beide soorten 
opdrachten. Dit zal veelal aansluiten op de praktijk, waar diverse soorten opdrachten worden 
gecombineerd. Het kantoor kan naar eigen inzicht een onderscheid maken naar de invoering 
van een maatregel per soort opdracht. In hoofdstuk 1.1 worden de gehanteerde 
uitgangspunten in de Leidraad verder toegelicht. 
 
Indien van toepassing zijn aan het einde van iedere paragraaf per soort opdracht verkort de 
eisen uit de van toepassing zijnde regelgeving terug te vinden onder de kop ‘Regelgeving 
voor assurance-opdrachten respectievelijk aan assurance verwante opdrachten’. Voor de 
volledige voorschriften wordt verwezen naar de regelgeving (Handleiding Regelgeving 
Accountancy deel 1).  Daarnaast is als naslagwerk de Handleiding Regelgeving Accountancy 
deel 2 aan te bevelen met een toelichting op de regelgeving. De verwijzingen naar de 
regelgeving, waaronder de VGC, NVAK, NVO en de bijbehorende toelichting zijn aan het 
einde van ieder hoofdstuk opgenomen.  
 
Daarnaast is een relatie gelegd met de oriënterende vragenlijsten van de Raad van Toezicht 
Beroepsuitoefening Accountants-Administratieconsulenten (RvTBAA). De oriënterende 
vragenlijsten hebben betrekking op de opzet van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Er zijn 
twee oriënterende vragenlijsten, namelijk voor ‘aan assurance verwante opdrachten’ en voor 
‘andere assurance-opdrachten dan wettelijke controleopdrachten’. Indien een kantoor één of 
meer assurance-opdrachten uitvoert, is de oriënterende vragenlijst voor andere assurance-
opdrachten van toepassing.  
 
Tot slot zijn aan het einde van ieder hoofdstuk de aanbevolen maatregelen van 
kwaliteitsbeheersing uit het betreffende hoofdstuk samengevat. 
 

Leidraad 11 Pagina -7- 



IN
GET

ROKKEN
 PE

R JA
NUARI 2

01
6

 

 

HOOFDSTUK 1.1 STELSEL VAN KWALITEITSBEHEERSING 

 
 

1.1.1 Algemeen 

 
Een accountantskantoor zorgt voor de inrichting van haar organisatie zodanig dat het kantoor 
en zijn personeel voldoen aan de wet- en regelgeving en de afgegeven rapporten onder de 
gegeven omstandigheden juist zijn. Om dat te kunnen realiseren, hanteert het kantoor 
gedragslijnen en procedures en bewaakt zij de naleving daarvan. Het geheel van deze 
maatregelen is het zogenaamde stelsel van kwaliteitsbeheersing. De inrichting van het stelsel 
van kwaliteitsbeheersing is afhankelijk van de aard en de omvang van het kantoor. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op het stelsel van kwaliteitsbeheersing in zijn algemeenheid. 
Allereerst worden de uitgangspunten (paragraaf 1.1.2) en onderwerpen (paragraaf 1.1.3) in 
deze Leidraad toegelicht. Vervolgens wordt ingegaan op het kader van regelgeving 
(paragraaf 1.1.4),  de organisatie van het accountantskantoor (paragraaf 1.1.5), het 
kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing (paragraaf 1.1.6) in relatie tot de aard 
en omvang van het kantoor (paragraaf 1.1.7). Op het einde van dit hoofdstuk zijn diverse 
maatregelen uit dit hoofdstuk samengevat (paragraaf 1.1.8). In de volgende hoofdstukken 
zullen de diverse onderwerpen uit het stelsel van kwaliteitsbeheersing aan de orde komen. 
 
 

1.1.2 Uitgangspunten  

 
In deze Leidraad worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 
1. Doelgroep Accountantskantoren 
 
De Leidraad is geschreven voor accountantskantoren met assurance- en/of aan assurance 
verwante opdrachten. Er wordt niet ingegaan op de eisen vanuit de regelgeving voor 
accountantsorganisaties: kantoren die wettelijke controles verrichten en daartoe een 
vergunning hebben verkregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). 
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2. Afbakening regelgeving 
 
In de Leidraad is primair uitgegaan van regelgeving die zijn weerslag heeft op de organisatie 
van het accountantskantoor: de Verordening Gedragscode (VGC), de Nadere voorschriften 
accountantskantoren (NVAK) en de Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van de 
openbaar accountant (NVO). De standaarden uit de NV COS hebben betrekking op de 
verschillende soorten opdrachten. Deze zijn soms aanvullend gebruikt daar waar deze de 
organisatie van het accountantskantoor raken. Daarmee is niet beoogd volledig te zijn in het 
betrekken van de standaarden uit de NV COS (zie paragraaf 1.1.4). 
 
3. Eén stelsel van kwaliteitsbeheersing in het geval van samenloop assurance- en aan 
assurance verwante opdrachten 
 
Op het gebied van kwaliteitsbeheersing zijn onder meer de Nadere voorschriften 
accountantskantoren relevant. Deze zijn te onderscheiden naar voorschriften voor 
accountantskantoren met assurance- respectievelijk aan assurance verwante opdrachten. De 
voorschriften voor assurance-opdrachten bevatten meer en verdergaande bepalingen. De 
keuze van het kantoor voor het soort opdrachten dat zij verricht heeft dus gevolg voor de 
inrichting van de interne organisatie. Vaak verrichten kantoren zowel assurance-opdrachten 
als aan assurance verwante opdrachten. Deze kantoren hebben dan te maken met 
verschillende soorten regelgeving.  Diverse voorschiften met betrekking tot het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing betreffen organisatorische maatregelen op kantoorniveau die niet per 
opdracht worden opgezet, zoals het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing 
en een onafhankelijkheidsregeling. Uit het oogpunt van beheersing en efficiency is het veelal 
niet praktisch om met verschillende stelsels van kwaliteitsbeheersing te werken (denk aan 
instructie voor medewerkers). Het lijkt in dat kader logischer om het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing in te richten op basis van de regelgeving voor de ‘zwaarste’ opdracht, 
hetgeen als uitgangspunt is genomen voor deze Leidraad. Daarbij kan bij de inrichting van de 
interne organisatie rekening gehouden worden met de aard en de omvang van het 
accountantskantoor (paragraaf 1.1.7). Het kantoor kan naar eigen inzicht binnen dit stelsel op 
opdrachtniveau onderscheid maken naar de mate van doorvoering van de maatregelen voor 
de aan assurance verwante opdrachten.  
 
4. Onafhankelijkheid en integere bedrijfsvoering zijn opgenomen in het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing 
 
De Nadere voorschriften accountantskantoren voor assurance-opdrachten (NVAKass) zijn 
ingedeeld naar de onderwerpen stelsel van kwaliteitsbeheersing, onafhankelijkheid van het 
accountantskantoor en de integere bedrijfsvoering. De laatste twee onderwerpen maken in de 
NVAKass geen onderdeel uit van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Dit onderscheid is van 
belang voor de reikwijdte van de voorschriften uit de NVAKass. Echter om praktische 
redenen zullen de voorschriften uit hoofde van onafhankelijkheid en integere bedrijfsvoering 
veelal geïntegreerd worden in het stelsel van kwaliteitsbeheersing van het 
accountantskantoor. Voor de Leidraad zijn deze als één geheel behandeld. 
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1.1.3 Onderwerpen 

 
De volgende onderwerpen uit het stelsel van kwaliteitsbeheersing worden in deze Leidraad 
behandeld, waarbij ter vergelijking de overeenkomende onderwerpen uit de Nadere 
voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten1 (NVAKass) zijn 
weergegeven. De Nadere voorschriften accountantskantoren voor aan assurance verwante 
opdrachten (NVAKaav) bevat minder voorschriften en kent de onderstaande indeling niet. 
 
Onderwerpen stelsel van kwaliteitsbeheersing 
 
H. Leidraad 11 NVAKass 

Kwaliteitsbeleid en het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing 

1.1 Stelsel van kwaliteitsbeheersing 
(algemeen) 

(a) de verantwoordelijkheid van de 
personen die het dagelijks beleid van het 
accountantskantoor bepalen voor het 
kwaliteitsbeleid en het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing 
 
(b) de gedragsregels (waaronder de 
toetsing van de naleving van de in de VGC 
opgenomen fundamentele beginselen) 
 

1.2 Fundamentele beginselen2  

Integere bedrijfsvoering  
1.3 Onafhankelijkheid3

 
Onafhankelijkheid  

2 Vaardigheden en bekwaamheden van 
personeel 
 

(d) het personeelsbeleid  

3 Aanvaarding en continuering van 
cliëntrelaties en opdrachten 
 

(c) het aanvaarden en voortzetten van de 
relatie met een assurance-cliënt en van een 
specifieke assurance-opdracht 
 

                                                      
1 Nadere voorschriften inzake accountantskantoren ter zake door of namens deze kantoren uitgevoerde 
assurance-opdrachten, anders dan wettelijke controles in de zin van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties. 
2 Voorheen hoofdstuk 1 ‘Beroepseisen’ uit Leidraad 11 (uitgave 2000). 
3 Voorheen een paragraaf in het hoofdstuk 1 ‘Beroepseisen’ uit Leidraad 11 (uitgave 2000). 
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4 Planning van de werkzaamheden 
 

5 Uitvoering van de werkzaamheden 
 

6 Inschakelen van deskundigen 
 

7 Documentatie van de werkzaamheden 
 

(e) de uitvoering van een assurance-
opdracht  

8 Kwaliteitsbewaking (f) de naleving van het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing 
 
(g) de continuïteit van de 
beroepsuitoefening 

9 Klachtenregeling en 
beroepsaansprakelijkheid 
 

Integere bedrijfsvoering 
 

 
Zoals in de voorgaande paragraaf aangegeven maken de onderdelen onafhankelijkheid van 
het accountantskantoor en de integere bedrijfsvoering binnen de NVAKass geen onderdeel 
uit van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Voor de Leidraad zijn deze wel als één geheel 
behandeld. 
 
 

1.1.4 Regelgeving op het gebied van kwaliteitsbeheersing 

 
Algemeen 
In zijn algemeenheid is het conceptueel raamwerk uit de Verordening Gedragscode (VGC) 
richtinggevend. In de VGC is een gedragscode opgenomen voor de openbaar accountant, 
waarin normen uitgewerkt zijn voor onder meer de opdrachtaanvaarding- en continuering. 
Daarnaast bevatten de Nadere voorschriften accountantskantoren (NVAK) voorschriften op 
het gebied van kwaliteitsbeheersing voor het accountantskantoor. Afhankelijk van de vraag 
of sprake is van een assurance-opdracht dan wel een aan assurance verwante opdracht zijn 
verschillende voorschriften van kracht. Een assurance-opdracht omvat zowel een 
(vrijwillige) jaarrekeningcontrole, als de bijzondere controleopdracht, een 
beoordelingsopdracht en andere assurance-opdrachten dan de controle of beoordeling van 
historische financiële informatie. Een aan assurance verwante opdracht is een 
samenstellingsopdracht of een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie. Voor verdere toelichting wordt 
verwezen naar het artikel en het stroomschema in bijlage 1 (artikel Assurance- versus non-
assurance-opdrachten, deel 1). Hierin is eveneens een overzicht opgenomen van de geldende 
regelgeving per soort opdracht (artikel Assurance versus non-assurance-opdrachten, deel 2).  
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Assurance-opdrachten 
In het geval van de uitvoering van assurance-opdrachten (anders dan wettelijke controle-
opdrachten) zijn de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-
opdrachten (NVAKass) van toepassing. De onderwerpen betreffen het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing, de onafhankelijkheid en de integere bedrijfsvoering. De NVAKass is 
een afgeleide van de regels voor de wettelijke controle. Sommige voorschriften zijn in de 
NVAKass echter niet overgenomen, zoals het voor wettelijke controles verplichte jaarlijkse 
verslag van schendingen door medewerkers van het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de 
daarop getroffen maatregelen. De regels zijn gebaseerd op de International Standards on 
Quality Control (ISQC1) van de International Federation of Accountants (IFAC). Verder zijn 
de Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van de openbaar accountant (NVO) van 
toepassing. Deze bevatten een raamwerk voor onafhankelijkheid hetgeen gericht is op de 
openbaar accountant, daar waar het hoofdstuk over onafhankelijkheid uit de NVAKass 
gericht is op het accountantskantoor. Ook op het gebied van onafhankelijkheid gelden voor 
de wettelijke controle meer voorschriften, met name bij organisaties van openbaar belang.  
 
Aan assurance verwante opdrachten 
Voor de aan assurance verwante opdrachten zijn de Nadere voorschriften ter zake van aan 
assurance verwante opdrachten (NVAKaav) van toepassing. Deze zijn een afgeleide van de 
NVAKass, waarbij overeenkomstige onderwerpen als het stelsel van kwaliteitsbeheersing en 
de beheerste en integere bedrijfsvoering aan de orde komen. De NVAKaav bevat echter 
beduidend minder voorschriften dan de NVAKass, waardoor meer ruimte is voor een eigen 
invulling van het stelsel van kwaliteitsbeheersing.  
 
Afbakening regelgeving 
In de Leidraad is primair uitgegaan van regelgeving die zijn weerslag heeft op de organisatie 
van het accountantskantoor: de VGC, de NVAK en de NVO. De standaarden uit de NV COS 
kennen een opbouw per soort opdracht4 en zijn gericht op de uitvoering daarvan. De 
onderwerpen uit de NV COS raken soms de organisatie van het accountantskantoor en zijn 
dan aanvullend gebruikt, zoals Standaard 230 voor controledocumentatie. Daarmee is niet 
beoogd volledig te zijn in de behandeling van de betreffende standaarden uit de NV COS. 
Het kantoor zal per soort opdracht bij de uitvoering aanvullende maatregelen dienen te 
treffen conform de standaarden uit de NV COS5. Voor controleopdrachten betreft dit 
bijvoorbeeld Standaard 220 ‘Kwaliteitsbeheersing voor controles van historische financiële 
informatie’ en Standaard 230 ‘Controledocumentatie’. Voor samenstellingsopdrachten geldt 
bijvoorbeeld standaard 4410 ‘Opdrachten tot het samenstellen van financiële informatie’ met 
specifieke paragrafen over de documentatie en de opdrachtvoorwaarden. 
 
Vermelding in de Leidraad: regelgeving 
Indien van toepassing zijn aan het einde van iedere paragraaf per soort opdracht verkort de 
eisen uit van toepassing zijnde regelgeving terug te vinden waaraan het kantoor dient te 
voldoen onder de kop ‘Regelgeving voor accountantskantoren met assurance-opdrachten 
                                                      
4 Controleopdracht, beoordelingsopdracht, andere assurance-opdracht, specifieke werkzaamheden, 
samenstellingsopdracht, overige opdracht.  Zie bijlage: Figuur ‘indeling COS’ uit ‘Assurance- versus non-
assurance-opdrachten, deel I’. 
5 Vergelijk de door de RvTBAA gehanteerde toetsingsprogramma’s controle-, beoordelings- en 
samenstellingsopdracht (http://www.rvtbaa.nl). 
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respectievelijk voor aan assurance verwante opdrachten’. Voor de volledige voorschriften 
wordt verwezen naar de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA deel 1 en 2). De 
verwijzingen naar de regelgeving, waaronder de VGC, NVAK, NVO en de bijbehorende 
toelichting, zijn aan het einde van ieder hoofdstuk opgenomen.  
 
 

1.1.5 Organisatie van het accountantskantoor 

 
Over de organisatie van het accountantskantoor is een hoofdstuk opgenomen in de VGC. 
Centraal hierin staat de openbaar accountant die het dagelijks beleid van een 
accountantskantoor bepaalt, de zogenaamde dagelijkse beleidsbepaler. Dit kan zowel in 
formele zin (bestuurder) als in niet formele zin zijn (geen formele bestuurder maar wel 
feitelijk de dagelijkse leiding). De dagelijkse beleidsbepaler zorgt ervoor dat het 
accountantskantoor een beleid voert dat niet strijdig is met de VGC en voldoet aan de 
NVAKass/aav.  
 
Bij een kantoor dat een Assurance-opdracht uitvoert, dient de meerderheid van de dagelijkse 
beleidsbepalers te bestaan uit Accountants-Administratieconsulenten en/of 
registeraccountants. In het geval van twee dagelijkse beleidsbepalers geldt dit voor ten 
minste één persoon. Voor een kantoor dat wel aan assurance verwante opdrachten uitvoert 
maar geen assurance-opdrachten, is geen eis aan de samenstelling van de beleidsbepalers 
gesteld. Wél dient de bij het accountantskantoor werkzame of daaraan verbonden openbaar 
accountant erop toe te zien dat het accountantskantoor geen beleid voert dat strijdig is met de 
VGC en de NVAKaav. Dit zal met name van belang zijn indien de dagelijkse beleidsbepaler 
geen openbaar accountant is.  
 
Voor kantoren met assurance-opdrachten zijn in de NVAKass aanvullende voorschriften 
opgenomen ten aanzien van stemrechten en de dagelijkse beleidsbepaler. Een uitgangspunt is 
dat de dagelijkse beleidsbepaler deskundig is inzake het stelsel van kwaliteitsbeheersing. In 
het kader van de onafhankelijkheid zijn eisen gesteld aan de meerderheid van de stemrechten  
in een accountantskantoor. De meerderheid van de stemrechten wordt gehouden door 
Accountants-Administratieconsulenten, registeraccountants of een accountantspraktijk. Voor 
andere mogelijkheden6 ten aanzien van het houden van stemrechten wordt verwezen naar de 
NVAKass (art.33). 
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten
In de bovenstaande paragraaf is een uiteenzetting opgenomen over de eisen vanuit de VGC 
aan de organisatie van het accountantskantoor. Voor kantoren met assurance-opdrachten zijn 
in de NVAKass aanvullende eisen aan de dagelijkse beleidsbepaler en de stemrechten 
weergegeven. 

                                                      
6 Volgens de NVAKass (art.33) mag de meerderheid van de stemrechten ook gehouden worden door 
andere natuurlijke personen die zijn onderworpen aan gelijkwaardige regels die gelden voor de 
Accountants-Administratieconsulenten of registeraccountants op het gebied van vakbekwaamheid, 
onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit of een auditkantoor zoals bedoeld in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta): een onderneming of instelling die door de toezichthoudende instantie van 
een andere lidstaat is toegelaten tot het verrichten van controles. 
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1.1.6 Kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing  

 
Een kantoor kan op verschillende wijzen het kwaliteitsgericht denken en handelen (verder) 
stimuleren en handhaven. Denk aan het door de leiding intern en extern uitdragen van het 
belang van kwaliteit en het daarnaar handelen, het opnemen van de factor ‘kwaliteit’ in de 
prestatiebeoordeling (waaronder het gebruik van standaarden en de naleving van regels), het 
vrijmaken van tijd en middelen voor het ontwikkelen van het stelsel van kwaliteitsbeheersing  
en vaktechnische scholing. Zo mogen commerciële overwegingen van de leiding geen 
afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden. Het kantoor zal gewoonlijk bepaalde 
uitgangspunten en handelwijzen hanteren. De visie van het kantoor hoe om te gaan met het 
kwaliteitsgericht denken en handelen wordt bij voorkeur expliciet gemaakt in de vorm van 
een (schriftelijk) kwaliteitsbeleid7. Het is een middel om een cultuur te bevorderen waarin 
opdrachten worden uitgevoerd conform de vooraf vastgestelde kwaliteitseisen. Van groot 
belang is de ‘attitude’ van de leiding en de medewerkers, waarbij de leiding een 
voorbeeldfunctie heeft.  
 
De belangrijkste aspecten uit het beleid worden als concrete maatregelen uitgewerkt in het 
stelsel van kwaliteitsbeheersing. De functies van het stelsel van kwaliteitsbeheersing zijn als 
volgt:  
- richting geven aan respectievelijk toezicht houden op gedrag en handelen (VGC); 
- delegatie van en toezicht houden op de werkzaamheden; 
- hulpmiddel voor een systematische en vaktechnisch verantwoorde aanpak van de opdracht; 
- overdracht in geval van ziekte of overlijden; 
- afleggen van verantwoording in geval van collegiale toetsing respectievelijk een tuchtzaak. 
De eerste twee functies zijn alleen relevant bij een kantoor met meerdere personeelsleden 
en/of meerdere vennoten of vergelijkbare posities.  
 
Het stelsel van kwaliteitsbeheersing omvat procedures, beschrijvingen en standaarden die 
betrekking hebben op de diverse onderwerpen die behandeld worden in deze Leidraad, zoals 
de opdrachtaanvaarding en de documentatie (zie paragraaf 1.1.3). Voor assurance-opdrachten 
geldt dat de standaarden in ieder geval betrekking hebben op: 
- het uitvoeren van de assurance-opdracht;  
- de begeleiding van, het toezicht op en de beoordeling van de door de medewerkers 

uitgevoerde werkzaamheden; 
- de inrichting van het dossier van de assurance-opdracht. 
Het stelsel dient bekend en toegankelijk te worden gemaakt voor de medewerkers en 
regelmatig te worden geactualiseerd. Het is daarom van belang om de maatregelen uit het 
stelsel op een centrale plaats bijeen te brengen, zoals in de vorm van een handboek8. Het 

                                                      
7 In zijn algemeenheid heeft beleid betrekking op het streven naar het bereiken van doelstellingen met 
bepaalde middelen, in een gekozen tijdsvolgorde waarbij prioriteiten gesteld zijn en het evalueren of deze 
doelstellingen zijn behaald. 
8 Veelal wordt een handboek als synoniem gehanteerd voor het stelsel van kwaliteitsbeheersing (de opzet). 
In de NVAK is het gebruik van een handboek niet voorgeschreven. Echter in de praktijk wordt dit als meest 
voor de hand liggende vorm gekozen ter integratie van de diverse procedures, beschrijvingen en 
standaarden waaruit het stelsel van kwaliteitsbeheersing bestaat. 
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geheel heeft dus een dynamisch karakter en het moet meer zijn dan een handboek in de kast 
of op het netwerk. Dit wordt bevorderd door het opnemen van praktische hulpmiddelen voor 
de medewerkers en deze specifiek te maken voor het kantoor. Bijvoorbeeld een 
inhoudsopgave voor het dossier, werkprogramma’s, procedures in de vorm van een 
vragenlijst en/of een checklist. Daarnaast kan gedacht worden aan een interactieve methode9 
om het stelsel uit te werken en te onderhouden met de medewerkers. Voor het ontwikkelen 
van standaarden kan gekozen worden voor het aansluiten op extern bestaande standaarden. 
Deze moeten dan passen bij het kantoor, de aard van de opdrachten en het opleidings- en 
ervaringsniveau van de medewerkers. Het is voor het gebruik en de naleving van belang na te 
gaan of aanpassingen nodig zijn en deze waar nodig van tijd tot tijd te herzien. 
 
Vermelding in de Leidraad: vragenlijsten RvTBAA 
De Raad van Toezicht Beroepsuitoefening Accountants-Administratieconsulenten 
(RvTBAA) hanteert oriënterende vragenlijsten die betrekking hebben op de opzet van het 
stelsel van kwaliteitsbeheersing. Indien van toepassing is aan het einde van iedere paragraaf 
een relatie gelegd met de oriënterende vragenlijsten van de RvTBAA. Er zijn twee 
oriënterende vragenlijsten, namelijk voor ‘aan assurance verwante opdrachten’ en voor 
‘andere assurance-opdrachten dan wettelijke controleopdrachten’. Indien een kantoor één of 
meer assurance-opdrachten uitvoert, is de oriënterende vragenlijst voor andere assurance-
opdrachten van toepassing. Voor de inhoud van de vragenlijsten wordt verwezen naar de 
website van de Raad (http://www.rvtbaa.nl).  
 
Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten 
In de NVAKaav is opgenomen dat het accountantskantoor zorgt voor de beheersing van de 
kwaliteit van de aan assurance verwante opdrachten. De wijze van invulling is vrij gelaten. 
Bij de wijze waarop dit beheersen wordt vormgegeven, mag nadrukkelijk rekening worden 
gehouden met de aard en omvang van het accountantskantoor. Bij grotere 
accountantskantoren zal dat er vrijwel altijd toe leiden dat het kantoor een in procedures 
vastgelegd stelsel van kwaliteitsbeheersing heeft.  
 
Regelgeving voor assurance-opdrachten  
In de NVAKass is een aantal voorschriften opgenomen over het kwaliteitsbeleid en het 
stelsel van kwaliteitsbeheersing. Uitgangspunt is dat het kantoor beschikt over een 
kwaliteitsbeleid en een stelsel van kwaliteitsbeheersing. Daarbij dient tenminste aandacht te 
worden besteed aan de onderwerpen die in de figuur in paragraaf 1.1.3. zijn opgenomen.  
Het kwaliteitsbeleid behoort te leiden tot een bedrijfscultuur waarin Assurance-opdrachten 
worden uitgevoerd overeenkomstig vooraf vastgestelde kwaliteitseisen.  
 
Het stelsel van kwaliteitsbeheersing bevat procedures, beschrijvingen en standaarden, die 
schriftelijk worden vastgelegd en gedurende ten minste zeven jaar worden bewaard. De 
standaarden hebben in ieder geval betrekking op: 
- het uitvoeren van de assurance-opdracht;  
- de begeleiding van, het toezicht op en de beoordeling van de door de medewerkers  
 uitgevoerde werkzaamheden; 
- de inrichting van het dossier van de assurance-opdracht. 

                                                      
9 Al dan niet ondersteund door specifieke softwarepakketten. Een attentiepunt is het versiebeheer in 
verband met de bewaartermijn. 
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Indien taken in het kader van het stelsel van kwaliteitsbeheersing worden gedelegeerd, is het 
van belang dat deze personen beschikken over toereikende ervaring en deskundigheid, de 
noodzakelijke bevoegdheid en voldoende gezag.  
 
Voor controleopdrachten zijn daarnaast in de NV COS kwaliteitsbeheersingsprocedures 
beschreven in Standaard 220 ‘Kwaliteitsbeheersing voor controles van historische financiële 
informatie’. Deze zijn niet uitgewerkt in deze Leidraad (zie paragraaf 1.1.4 ‘Afbakening 
regelgeving’). 
 
 

1.1.7 Aard en omvang van het kantoor 

 
Bij de nakoming van de NVAKaav/ass mag het accountantskantoor rekening houden met de 
aard en omvang van het accountantskantoor. Een aantal onderdelen uit de NVAKaav/ass is 
hiervan uitgezonderd zoals de verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid, een 
waarnemingsregeling en specifiek voor de NVAKass het gehele hoofdstuk over de 
onafhankelijkheid. Dit zijn absolute bepalingen, waaraan ieder kantoor ongeacht zijn aard en 
omvang dient te voldoen. 
 
Voor kleine kantoren zal de behoefte aan regels en toezicht uit hoofde van delegatie 
doorgaans beperkt zijn door een intensieve betrokkenheid van de accountant bij de uitvoering 
van de werkzaamheden. Bij een eenmanskantoor is delegatie niet van toepassing. Een 
voorbeeld van een klein kantoor is een organisatie van één accountant met ten hoogste vijf 
medewerkers. Veelal zal wel sprake zijn van gebruikelijke handel- en werkwijzen, maar 
wellicht niet in de vorm van schriftelijk vastgelegd beleid en procedures (de opzet van het 
stelsel van kwaliteitsbeheersing). De werkwijze kan dan blijken uit een eenvoudig handboek 
in combinatie mèt de vastleggingen in het dossier. Een eenvoudig handboek bevat 
standaarden/hulpmiddelen voor de uitvoering, zoals een vragenlijst cliënt- en 
opdrachtaanvaarding, een werkprogramma, een standaard dossierinrichting of een risico-
analyse-model. Vergelijk in dit kader de in paragraaf 1.1.6 weergegeven functies van het 
stelsel van kwaliteitsbeheersing: de eerste twee functies met betrekking tot delegatie en 
toezicht zijn alleen relevant in het geval van een kantoor met meerdere personeelsleden. De 
overige functies als vaktechnisch hulpmiddel, middel voor overdracht en het afleggen van 
verantwoording blijven wél van toepassing. Een goede graadmeter is of een andere 
accountant zònder kennis van de betreffende opdracht, in staat zou zijn deze over te nemen 
op basis van het handboek en het dossier. 
 
Anderzijds kan de aard van de opdrachten tot gevolg hebben dat méér en verdergaande 
maatregelen nodig zijn. Een richtinggevende factor in dit kader is het risico dat de accountant 
een onjuiste verklaring en/of rapport afgeeft. Qua controledoelstelling vormen opdrachten 
met een volledigheidsprobleem het grootste risico, zoals de meeste jaarrekeningcontroles en 
assurance-opdrachten leidend tot een fusie-, splitsings- en omzettingsverklaring. Een andere 
indicatie is het repeterend karakter van het soort opdrachten: kan al dan niet volgens een vast 
stramien worden gewerkt? Cliëntspecifieke indicaties zijn de branche, de typologie, de 
structuur van de cliënt en specifieke regelgeving. Voorbeelden van aanvullende maatregelen 
voor een opdracht zijn het vragen van advies aan een derde (consultatie) en de 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (zie hoofdstuk 8). In paragraaf 8.2 wordt een verdere 
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uitwerking gegeven van risico-indicatoren, aldaar in de vorm van toetsingscriteria voor een 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. 
 
Inrichting stelsel in het geval van een beperkt aantal assurance-opdrachten 
Uitgangspunt in deze Leidraad is dat het stelsel van kwaliteitsbeheersing wordt ingericht op 
basis van de regelgeving voor de ‘zwaarste’ opdracht (paragraaf 1.1.2). Evenwel zijn in de 
praktijk andere keuzen mogelijk, vergelijk in dit kader Leidraad 14 Opdrachten in de mkb-
praktijk’ (paragraaf 4.2 ‘Structuur’). In de situatie waarin sprake is van een kantoor met 
hoofdzakelijk samenstellingsopdrachten en in beperkte mate assurance-opdrachten (anders 
dan een wettelijke controle), is het een optie om de organisatie in te richten volgens de 
NVAKaav. Bijvoorbeeld een samenstellingspraktijk waar enkele inbreng- of 
subsidieverklaringen worden afgegeven. Voor de betreffende assurance-opdrachten dienen 
dan aanvullende maatregelen te worden getroffen én gedocumenteerd conform de NVAKass. 
Deze hebben betrekking op de onafhankelijkheid, kwaliteitsbeheersing en integere 
bedrijfsvoering. Bij de kwaliteitsbeheersing en bedrijfsvoering mogen de aard en omvang 
van het kantoor in aanmerking genomen worden. In essentie gaat het erom dat het kantoor en 
de accountant onafhankelijk zijn en kwaliteitsmaatregelen treffen passend bij de 
moeilijkheidsgraad cq. risicofactor van de opdracht. 
 
Een kritische kanttekening is dat veel maatregelen uit de NVAKass organisatorisch van aard 
zijn en daarmee het niveau van een individuele Assurance-opdracht overstijgen, denk 
bijvoorbeeld aan de organisatie van het accountantskantoor (paragraaf 1.1.5), het vaststellen 
van toetsingscriteria voor een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en de rol van een 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (hoofdstuk 8), een onafhankelijkheidsfunctionaris en 
– regeling en overige maatregelen ter waarborging van de onafhankelijkheid (hoofdstuk 1.3). 
Een praktische oplossing in dit kader is om met de waarnemer overeen te komen dat hij 
toeziet op de onafhankelijkheid en kwaliteit bij de betreffende Assurance-opdrachten (zie 
hoofdstuk 1.3 en 8). Het is van belang dat een kantoor zich bewust is van de benodigde 
aanvullende maatregelen en zich daarop voorbereidt, vóórdat een Assurance-opdracht 
daadwerkelijk aanvaard wordt. 
 
In een dergelijke situatie mag worden verwacht dat de accountant zèlf de werkzaamheden 
voor de assurance-opdracht verricht. In dat geval hoeven de medewerkers niet te worden 
geïnstrueerd over de aanvullende maatregelen vanuit de NVAK ‘assurance’. Wél dient de 
accountant te overwegen of hij – gezien het incidentele karakter – ter zake deskundig en 
vakbekwaam is om de assurance-opdracht uit te voeren. Een andere belangrijke vraag is of 
het vaktechnisch haalbaar is om een assurance-opdracht te aanvaarden indien het gaat om een 
object dat gebaseerd is op een samengestelde jaarrekening. Bij een assurance-opdracht wordt 
een beperkte tot redelijke mate van zekerheid gegeven, terwijl bij een 
samenstellingsverklaring bij een jaarrekening geen zekerheid wordt gegeven over de 
getrouwheid van het financieel overzicht. De slagingskans is afhankelijk van vaktechnische 
factoren als de controledoelstelling en -aanpak, het belang van de post in de jaarrekening en 
de mate waarin de post op zichzelf staat. In bepaalde situaties is een opdracht tot het 
verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële 
informatie (COS 4400) een geschikt alternatief. Voor een verdere toelichting wordt verwezen 
naar bijlage 1: Assurance- versus non-assurance-opdrachten, deel I (AccountantAdviseur 
oktober 2008) en Leidraad 14 ‘Opdrachten in de mkb-praktijk’ (paragraaf 1.5 ‘Onderscheid 
assurance en aan assurance verwante opdrachten’). Tevens is in bijlage 1a een voorbeeld 
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uitgewerkt van aanvullende maatregelen uit hoofde van NVAKass, bij een 
samenstellingspraktijk met incidenteel assurance-opdrachten. 
Tevens is in bijlage 1c een voorbeeld opgenomen van aanvullende maatregelen uit hoofde 
van NVAKass, bij een samenstellingspraktijk met incidenteel assurance-opdrachten. 
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten 
In zowel de NVAKass als de NVAKaav is opgenomen dat het kantoor rekening houdt met de 
aard en omvang van het accountantskantoor bij de nakoming van een groot deel van de 
NVAK. Dit is niet opgenomen bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, de 
waarnemingsregeling en het hoofdstuk over de onafhankelijkheid in de NVAKass. 
 
 

1.1.8 Samenvatting maatregelen van kwaliteitsbeheersing  

 
Organisatie van het accountantskantoor 
1. De dagelijkse beleidsbepaler zorgt ervoor dat het accountantskantoor een beleid voert dat 

niet strijdig is met de VGC en voldoet aan de NVAKass/aav; 
 
Accountantskantoor zónder assurance-opdracht: 
2. Voor een kantoor dat wel aan assurance verwante opdrachten uitvoert maar géén 

assurance-opdrachten, dient de bij het accountantskantoor werkzame of daaraan 
verbonden openbaar accountant erop toe te zien dat het accountantskantoor geen beleid 
voert dat strijdig is met de VGC en de NVAKaav. Dit is met name van belang indien de 
beleidsbepaler geen openbaar accountant is. 

 
Accountantskantoor mét assurance-opdracht: 
3. Bij een kantoor dat een Assurance-opdracht uitvoert, dient de meerderheid van de 

dagelijkse beleidsbepalers te bestaan uit Accountants-Administratieconsulenten en/of 
registeraccountants. 

4. De dagelijkse beleidsbepaler is deskundig inzake het stelsel van kwaliteitsbeheersing; 
5. De meerderheid van de stemrechten is in handen van Accountants-

Administratieconsulenten en/of registeraccountants of een accountantspraktijk. Voor 
andere mogelijkheden ten aanzien van het houden van stemrechten wordt verwezen naar 
de NVAKass (art.33). 

 
Kwaliteitsbeleid en stelsel van kwaliteitsbeheersing 
1. Hanteer een visie ten aanzien van het kwaliteitsgericht denken en handelen ter 

bevordering van een op kwaliteit gerichte bedrijfscultuur; 
2. Maak deze visie bij voorkeur expliciet in de vorm van een schriftelijke vastlegging van 

het kwaliteitsbeleid; 
3. Ontwikkel en onderhoud een stelsel van kwaliteitsbeheersing bestaande uit procedures, 

beschrijvingen en standaarden die tenminste betrekking hebben op de onderwerpen zoals 
weergegeven in paragraaf 1.1.3; 

4. Zorg voor een schriftelijke vastlegging van het stelsel van kwaliteitsbeheersing en 
bewaar deze ten minste zeven jaar; 

5. Maak het stelsel aan de medewerkers bekend en houd deze voor hen toegankelijk.  
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6. In het geval van delegatie van taken in het kader van het stelsel van kwaliteitsbeheersing 
dienen de betreffende personen te beschikken over toereikende ervaring en 
deskundigheid, de noodzakelijke bevoegdheid en voldoende gezag. 

 
 

1.1.9 Verwijzing regelgeving 

 
 
HRA deel 1 Onderdeel 
VGC B1-291 Organisatie van het accountantskantoor 
NVAKass H1 Definities en reikwijdte 

H2 Stelsel van kwaliteitsbeheersing (art. 2 t/m 8; 33) 
NVAKaav H1 Definities en reikwijdte 

H2 Interne beheersing van het accountantskantoor ter zake van aan assurance 
verwante opdrachten (art. 2, 9, 10) 

NV COS Standaard 220 ‘Kwaliteitsbeheersing voor controles van historische financiële 
informatie’ 

HRA deel 2 10.3 Stelsel van kwaliteitsbeheersing 
 

 
 

1.1.10 Verwijzing naar de vragenlijsten van de Raad van Toezicht 

 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Aan assurance verwante opdrachten 2009 
H.1 Fundamentele beginselen (volgende onderdeel): 

- Fundamentele beginselen (beleidsbepaler); 
- Stelsel van kwaliteitsbeheersing. 

Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Andere assurance-opdrachten (dan 
wettelijke controles) 2009 

H.1 Fundamentele beginselen (volgende onderdelen): 
- Fundamentele beginselen (beleidsbepaler); 
- Bestuurlijke aspecten; 
- Stelsel van kwaliteitsbeheersing. 
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HOOFDSTUK 1.2 FUNDAMENTELE BEGINSELEN  

 
 

1.2.1 Algemeen  

 
De accountant dient zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan gedrags- en 
beroepsregels. Op grond van de inhoud van deze regels mag het maatschappelijk verkeer 
bepaalde verwachtingen hebben omtrent de attitude van de accountant en de kwaliteit van de 
door of namens de accountant verrichte werkzaamheden. De accountant zal deze 
werkzaamheden niet altijd zelf uitvoeren. Hij kan daarbij veelal terugvallen op een team van 
medewerkers dat hem bij de uitvoering van opdrachten ter zijde staat. De accountant blijft 
daarbij echter wel eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van deze 
werkzaamheden. Om deze verantwoordelijkheid ook naar het maatschappelijk verkeer te 
kunnen dragen, zal ook dit team van medewerkers dienen te voldoen aan de eisen die aan 
accountants worden gesteld. Dit betekent dat het voltallige personeel van het 
accountantskantoor in beginsel dient te voldoen aan de fundamentele beginselen (paragraaf 
3) zoals verwoord in de Verordening Gedragscode (VGC) (paragraaf 2), namelijk integriteit 
(paragraaf 4), objectiviteit (zie paragraaf 5), deskundigheid en zorgvuldigheid (zie paragraaf 
6), geheimhouding (zie paragraaf 7) en professioneel gedrag (paragraaf 8). Daarbij is het van 
belang dat het personeel op alle niveaus binnen het accountantskantoor op de hoogte wordt 
gesteld en gehouden van de geldende eisen. Ook in het vastgestelde beleid en de maatregelen 
van de kantoorleiding dient rekening te worden gehouden met de fundamentele beginselen. 
 
 

1.2.2 Verordening Gedragscode  

 
De Verordening Gedragscode (VGC) bevat een gedragscode die van toepassing is voor 
iedere accountant (deel A). De gedragscode reikt zelfs tot in de privésfeer indien een 
handeling wordt verricht die in verband kan worden gebracht met het functioneren van de 
accountant, zoals een belastingfraude. In de VGC komen de fundamentele beginselen van de 
beroepsethiek en het conceptueel raamwerk voor de toepassing van deze beginselen aan de 
orde. De fundamentele beginselen worden in de onderstaande paragrafen uitgewerkt. Het 
conceptueel raamwerk geeft aan welke procedure de accountant dient te volgen wanneer hij 
een bedreiging van een van de fundamentele beginselen signaleert. De delen B en C bevatten 
een verdere uitwerking van het conceptueel raamwerk voor de openbaar accountant (B1), de 
intern accountant/overheidsaccountant (B2) en de accountant in business (C). Onderwerpen 
voor de openbaar accountant betreffen onder andere het aanvaarden en continueren van 
opdrachten, belangentegenstelling, honoraria en andere vergoedingen, marketing van 
professionele diensten, giften en objectiviteit. In de verordening is onderscheid gemaakt 
tussen normen (vetgedrukte teksten), voorbeelden en toelichtingen op de normen. De 
voorbeelden en toelichtingen bevatten géén normstelling: de accountant heeft de 
mogelijkheid om een norm op eigen wijze vorm te geven. 
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1.2.3 Fundamentele beginselen 

 
Het onderscheidende kenmerk van het accountantsberoep is de verantwoordelijkheid te 
handelen in het algemeen belang. Daarom is de verantwoordelijkheid van de accountant niet 
beperkt tot het behartigen van het belang van een individuele cliënt of werkgever. De 
accountant neemt de volgende fundamentele beginselen in acht:  
– integriteit;  
– objectiviteit;  
– deskundigheid en zorgvuldigheid;  
– geheimhouding;  
– professioneel gedrag.  
 
Er zijn veel situaties waarin de naleving van de fundamentele beginselen in gevaar kan 
komen. De meest voorkomende 'bedreigingen' van deze principes kunnen het gevolg zijn van 
eigenbelang, zelftoetsing, belangenbehartiging, vertrouwdheid en intimidatie. In het geval 
van een bedreiging van de fundamentele beginselen, moeten deze geëvalueerd worden naar 
aard en belang. De aard en het belang verschillen per soort verleende dienst, namelijk 
wettelijke controles, overige assurance-, aan assurance verwante en overige opdrachten. In de 
appendix B1 van de VGC zijn diverse voorbeelden weergegeven. Indien blijkt dat een 
bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis is, treft de accountant waarborgen die de 
bedreiging wegnemen of terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau, zodat de naleving van de 
fundamentele beginselen geen geweld wordt aangedaan. Als sluitstuk wordt een bedreiging 
van niet te verwaarlozen betekenis, de daarvoor getroffen waarborgen en de eindconclusie 
vastgelegd. Indien het niet mogelijk is om adequate waarborgen te treffen, weigert of 
beëindigt de accountant een opdracht. In het uiterste geval beëindigt hij zo nodig zijn relatie 
met de organisatie waarbij of waarvoor hij werkzaam is. In de HRA deel 210 is als 
hulpmiddel schematisch het conceptueel raamwerk weergegeven. 
 
Het kantoor zal ter waarborging van de fundamentele beginselen bepaalde uitgangspunten 
hanteren en de manier waarop zij deze wil realiseren. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de 
vorm van beleid11 en de daarvan afgeleide procedures en voorschriften. Bijvoorbeeld op het 
gebied van personeel (selectiecriteria, gedragsvoorschriften, beoordelingscriteria, opleiding), 
communicatie (intern en extern, presentatie naar buiten toe, interne bijeenkomsten) en 
relaties (acquisitiebeleid, aanvaarden en continueren van opdrachten). Hierbij wordt ook 
aandacht geschonken aan eventuele bedreigingen van de fundamentele beginselen en 
maatregelen die het kantoor kan treffen. Het belangrijkste is dat het kantoor deze 
uitgangspunten ook daadwerkelijk uitdraagt en geregeld aandacht hieraan besteedt bij 
praktische situaties tijdens het werk en interne kantoorbijeenkomsten. De leiding van het 
kantoor heeft hier een voorbeeldfunctie. 

                                                      
10 HRA deel 2, einde paragraaf 3.3.2 ‘Fundamentele beginselen’ (blz. 50). 
11 Vergelijk paragraaf 1.1.6 ‘Kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing’.   
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Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten
In de VGC wordt in deel A Gedragscode ingegaan op het fundamentele beginselen en het 
conceptueel raamwerk voor de toepassing daarvan. Deze zijn verkort in deze paragraaf 
weergegeven.  
 
 

1.2.4 Integriteit 

 
Integriteit houdt in dat de accountant in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk 
en oprecht optreedt. De accountant vermijdt dat hij in verband wordt gebracht met 
rapportages en andere informatie die naar zijn oordeel een bewering bevat die materieel 
onjuist of misleidend is, op onzorgvuldige wijze is verstrekt, niet volledig is of een verkeerde 
indruk wekt. Dit tenzij hij aan de bedoelde rapportage en verdere informatie een mededeling 
toevoegt waarin hij zijn bezwaren tot uitdrukking brengt (denk aan een verklaring met 
beperking of een afkeurende verklaring). 
 
Integere bedrijfsvoering  
Ieder accountantskantoor moet de beheerste en integere uitoefening van zijn bedrijf 
waarborgen. Voor de inhoud van het begrip integere bedrijfsvoering moet met name worden 
aangesloten op de fundamentele beginselen integriteit, objectiviteit en professioneel gedrag. 
Dat betekent onder meer dat het accountantskantoor moet voorkomen dat zij zelf, haar 
medewerkers of de aan het kantoor verbonden personen zodanig in opspraak komen dat zij 
daarmee het vertrouwen in het accountantskantoor schaden. Dit vertrouwen kan ook worden 
geschaad door het onderhouden van relaties met niet integere cliënten. Het is aan te bevelen 
om uitgangspunten te formuleren waarin de leiding aangeeft hoe zij de integriteit van het 
kantoor en de medewerkers waarborgt en een cultuur bevordert waarin integer handelen 
vanzelfsprekend is. Het kantoor maakt de uitgangspunten en/of regels en procedures bekend 
aan de personeelsleden, bijvoorbeeld bij kantoorbijeenkomsten. Zo kan het kantoor 
bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst met de medewerkers opnemen dat zij verplicht zijn 
strafrechtelijke gedragingen begaan door henzelf dan wel door cliënten onmiddellijk te 
melden bij de leiding. Het kantoor kan ook jaarlijks laten bevestigen dat de medewerkers niet 
betrokken zijn bij strafbare feiten (zie bijlage 2). Situaties kunnen geanonimiseerd worden 
besproken met de (andere) medewerkers om blijvende aandacht te bewerkstelligen.  
 
Van kantoren met assurance-opdrachten wordt verwacht dat zij beschikken over procedures 
en regels over hoe om te gaan met incidenten die een ernstige bedreiging vormen voor de 
integere bedrijfsvoering ofwel waardoor het vertrouwen in het accountantskantoor wordt 
geschaad. Het kantoor neemt passende maatregelen die gericht zijn op het beheersen van de 
risico’s en het voorkomen van herhaling. De incidenten worden vastgelegd: de feiten en 
omstandigheden van het incident, de gegevens over degene die daarbij is betrokken en de 
maatregelen. Deze gegevens worden minimaal zeven jaar bewaard. Een klachtenregeling uit 
hoofde van een integere bedrijfsvoering wordt behandeld in hoofdstuk 9. 
 
Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten 
In de VGC wordt in deel A Gedragscode ingegaan op het fundamentele beginsel ‘integriteit’, 
hetgeen gedeeltelijk in deze paragraaf is weergegeven. In de NVAKaav is opgenomen dat het 
accountantskantoor een beheerste en integere uitoefening van het bedrijf waarborgt. Zij ziet 
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er op toe dat handelen of nalaten van medewerkers of overige verbonden personen leidt tot 
een beheerste en integere bedrijfsvoering. De wijze van invulling is vrij gelaten. De 
bovenstaande uitwerking in deze paragraaf is gebaseerd op de best practice uit Leidraad 14 
‘Opdrachten in de MKB-praktijk’12. 
 
Regelgeving voor assurance-opdrachten  
In de VGC wordt in deel A Gedragscode ingegaan op het fundamentele beginsel ‘integriteit’, 
hetgeen gedeeltelijk in deze paragraaf is weergegeven. In de NVAKass is de wijze van 
invulling van de integere bedrijfsvoering aangegeven (art. 53 t/m 56). Het betreft onder meer 
beleid ter voorkoming van strafbare feiten en wetsovertredingen door het kantoor en 
medewerkers, procedures en regels ter zake van de omgang met en de vastlegging van 
incidenten en een ‘klokkenluidersregeling’ (zie hoofdstuk 9). 
 
 

1.2.5 Objectiviteit en onafhankelijkheid 

 
Objectiviteit houdt in dat de accountant niet toelaat dat zijn professioneel of zakelijk oordeel 
wordt aangetast door een vooroordeel, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door 
een derde. Daartoe zal hij vermijden dat hij in een dergelijke situatie komt of wordt gebracht. 
Voor assurance-opdrachten is daar de eis van onafhankelijkheid aan toegevoegd. 
Onafhankelijkheid is de zichtbaar gemaakte objectiviteit. De accountant dient zowel qua 
geesteshouding ('in wezen') als naar buiten toe ('in schijn') onafhankelijk te zijn van de 
assurance-cliënt. Objectiviteit als geesteshouding kan daarentegen door een externe 
belanghebbende niet worden vastgesteld. Door onafhankelijk te zijn, toont de openbaar 
accountant aan dat hij een assurance-opdracht objectief kan uitvoeren. Het geven van een 
objectief oordeel is immers het uiteindelijke doel van een assurance-opdracht.  
 
De openbaar accountant beoordeelt bij het verlenen van een professionele dienst of sprake is 
van een bedreiging voor zijn objectiviteit als gevolg van het aanhouden van een belang in een 
cliënt dan wel een relatie met een cliënt. Deze relatie kan ook betrekking hebben op een aan 
die cliënt verbonden directeur of een andere werknemer. Voorbeelden zijn een te grote mate 
van vertrouwdheid met de cliënt, een te grote mate van vertrouwen bij het bestaan van een 
familierelatie en een te grote mate van afhankelijkheid van het honorarium ontvangen van 
één cliënt. De bedreigingen van de objectiviteit zijn vaak overeenkomstig met bedreigingen 
van de onafhankelijkheid. De aard en het belang van de bedreiging zal veelal zwaarder 
wegen bij een assurance-opdracht (onafhankelijkheid) dan bij een aan assurance verwante 
opdracht of overige opdracht (objectiviteit).  
 
In het geval van een bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis, treft de openbaar 
accountant waarborgen die onder meer kunnen bestaan uit: 
 het zich terugtrekken uit het opdrachtteam; 
 het toepassen van procedures inzake toezicht; 
 het beëindigen van de financiële en zakelijke relaties die de bedreiging veroorzaken; 
 het bespreken van de kwestie met een leidinggevende van de accountantspraktijk; 
 het bespreken van de kwestie met de personen die bij de cliënt belast zijn met 

governance. 
                                                      
12 Leidraad 14 ‘Opdrachten in de MKB-praktijk’ paragraaf 4.4 ‘Integere bedrijfsvoering’ (blz. 32). 
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De bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis, de getroffen waarborgen en de conclusie 
dienen te worden vastgelegd. 
 
Het is aan te bevelen om uitgangspunten te hanteren en/of voorschriften vast te stellen ter 
waarborging van de objectiviteit, bijvoorbeeld over het geven en aannemen van geschenken 
van cliënten, het hebben van een persoonlijke of familierelatie etc. Onder hoofdstuk 1.3 
inzake de onafhankelijkheid zijn diverse bedreigingen weergegeven die als aandachtspunten 
eveneens goed bruikbaar zijn voor de beoordeling van de objectiviteit, met name op het 
gebied van de relatie met de cliënt (paragraaf 1.3.6).  
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten
In de VGC wordt in deel A Gedragscode en in deel B1 Gedragscode voor de openbaar 
accountant ingegaan op de fundamentele beginselen objectiviteit en onafhankelijkheid. Deze 
zijn gedeeltelijk in deze paragraaf weergegeven. 
 
 

1.2.6 Deskundigheid en zorgvuldigheid 

  
De accountant en zijn medewerkers dienen te beschikken over de vaktechnische kennis, 
ervaring en de vaardigheden die nodig zijn voor het adequaat uitvoeren van de opdracht (zie 
hoofdstuk 2). De genoten opleiding geeft een eerste indicatie omtrent de graad van 
deskundigheid en het niveau waarop de desbetreffende persoon kan functioneren. Daarnaast 
behoren permanente educatie en het ter beschikking hebben van een adequate bibliotheek 
met de noodzakelijke vaktechnische literatuur tot de aandachtsgebieden. De accountant 
handelt bij het verlenen van een professionele dienst zorgvuldig en in overeenstemming met 
de van toepassing zijnde vaktechnische en overige beroepsvoorschriften. Zo dient voldoende 
tijd beschikbaar te zijn binnen de capaciteitsplanning om een opdracht adequaat uit te voeren 
(zie hoofdstuk 4). Tevens dient de accountant voldoende kennis en ervaring te hebben met de 
soorten opdrachten,  cliënten en branches (zie hoofdstuk 3). 
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten
In de VGC wordt in deel A Gedragscode ingegaan op het fundamentele beginsel 
deskundigheid en zorgvuldigheid, hetgeen gedeeltelijk in deze paragraaf is weergegeven. 
 
 

1.2.7 Geheimhouding  

 
Omtrent de informatie die wordt verkregen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van 
een opdracht dient strikte geheimhouding in acht te worden genomen. Het is de accountant 
niet toegestaan vertrouwelijke informatie die hij in het kader van het beroepsmatig of 
zakelijk optreden heeft verkregen te gebruiken om zichzelf of een derde te bevoordelen. Hij 
maakt deze informatie zonder specifieke machtiging van de cliënt daartoe niet aan een derde 
bekend, tenzij wettelijk of beroepshalve een recht of plicht daartoe bestaat. Worden er door 
derden gegevens over de cliënt opgevraagd, dan zullen er maatregelen moeten worden 
getroffen om aan de geheimhoudingsplicht te kunnen (blijven) voldoen. Hierbij kan gedacht 
worden aan opvragingen door:  
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 de fiscus. Uitgangspunt is dat de accountant eerst toestemming aan de cliënt vraagt om 
de fiscus inzage te geven in de accountantsdossiers. Geadviseerd wordt om de inzage aan 
de fiscus in de opdrachtbevestiging op te nemen13. Indien de cliënt integraal weigert om 
toestemming te geven, zal de accountant deze handelwijze meewegen bij de opdracht-
aanvaarding en continuering. Aan de fiscus hoeft géén inzage gegeven te worden in de 
fiscale adviezen. Aanbevolen wordt om een afzonderlijk dossier voor fiscale adviezen 
aan te leggen. Het verdient verder aanbeveling om binnen een accountantskantoor te 
beschikken over informatie omtrent de eigen rechten en plichten die samenhangen met 
opvragingen door de belastingdienst14. 

 het Bureau Financieel Toezicht (BFT). In het geval van een ongebruikelijke transactie het 
kader van de Wet voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft15). 
Het BFT heeft inzagerecht16 uit hoofde van Algemene wet bestuursrecht. Aanbevolen 
wordt om een afzonderlijk dossier aan te leggen in het geval van het voorkomen van een 
(mogelijke) fraude c.q. ongebruikelijke transactie.  

 een opsporingsambtenaar van het ministerie van Justitie. 
 een opvolgende accountant in het kader van de VGC (artikel B1-210.11 tot en met 16). 

Zie in dit kader paragraaf 3.2 over de voorwaarden van de opdrachtaanvaarding. 
  
Voorts dient het accountantskantoor maatregelen te formuleren die gelden bij:  
 indiensttreding. Bij indiensttreding zal onder andere aandacht moeten worden besteed 

aan:  
- het mededelen/overhandigen van de binnen het kantoor geldende voorschriften en 

procedures ten aanzien van de vertrouwelijkheid van gegevens;  
- het opnemen van een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst en/of  het 

tekenen van een verklaring van geheimhouding; 
- het verbod tot informatieverstrekking aan collega’s die niet bij de opdracht betrokken 

zijn;  
- het verbod tot informatieverstrekking aan derden.  

 uitdiensttreding. De bepalingen met betrekking tot de geheimhoudingsplicht in de 
arbeidsovereenkomst dienen zowel de situatie bij indiensttreding als bij uitdiensttreding 
te regelen.  

Het kantoor kan ook jaarlijks laten bevestigen dat de medewerkers de bepalingen inzake 
geheimhouding zijn nagekomen (zie bijlage 2). 
 
In een aantal situaties wordt de accountant bij het verstrekken van vertrouwelijke gegevens 
niet geacht in strijd te handelen met zijn geheimhoudingsplicht. Dit is het geval bij het 
overtredingen van wet- en regelgeving, waaronder het witwassen van crimineel verkregen 
gelden (Standaard 240/250 en regelgeving Wwft). Zo dienen de bij de uitvoering van de 

                                                      
13 De beroepsorganisaties NIVRA-NOvAA zijn voornemens de voorbeeldtekst voor de opdrachtbevestiging 
op dit aspect aan te passen. 
14 Zie hiervoor bijvoorbeeld de losbladige uitgave Leidraad voor de Accountant-Administratieconsulent, 
onderdeel A.1.4.11 (Handleiding belastingcontrole) en onderdeel A.1.4.12 (Handleiding opsporing door de 
FIOD). 
15 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); voorheen de wetten Wet 
Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT). 
16 Zie Leidraad 15 Richtsnoeren Wwft, paragraaf 5.2.2. ‘Dossiers inzien’. 
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opdracht naar voren gekomen ongebruikelijke transacties17 te worden gemeld aan Financial 
Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland), voorheen beter bekend als het Meldpunt 
Ongebruikelijke Transacties. In de VGC A-140.7 en 140.8 zijn andere voorbeelden van  
wettelijke verplichtingen gegeven voor het bekend maken van informatie respectievelijk de 
overwegingen in het geval van een niet verplichte situatie. In het algemeen geldt dat bij 
overtreding van de wet de accountant het beste juridisch advies kan inwinnen over de te 
nemen stappen, waarbij de verantwoordelijkheid van de accountant tegenover het 
maatschappelijk verkeer een zwaarwegende overweging vormt. De accountant heeft geen 
‘verschoningsrecht’. Dit houdt in dat indien de accountant als getuige wordt opgeroepen in 
een gerechtelijke procedure hij verplicht is aan het onderzoek mee te werken. Gelet op zijn 
geheimhoudingsplicht dient de accountant, alvorens hij deze medewerking verleent, 
onderzocht te hebben in hoeverre de betrokken autoriteiten zijn medewerking mogen 
afdwingen.  
  
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten
In de VGC wordt in deel A Gedragscode ingegaan op het fundamentele beginsel 
geheimhouding, hetgeen gedeeltelijk in deze paragraaf is weergegeven. 
 
 

1.2.8 Professioneel gedrag 

 
De accountant houdt zich aan de voor hem relevante wet- en regelgeving en onthoudt zich 
van alles wat het accountantsberoep in diskrediet brengt. Dat zijn handelingen die door een 
redelijke en goed geïnformeerde derde zullen worden opgevat als schadelijk voor de goede 
naam van het accountantsberoep.  
 
Het bovenstaande geldt ook voor commerciële activiteiten. De accountant is hierbij eerlijk en 
oprecht en onthoudt zich van het wekken van overtrokken verwachtingen ter zake van de 
diensten die hij kan verlenen, de kwaliteiten die hij bezit en de ervaring waarover hij 
beschikt. Hij zal geen geringschattende verwijzingen maken naar of niet onderbouwde 
vergelijkingen maken met het werk van een derde. De openbaar accountant die twijfelt of een 
voorgenomen vorm van reclame of marketing is toegestaan, consulteert de vaktechnische 
experts binnen de accountantspraktijk dan wel de NOvAA.  
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten
In de VGC wordt in deel A Gedragscode ingegaan op het fundamentele beginsel 
professioneel gedrag, hetgeen gedeeltelijk in deze paragraaf is weergegeven. 
 

                                                      
17 Voor meer informatie wordt verwezen naar de brochure van het ministerie van Financiën en Leidraad 15 
‘Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft ’. 
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1.2.9 Samenvatting maatregelen van kwaliteitsbeheersing  

 
Fundamentele beginselen (algemeen) 
1. Ontwikkel uitgangspunten ten aanzien van de naleving van de fundamentele beginsel 

voor de verschillende kantoorprocessen (personeel, acquisitie, opdrachtaanvaarding, 
uitvoering etc.). 

2. Maak uitgangspunten zichtbaar in de vorm van een schriftelijke vastlegging van het 
beleid en de daarvan afgeleide procedures en voorschriften. 

3. Draag als leiding in het dagelijkse handelen de uitgangspunten uit. 
4. Hanteer bij alle handelingen het conceptueel raamwerk volgens de VGC. Dit is 

schematisch weergegeven in de HRA deel 2 einde paragraaf 3.3.2: ‘Fundamentele 
beginselen’. 

5. Documenteer in het geval van een bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis de 
bedreiging, de waarborgen en de conclusie. 

6. Besteed in opleidingsprogramma’s en vaktechnische bijeenkomsten tijd aan de VGC en 
de fundamentele beginselen (praktijkvoorbeelden, betekenis, consequenties). 

7. Neem de fundamentele beginselen op als beoordelingscriteria in de 
beoordelingssystematiek van het personeel. 

 
Integriteit/integere bedrijfsvoering 
1. Formuleer uitgangspunten ter waarborging van de integriteit van het kantoor, de 

medewerkers en ter bevordering van een cultuur waarin integer handelen 
vanzelfsprekend is (onder meer aanvaarding van cliëntrelaties). 

2. Draag als kantoorleiding deze uitgangspunten uit in het communiceren én handelen. 
3. Bespreek integriteit bij de werving van nieuwe medewerkers en hanteer integriteit als 

selectiecriterium, vraag referenties op (na afstemming met de sollicitant) en eventueel - 
afhankelijk van de functie -- een verklaring van goed gedrag.  

4. Neem in de arbeidsovereenkomst met de medewerkers op dat zij verplicht zijn om 
strafrechtelijke gedragingen begaan door henzelf dan wel door cliënten onmiddellijk te 
melden bij de leiding van het kantoor.  

5. Laat eventueel jaarlijks bevestigen dat de medewerkers niet betrokken zijn bij strafbare 
feiten (zie bijlage 2). 

6. Besteed blijvend aandacht aan integriteit en integere bedrijfsvoering door het 
gezamenlijk bespreken van casussen of situaties in het kantoor (zoals het omgaan met 
eventuele klachten, mogelijke beïnvloeding door cliënten of niet integere cliënten). 

 
Aanvullende maatregelen (assurance-opdrachten): 
7. Zorg voor beleid ter voorkoming van betrokkenheid bij strafbare feiten en 

wetsovertredingen. 
8. Stel regels en procedures vast ter zake van omgang met en vastlegging van incidenten, 

het aan de orde stellen van vermeende onregelmatigheden en klachten (zie hoofdstuk 9). 
9. Maak de regels en procedures bekend aan het personeel (bijvoorbeeld bij indiensttreding, 

kantoorbijeenkomsten, ‘training-on the-job’, opname in beoordelingssysteem).  
10. Zorg voor vastlegging van incidenten (incidentenregister), klachten en al dan niet 

vermeende onregelmatigheden (zie hoofdstuk 9). 
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Objectiviteit 
1. Hanteer uitgangspunten/voorschriften ter waarborging van de objectiviteit (bijvoorbeeld 

over het geven en aannemen van geschenken van cliënten, het hebben van een 
persoonlijke of familierelatie etc.). 

2. Houd toezicht op de naleving van deze uitgangspunten/voorschriften. 
3. Besteed in opleidingsprogramma’s en vaktechnische bijeenkomsten tijd aan het 

fundamenteel beginsel objectiviteit. 
4. Neem objectiviteit als criterium op bij de opdrachtaanvaarding- en continuering en als 

attentiepunt tijdens de uitvoering van de opdracht. 
5. Beoordeel bij alle handelingen eventuele bedreigingen van de objectiviteit en neem, 

indien nodig, maatregelen. 
6. Documenteer in het geval van een bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis 

(bedreiging, waarborgen, conclusie).  
 
Deskundigheid en zorgvuldigheid 
1. Houd toezicht op de naleving van de verplichting tot permanente educatie voor 

accountants. 
2. Zorg ervoor dat iedereen in de organisatie op de hoogte blijft van de voor zijn of haar 

functioneren van belang zijnde (vaktechnische) ontwikkelingen. 
3. Zorg ervoor dat het accountantskantoor over een adequate bibliotheek beschikt waarin  

literatuur te vinden is die aansluit op de dagelijkse praktijk. 
4. Accepteer en continueer opdrachten met een honorarium zodanig dat de opdracht naar 

behoren kan worden uitgevoerd. 
5. Houd bij de toewijzing/delegatie van de werkzaamheden rekening met deskundigheid, 

ervaring en beschikbare tijd. 
 
Geheimhouding 
1. Neem een geheimhoudingsbeding op in de arbeidsovereenkomst. 
2. Besteed bij indiensttreding aandacht aan  de voorschriften en procedures die voor het 

kantoor zijn vastgesteld. Besteed daarbij ook aandacht aan het toezicht en de sancties. 
3. Schep duidelijkheid over het kantoorstandpunt ten aanzien van (het verbod tot) 

informatieverstrekking aan derden en aan collega’s die niet bij de opdracht betrokken 
zijn. 

4. Laat eventueel jaarlijks bevestigen dat de medewerkers de bepalingen inzake 
geheimhouding zijn nagekomen (zie bijlage 2). 

 
Professioneel gedrag 
1. Sluit aan op de maatregelen in het kader van een integere bedrijfsvoering ter bevordering 

van een cultuur waarin wet- en regelgeving wordt nageleefd en men zich onthoudt van al 
hetgeen dat het accountantsberoep in diskrediet brengt. 

2. Zorg dat reclame-uitingen en marketing in lijn zijn met de gedragscode (VGC). 
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1.2.10 Verwijzing regelgeving 

 
HRA deel 1 Onderdeel 
VGC 
 
 
NVAK ass 

A Gedragscode voor iedere Accountant-Administratieconsulent  
B-1 Gedragscode voor de openbaar accountant 
B-1 Appendix: voorbeelden van bedreigingen en waarborgen 
Art. 53, 54 

NVAK aav Art.11 
HRA deel 2 3.3.2 Fundamentele beginselen 

10.5 Integere bedrijfsvoering 
11.1 Gedragsregels voor de openbaar accountant 
14.4 Giften 

Leidraad 14 4.4 Integere en beheerste bedrijfsvoering 
 

 

1.2.11 Verwijzing naar de vragenlijsten van de Raad van Toezicht 

 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Aan assurance verwante opdrachten 2009 
H.0 
 
H 1. 
 
 
 
 
 
H.2  

Algemeen (volgende onderdeel:) 
- Additionele disciplines (beleid en VGC). 
Fundamentele beginselen (volgende onderdelen): 
- Fundamentele beginselen; 
- Objectiviteit en Financiële belangen; 
- Geheimhouding; 
- Deskundigheid en zorgvuldigheid; 
- Integere bedrijfsvoering. 
Vaardigheden en bekwaamheden personeel 
- Algemeen (beoordelingssysteem en VGC). 

Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Andere assurance opdrachten (dan 
wettelijke controles) 2009 

H0 
 
H 1. 
 
 
 
 
H2 

Algemeen (volgende onderdeel:) 
- Additionele disciplines (beleid en VGC). 
Fundamentele beginselen (volgende onderdelen): 
- Fundamentele beginselen; 
- Geheimhouding; 
- Deskundigheid en zorgvuldigheid; 
- Integere bedrijfsvoering. 
Vaardigheden en bekwaamheden personeel 
- Algemeen (beoordelingssysteem en VGC). 
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HOOFDSTUK 1.3 ONAFHANKELIJKHEID 

 
 

1.3.1 Algemeen 

 
In hoofdstuk 1.2 ‘Fundamentele beginselen’ is ingegaan op de objectiviteit en de 
onafhankelijkheid als verbijzondering daarvan. Onafhankelijkheid is de naar buiten zichtbaar 
gemaakte objectiviteit (paragraaf 1.2.5). De openbaar accountant en het accountantskantoor 
moeten onafhankelijk zijn van de betreffende assurance-cliënt bij het uitvoeren van een 
assurance-opdracht. Voor non-assurance-opdrachten geldt dat de accountant ‘alleen’ 
objectief behoort te zijn. Dit hoofdstuk bevat desondanks ook nuttige aanwijzingen voor de 
waarborging van de objectiviteit, met name op het gebied van de relatie met de cliënt 
(paragraaf 1.3.6). Aan de orde komen in dit hoofdstuk de regelgeving op het gebied van 
onafhankelijkheid, de inrichting van de interne organisatie van het accountantskantoor, het 
raamwerk voor onafhankelijkheid, het stelsel van waarborgen, de relatie met de cliënt en de 
samenloop van dienstverlening. 
 
 

1.3.2 Regelgeving 

 

In de VGC is de hoofdnorm opgenomen dat de accountant die een assurance-opdracht 
uitvoert onafhankelijk moet zijn van de assurance-cliënt. De Nadere voorschriften inzake 
onafhankelijkheid van de openbaar accountant (NVO) werken deze norm verder uit. De 
NVO bestaat uit een raamwerk waarin de algemene vraagstukken van de onafhankelijkheid 
van de openbaar accountant in grote lijnen uiteen zijn gezet. De voorschriften geven daarmee 
een denkkader en in beperkte mate verbodsbepalingen voor de openbaar accountant. Het 
laatste alleen in die situatie waarin geen andere waarborg kan voldoen. Van belang zijn met 
name de relatie met de cliënt en de samenloop met overige dienstverlening.  
 
In de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten 
(NVAKass) zijn specifieke voorschriften opgenomen voor het accountantskantoor in het 
kader van onafhankelijkheid, waar de NVO voorschriften geeft voor de openbaar accountant. 
Zij hebben betrekking op de interne organisatie van het kantoor, de relatie met de cliënt en de 
samenloop van dienstverlening. De voorschriften zijn naar hun aard te omschrijven als 
‘regels’. Deze kunnen ingrijpender zijn afhankelijk van de soort opdracht: voor een 
(vrijwillige) jaarrekeningcontrole gelden zwaardere eisen dan voor andere soorten assurance-
opdrachten.  
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1.3.3 Interne organisatie van het accountantskantoor 

 
In de NVAKass zijn specifieke voorschriften opgenomen in het kader van onafhankelijkheid. 
Het accountantskantoor wordt geacht de volgende maatregelen te treffen met betrekking tot 
de assurance-opdrachten: 
 
 een onafhankelijkheidsfunctionaris en -regeling  

Het accountantskantoor heeft een onafhankelijkheidsfunctionaris en stelt een 
onafhankelijkheidsregeling vast. De onafhankelijkheidsregeling beschrijft op welke wijze de 
onafhankelijkheidsfunctionaris toeziet op de naleving van de onafhankelijkheidsregels 
(NVAKass art. 32). Het is van belang dat in het geval van een mogelijke aantasting van de 
onafhankelijkheid de onafhankelijkheidsfunctionaris of een andere niet bij de cliënt 
betrokken openbaar accountant wordt geraadpleegd. In de NVAKass staan nog andere 
alternatieven voor raadpleging aangeven (NVAKass art. 40). Een aantal aspecten van de 
onafhankelijkheidsregeling is in de HRA deel 218 uitgewerkt. 
 verdeling van de stemrechten 

Eisen aan de meerderheid van de stemrechten in een accountantskantoor, hetgeen behandeld 
is in paragraaf 1.1.5 ‘Organisatie van het accountantskantoor’ (NVAKass art. 33). 
 het vaststellen van onafhankelijkheidsregels 

Het accountantskantoor stelt diverse regels vast voor de medewerkers en verbonden personen 
op het gebied van onafhankelijkheid met betrekking tot de relatie met een assurance-cliënt en 
de samenloop van dienstverlening. In de NVAKass is een minimumpositie aan regels 
weergegeven (zie NVAKass art. 34 en 42 t/m 52). Voor de verdere invulling van de regels 
wordt aansluiting gezocht bij de NVO. In de onderstaande paragrafen wordt ingegaan op het 
kader van de NVO. 
 onafhankelijkheid accountantskantoor 

Het accountantskantoor dat een assuranceopdracht laat uitvoeren door een bij hem werkzame 
of aan hem verbonden openbaar accountant is onafhankelijk van de desbetreffende 
assurancecliënt (NVAKass art. 35). Indien sprake is van een bedreiging van niet te 
verwaarlozen betekenis voor de onafhankelijkheid, worden waarborgen getroffen die de 
bedreiging wegnemen of terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau. Indien dat niet mogelijk 
is, zorgt het accountantskantoor ervoor dat de opdracht niet wordt aanvaard of wordt 
beëindigd. De genomen maatregelen worden vastgelegd (NVAKass art. 36). 
 schriftelijke bevestiging onafhankelijkheid 

De bij het kantoor werkzame of verbonden openbaar accountants bevestigen ten minste 
eenmaal per jaar schriftelijk dat zij de regels inzake onafhankelijkheid naleven en het 
accountantskantoor informeren over bedreigingen ter zake van hun onafhankelijkheid 
(NVAKass art. 37). Gezien de reikwijdte van de Nadere voorschriften onafhankelijkheid 
(NVO), is het aan te raden dit uit te breiden met alle medewerkers die rechtstreeks voor 
assurance-cliënten werken. Aan de hand hiervan beoordeelt het accountantskantoor of de 
desbetreffende openbaar accountant aan de onafhankelijkheidsvoorschriften heeft voldaan. 
Daarnaast wordt voorafgaand aan de uitvoering en na het beëindigen – maar vóór afgifte van 
de verklaring – van de opdracht de onafhankelijkheid door de teamleden bevestigd (zie 

                                                      
18 HRA deel 2, paragraaf 10.4 Onafhankelijkheid, ‘Enkele aspecten van (de) onafhankelijkheid(sregeling)’, 
blz. 235. 
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paragraaf 4.4). In bijlage 2 is een voorbeeld opgenomen van een schriftelijke bevestiging van 
de onafhankelijkheid. 
 honorarium 

De voorschriften gericht op het honorarium worden behandeld in hoofdstuk 3 uit de Leidraad 
(NVAKass art. 38). 
 onafhankelijkheid van de medewerkers  

De maatregelen gericht op de onafhankelijkheid van de medewerkers worden behandeld in 
hoofdstuk 2 uit de Leidraad (NVAKass art. 34, 39, 40). 
 een schriftelijke onafhankelijkheidsrapportage 

In een schriftelijke rapportage per assurance-cliënt wordt vastgelegd óf sprake is van 
omstandigheden die de onafhankelijkheid bedreigden en hoe daarmee is omgegaan. Indien 
sprake is van bedreigingen van niet te verwaarlozen betekenis worden de getroffen 
waarborgen eveneens opgenomen. De rapportage wordt met een gemotiveerde conclusie in 
het assurance-dossier opgenomen (NVAKass art. 41). 
 
Voor kleine kantoren waarbij sprake is van één accountant zonder (inzet van) medewerkers 
(zie paragraaf 1.1.7) zijn de maatregelen gericht op de medewerkers niet van toepassing. De 
regels voor de onafhankelijkheid uit de NVAKass zijn absoluut: het kantoor dient 
onafhankelijk te zijn. Bij de manier waarop het kantoor dat aantoont, kan naar analogie van 
de inrichting van het stelsel van kwaliteitsbeheersing rekening gehouden worden met de aard 
en omvang. Indien bij een klein kantoor een vastlegging van de richtlijnen en procedures in 
beschrijvende zin ontbreekt, kunnen de uitgangspunten en de werkwijze blijken uit de 
onafhankelijkheidsregeling, een vragenlijst cliënt- en opdrachtaanvaarding waarin 
onafhankelijkheidsaspecten aan de orde komen respectievelijk de 
onafhankelijkheidsrapportage per assurance-cliënt in het dossier. Een kleine praktijk zal 
veelal geen interne onafhankelijkheidsfunctionaris hebben. Een alternatief is dat bijvoorbeeld 
de waarnemer of een andere openbare accountant deze rol vervult. Indien geen medewerkers 
betrokken zijn bij de assurance-opdrachten, heeft het toezicht alleen betrekking op de 
accountant en het accountantskantoor.  
 
Regelgeving  voor assurance-opdrachten 
In de NVAKass zijn specifieke voorschriften opgenomen in het kader van onafhankelijkheid 
die in deze paragraaf verkort zijn weergegeven. 
 
 

1.3.4 Raamwerk voor onafhankelijkheid 

 
Het raamwerk voor de onafhankelijkheid is gebaseerd op de in de VGC opgenomen 
fundamentele beginselen integriteit, objectiviteit en het daaruit voortvloeiende beginsel van 
onafhankelijkheid. Bij de uitvoering van een assurance-opdracht moet de bij deze opdracht 
betrokken openbaar accountant zowel qua geesteshouding ('in wezen') als naar buiten toe ('in 
schijn') onafhankelijk zijn. Het is dus niet alleen belangrijk dat een openbaar accountant zelf 
meent dat hij onafhankelijk is, maar anderen moeten dit ook als zodanig ervaren! Het 
referentiekader voor de beoordeling van de onafhankelijkheid wordt gevormd door een ‘goed 
geïnformeerde, redelijk denkende derde’. 
 
Door de volgende oorzaken kan de onafhankelijkheid van de openbaar accountant worden 
bedreigd: 
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 belangenverstrengeling: bijvoorbeeld het houden van een financieel belang in de 
assurance-cliënt, de vrees om een commercieel aantrekkelijke assurance-cliënt te 
verliezen of het uitvoeren van aanvullende dienstverlening kan een openbaar accountant 
afhankelijk maken van de opdrachtgever en zijn oordeelsvorming beïnvloeden. 

 zelftoetsing: als een openbaar accountant (bijvoorbeeld door een adviesopdracht of door 
andere vormen van dienstverlening) betrokken is bij beslissingen die onder de 
verantwoordelijkheid van (het management van) de assurance-cliënt vallen, controleert 
hij in feite zijn eigen werk en bestaat het risico dat hij geen objectief oordeel kan vellen. 

 belangenbehartiging: als bijvoorbeeld een openbaar accountant betrokken raakt bij een 
procedure waarbij zijn accountantskantoor een standpunt voor of tegen de assurance-
cliënt inneemt, doet dat afbreuk aan zijn onafhankelijke positie. 

 te grote vertrouwdheid: een te lange en te nauwe relatie tussen de assurance-cliënt en de 
openbaar accountant kan leiden tot een teveel aan vertrouwen in de assurance-cliënt en 
daardoor tot onvoldoende objectieve toetsing. 

 intimidatie: een dreigement, een zeer dominante persoonlijkheid of een ander 
pressiemiddel van de kant van de assurance-cliënt kan de onafhankelijkheid van een 
openbaar accountant bedreigen. 

Meer voorbeelden van bedreigingen van de onafhankelijkheid zijn gegeven in de appendix  
van de VGC (deel B1). 
 
Om vast te stellen dat hij (nog) onafhankelijk is, zal de openbaar accountant niet alleen bij de 
aanvaarding maar ook gedurende de uitvoering van de opdracht beoordelingen moeten 
uitvoeren. Het gaat daarbij niet alleen om relaties van de openbaar accountant zelf, maar ook 
om die van het accountantskantoor en andere personen die in een zodanige positie verkeren 
dat zij de uitkomst van een assurance-opdracht kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld personen 
die de beloning van de openbaar accountant vaststellen, kantoorgenoten met nevenfuncties 
bij de cliënt, of familieleden. In het geval van een (vrijwillige) controle19 van de jaarrekening 
is de eis van onafhankelijkheid ook van toepassing op andere onderdelen van het netwerk 
van het accountantskantoor en een met de controlecliënt verbonden derde zoals een moeder- 
of dochtermaatschappij.  
 
Regelgeving  voor assurance-opdrachten 
In de VGC en de NVO is een raamwerk voor onafhankelijkheid opgenomen, hetgeen in deze 
paragraaf verkort is weergegeven. 
 
 

1.3.5 Stelsel van waarborgen 

 
Als een accountantskantoor een betrekking onderhoudt met een assurance-cliënt die een 
bedreiging kan vormen voor de onafhankelijkheid van het accountantskantoor ten opzichte 
van die assurance-cliënt treft het accountantskantoor waarborgen die deze bedreiging 
wegnemen of terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau. Een waarborg kan bestaan uit een 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (hoofdstuk 8) dan wel het niet aanvaarden of het 
tussentijds beëindigen van een assurance-opdracht. Het accountantskantoor legt de 
bedreigingen en de getroffen waarborgen vast in het assurance-dossier, opdat het voor derden 
                                                      
19 Zie voor een volledige toelichting de NVO: ‘Definities’ en 2.2.1 ‘Reikwijdte personen’ respectievelijk HRA 
deel 2 onderdeel 10.4 ‘Onafhankelijkheid onder ‘verbonden derden en netwerk’’. 
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(bijvoorbeeld de rechter) te controleren valt of de vereiste zorgvuldige afweging is gemaakt. 
Waarborgen die in het algemeen getroffen kunnen worden, hebben onder meer betrekking 
op: 
 

 waarborgen in de organisatie van de cliënt  
Een voorbeeld van de waarborgen in de bestuursstructuur is of sprake is van voldoende 
opgeleid en deskundig personeel bij de cliënt waardoor wordt voorkomen dat de accountant 
in een positie komt waarin hij invloed uitoefent op de bestuurlijke besluitvorming.  
Verwezen wordt hier naar de NVO paragraaf 3.1 ‘Waarborgen in de organisatie van de 
assurance-cliënt’. Het is niet toegestaan om uitsluitend te steunen op door de cliënt getroffen 
waarborgen. 
 

 de declaratierelaties20 
Ten aanzien van de declaratierelaties geldt dat de betrokken openbaar accountant als 
waarborg steeds moet kunnen aantonen dat hij niet financieel afhankelijk is van de 
assurance-cliënt (en verbonden derde in het geval van een controlecliënt). Een vuistregel is 
dat de totale vergoeding gedurende een periode van vijf jaar niet bovenmatig hoog is ten 
opzichte van de totale inkomsten21.  Indien sprake is van een aanzienlijke achterstand bij de 
betaling door een assurance-cliënt van vergoedingen ontstaat ook een financiële 
afhankelijkheid. De openbaar accountant mag dan geen nieuwe assurance-opdracht voor de 
assurance-cliënt meer aanvaarden of zal de lopende assurance-opdracht beëindigen (indien 
mogelijk). Deze situatie dient bij voorkeur te worden beoordeeld door een partner die niet bij 
de dienstverlening aan de assurance-cliënt is betrokken of anders een andere openbaar 
accountant. Een alternatief is dat advies wordt gevraagd aan de NOvAA. Verwezen wordt 
naar de NVO paragraaf 3.2 ‘declaratierelaties’. 
 

 interne roulatie bij een (vrijwillige) controleopdracht22 
Het accountantskantoor dient, in het geval van een (vrijwillige) controleopdracht (NVAKass 
art. 42), maatregelen te treffen inzake de bedreiging van de onafhankelijkheid door een grote 
mate van vertrouwdheid tussen de accountant (of een andere leidinggevende medewerker) en 
de cliënt. Het heeft de voorkeur om gebruik te maken van interne roulatie van de 
accountant/leidinggevende (binnen zeven jaar). Dit kan, afhankelijk van het ingeschatte 
risico van bedreiging en de mogelijkheden binnen de organisatie, ook worden toegepast op 
andere medewerkers uit het team en de kwaliteitsbeoordelaar23. Verwezen wordt hier naar de 
NVO paragraaf 3.3: ‘Interne roulatie’. Indien bijvoorbeeld om reden van geringe omvang 
van het accountantskantoor geen interne roulatie mogelijk is, kan een beoordeling door de 
                                                      
20 Verwezen wordt naar de Praktijkhandreiking 1107 ‘Declaratieomvang’. 
21 Ter indicatie: in de herziene versie ‘Code of Ethics for Professional Accountants’ van IFAC die per 1 
januari 2011 ingaat, wordt bij een organisatie van openbaar belang uitgegaan van overschrijding van een 
grens van 15% van de totale inkomsten uit jaarrekeningcontroles gedurende meer dan twee jaar. In dat 
geval wordt als waarborg een review uitgevoerd door een accountant die niet in dienst is van de betreffende 
accountantspraktijk. Dit kan een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling zijn of een review achteraf. Is het 
honorarium significant meer dan de grens van 15%, dan vindt de externe beoordeling plaats vóór afgifte van 
de verklaring. De Code of Ethics is de basis voor de Verordening Gedragscode (VGC), die naar verwachting 
overeenkomstig zal worden aangepast. 
22 Verwezen wordt naar de  Praktijkhandreiking 1106 ‘Interne roulatie bij niet-OOB’s. 
23 In principe geldt de roulatie ook voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar naast de 
verantwoordelijke openbaar accountant. 
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kwaliteitsbeoordelaar of een andere openbare accountant als waarborg worden toegepast. 
Aan te bevelen is om ook bij andere assurance-opdrachten af te wegen of een bedreiging van 
de fundamentele beginselen bestaat door een langdurige relatie tussen accountant en cliënt en 
zo nodig waarborgen te treffen.  
 
Tot slot staan in de appendix van de VGC (B1) nog diverse andere voorbeelden van 
waarborgen gegeven. 
 
Regelgeving  voor assurance-opdrachten 
In de VGC en de NVO zijn waarborgen voor de onafhankelijkheid opgenomen, die in deze 
paragraaf verkort zijn weergegeven. 
 
 

1.3.6 Relatie met de cliënt  

 
Een openbaar accountant mag niet betrokken zijn bij de uitvoering van een assurance-
opdracht als er een financiële, zakelijke, arbeids- of andere relatie met de assurance-cliënt 
bestaat die naar het oordeel van een goed geïnformeerde, redelijk denkende derde als 
onaanvaardbaar zal worden aangemerkt. Het criterium is of deze derde tot de conclusie zal 
komen dat de openbaar accountant ten aanzien van alle zaken objectief en onafhankelijk is in 
zijn oordeelsvorming. Bij de afweging dient de openbaar accountant rekening te houden met 
de verschillende personen die, naast hemzelf, invloed kunnen uitoefenen op de 
desbetreffende assurance-opdracht. Dit kunnen ook aan het accountantskantoor verbonden 
personen zijn. Voorbeelden zijn andere (leidinggevende) werknemers uit het opdrachtteam, 
een persoon die invloed heeft op de vaststelling van de prestatie of beloning van een teamlid, 
en een taxateur.  
 
Bij de beoordeling houdt de openbaar accountant rekening met de huidige en in het 
verleden24 verleende diensten respectievelijk onderhouden relaties. Bedreigingen voor de 
onafhankelijkheid (niet limitatief) kunnen betrekking hebben op: 

 Financiële belangen in een cliënt (en omgekeerd); 
 Zakelijke relaties met een cliënt; 
 Dienstverband bij een cliënt (waaronder detachering) of het vervullen van een 

bestuurs- of toezichthoudende functie bij een cliënt;  
 Indiensttreding bij een accountantskantoor (vanuit een cliënt); 
 Familie- en nauwe persoonlijke relaties;  
 (Mogelijke) juridische procedures met een cliënt. 

 
Deze onderwerpen worden verder uitgewerkt in de nadere voorschriften aangaande de 
onafhankelijkheid van de openbaar accountant (H.4 uit de NVO). Tevens is daar een aantal 
specifieke eisen opgenomen.  
 
Regelgeving  voor assurance-opdrachten 
In de NVO zijn bepalingen met betrekking tot de relatie met de cliënt opgenomen, die in 
deze paragraaf gedeeltelijk zijn weergegeven. 
                                                      
24 In de NVO wordt in paragraaf 3.4 nader ingegaan op de periode waarbinnen de 
onafhankelijkheidsbepalingen van toepassing zijn. 
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1.3.7 Samenloop van assurance-opdrachten en overige dienstverlening  

 
Het combineren van assurance-werkzaamheden en overige dienstverlening25 kan tot een 
bedreiging voor de onafhankelijkheid van de openbaar accountant leiden. Denk hierbij aan 
eigenbelang of zelftoetsing. Een voorbeeld van een bedreiging als gevolg van zelftoetsing is 
het geval van het voeren van de administratie voor de cliënt in combinatie met het uitvoeren 
van de controle op de jaarrekening. Een ander voorbeeld van zelftoetsing betreft het geven 
van ondersteuning bij het berekenen van de belastingpositie in de jaarrekening in combinatie 
met het verrichten van de jaarrekeningcontrole. 
 
In paragraaf 5.1 van de NVO wordt een algemeen beoordelingskader gegeven: 
Essentieel is dat de openbaar accountant géén beslissingen mag nemen namens of 
participeren in een besluitvormingsproces van een assurance-cliënt26 waarbij hij is betrokken 
of het management ervan. Indien een bedreiging voor de onafhankelijkheid blijft bestaan, 
moet deze bedreiging door het treffen van waarborgen worden weggenomen dan wel worden 
gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau. In het bijzonder accountantskantoren die het mkb 
bedienen en hun medewerkers moeten op het bovenstaande alert zijn. Bij mkb-
ondernemingen ontbreekt vaak een deskundige staf. Het management zal in deze situatie 
vaker een accountantskantoor nadrukkelijk bij het besluitvormingsproces willen betrekken of 
zich geheel op zijn advies willen verlaten.  
 
De NVAKass sluiten op de NVO aan door het voorschrift dat het accountantskantoor regels 
dient vast te stellen over de toelaatbaarheid van de samenloop van het uitvoeren van een 
assurance-opdracht met het aan de assurance-cliënt leveren van overige diensten (NVAKass 
art. 52). Deze bevatten ten minste het voorschrift dat het accountantskantoor of zijn 
medewerkers geen beslissingen mogen nemen en niet mogen participeren in een 
besluitvormingsproces namens een assurance-cliënt of het management daarvan. 

 
Ook indien géén sprake is van betrokkenheid bij besluitvorming dient de accountant te 
overwegen om een of meerdere waarborgen te treffen: 

1. het scheiden van taken en verantwoordelijkheden tussen de assurance-opdracht en de 
overige dienstverlening bij de assurance-cliënt (of een aan een controlecliënt 
verbonden derde), zowel ten aanzien van de bemensing als de aansturing; 

2. overleg met de onafhankelijkheidsfunctionaris (of compliance officer) die binnen het 
accountantskantoor belast is met onafhankelijkheidsvraagstukken;  

3. overleg met een openbaar accountant van buiten het eigen accountantskantoor, dan 
wel inwinnen van advies bij de beroepsorganisatie.  

En aanvullend bij de controleopdracht van de jaarrekening:  
4. beoordeling van de uitgevoerde controlewerkzaamheden door een controlepartner die 

niet betrokken is bij de desbetreffende controleopdracht van de jaarrekening of 

                                                      
25 Met overige dienstverlening wordt bedoeld de aan assurance verwante opdrachten (zoals 
samenstellingsopdrachten) en overige opdrachten (belastingaangiften, adviesopdrachten, administratieve 
dienstverlening). 
26 Of een aan een (vrijwillige) controlecliënt verbonden derde. 
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overige dienstverlening voor de controlecliënt (of een met deze controlecliënt 
verbonden derde). 

De accountant neemt altijd een onafhankelijkheidsrapportage op in het assurance-dossier, 
ook indien hij tot de conclusie komt dat de bedreiging van onafhankelijkheid te verwaarlozen 
is (zie paragraaf 1.3.3). 
 
De NVO kent een nadere uitwerking van het algemene beoordelingskader voor met name de 
(vrijwillige) controle van de jaarrekening in combinatie met:  

 Administratieve dienstverlening;  
 Ontwerp en implementatie van een financieel informatiesysteem;  
 Diensten op het gebied van waardebepaling;  
 Dienstverlening op het terrein van interne controle;  
 Juridische dienstverlening;  
 Bemiddeling bij werving van hoger kader voor een controlecliënt;  
 Interim-management; 
 Corporate finance dienstverlening. 

 
Van deze uitwerkingen geldt het onderdeel over ‘corporate finance dienstverlening’ óók voor 
assurance-opdrachten anders dan de controle van de jaarrekening. Corporate finance kan 
betrekking hebben op het uitvoeren van een transactie, het zoeken naar of in contact brengen 
met mogelijke financieringsbronnen of de analyse van de gevolgen van voorgenomen 
transacties voor de financiële verslaggeving. Verwezen wordt naar paragraaf 5.9 van de 
NVO. Op de samenloop met administratieve dienstverlening wordt in de onderstaande 
paragraaf ingegaan.  
 
Regelgeving  voor assurance-opdrachten 
In de NVO zijn bepalingen met betrekking tot de samenloop van dienstverlening opgenomen, 
die in deze paragraaf gedeeltelijk zijn weergegeven. 
 
 

1.3.8 Samenloop van assurance-opdrachten met samenstellingsopdrachten of 
administratieve dienstverlening 

 
In principe leidt administratieve dienstverlening en het samenstellen van de jaarrekening 
voor controlecliënten tot een bedreiging voor de onafhankelijkheid van de openbaar 
accountant die betrokken is bij de controleopdracht van de jaarrekening. Dit als gevolg van 
zelftoetsing (het feit dat de openbaar accountant zijn eigen werk of het werk dat is uitgevoerd 
door zijn collega's moet beoordelen). Dit geldt overeenkomstig bij de samenloop van andere 
assurance-opdrachten indien sprake is van een relatie tussen het object van onderzoek met de 
werkzaamheden uit hoofde van samenstellen of administratieve dienstverlening.  
Een voorbeeld hiervan is als de accountant de omvang van een voorziening bepaalt en  
hierbij vervolgens een accountantsverklaring verstrekt. Een andere ongewenste combinatie is 
het geval dat de accountant een begroting of prognose maakt (subjectieve inschattingen) en 
vervolgens een onderzoeksrapport27 opstelt bij zijn eigen opstelling. Zoals eerder is 

                                                      
27 Een rapport inzake een onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie volgens Standaard 3400 uit 
de NV COS. 
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aangegeven, is niet alleen van belang dat een openbaar accountant zelf meent dat hij 
onafhankelijk is, maar dat anderen deze als zodanig ervaren! 
 
De aard en het belang van de bedreiging van zelftoetsing hangt af van de aard van de 
werkzaamheden en de soort opdracht. Zo brengt administratieve dienstverlening veelal een 
groter risico met zich mee dan enkel het samenstellen door de intensievere betrokkenheid van 
de accountant bij de totstandkoming van de cijfers. Een bedreiging van de onafhankelijkheid 
is van een groter (maatschappelijk) belang bij een wettelijke jaarrekeningcontrole dan bij een 
vrijwillige controle. Op zijn beurt heeft een vrijwillige jaarrekeningcontrole een groter 
belang dan andere assurance-opdrachten. 
 
Ter beoordeling en waarborging van de onafhankelijkheid zijn het algemene 
beoordelingskader en de aangegeven waarborgen uit de voorgaande paragraaf van 
toepassing. In het geval van samenloop met samenstellen geldt daarnaast als waarborg dat de 
accountant erop toeziet dat posten met een subjectief element uit de samenstellingsopdracht, 
zoals voorzieningen en besluiten over waardering van posten, schriftelijk en gemotiveerd aan 
de leiding van de (vrijwillige) controlecliënt worden voorgelegd waarbij de leiding deze 
posten schriftelijk en expliciet accordeert. Het is raadzaam een en ander in het dossier vast te 
(doen) leggen. Onderstaand volgen aanvullingen uit de NVO gericht op de samenloop van de 
controle van de jaarrekening en administratieve dienstverlening, maar die ook in bredere zin 
bruikbaar zijn. 
  
Samenloop van de controle van de jaarrekening en administratieve dienstverlening 
In de NVO is in paragraaf 5.2 een uitwerking gemaakt voor de combinatie van de (al dan niet 
vrijwillige) controle van de jaarrekening met administratieve dienstverlening. In zijn 
algemeenheid heeft administratieve dienstverlening betrekking op de werkzaamheden die de 
accountant voor cliënten verricht om tot een afgerond grootboek met saldibalans te komen. 
Hieronder wordt ook het verzorgen van de salarisadministratie verstaan. Onder 
administratieve dienstverlening worden niet begrepen de werkzaamheden in het traject van 
saldibalans naar jaarrekening (inclusief voorafgaande journaalposten). Deze werkzaamheden 
zijn toegestaan, mits de accountant posten met een subjectief element schriftelijk voorlegt 
aan de leiding (zoals voorgaand beschreven). 
 
Uitgangspunt is dat de uit zelftoetsing voortvloeiende bedreiging voor de onafhankelijkheid 
van de bij de controleopdracht van de jaarrekening betrokken openbaar accountant 
onaanvaardbaar groot is, indien zou worden toegestaan aan het proces van administratieve 
dienstverlening mee te werken. Dit geldt echter niet bij de volgende omstandigheden/ 
waarborgen: 

- de werkzaamheden worden verricht voor een controlecliënt die géén organisatie 
van openbaar belang is én 

- de werkzaamheden hebben uitsluitend een technisch of routinematig karakter én 
- de personen die betrokken zijn bij het traject van administratieve dienstverlening of 

het opstellen van de jaarrekening zijn niet betrokken bij beslissingen van het 
management van de controlecliënt over deze werkzaamheden.  

 
Indien wel sprake is van niet-routinematige werkzaamheden en/of het nemen van 
beslissingen over deze werkzaamheden (maar geen organisatie van openbaar belang) is de 
bedreiging van de onafhankelijkheid groot. Voorbeelden zijn het opstellen of veranderen van 
journaalposten zonder toestemming van de controlecliënt, het autoriseren van transacties, het 
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opstellen van basisdocumenten en het kiezen en het toepassen van waarderingsgrondslagen. 
De bedreiging is kleiner tot beperkt indien de werkzaamheden uitsluitend een technisch of 
routinematig karakter hebben en geen sprake is van betrokkenheid bij beslissingen. 
Bijvoorbeeld het uitvoeren van routinematige boekhoudtaken en het boeken van gecodeerde 
transacties in het grootboek van een controlecliënt28.  
 
De accountant treft altijd adequate waarborgen teneinde de bedreiging voor de 
onafhankelijkheid weg te nemen of terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau (zie ook 
paragraaf 1.3.7), óók als geen sprake is van betrokkenheid in het besluitvormingsproces. Dit 
om reden van het tonen van de onafhankelijkheid naar buiten toe (zie paragraaf 1.3.4).  
Indien onvoldoende waarborgen getroffen kunnen worden, wordt de opdracht niet aanvaard. 
 
Regelgeving  voor assurance-opdrachten 
In de NVO zijn bepalingen met betrekking tot de samenloop van dienstverlening opgenomen, 
die in deze paragraaf gedeeltelijk zijn weergegeven. 
 
 

1.3.9 Samenvatting maatregelen van kwaliteitsbeheersing 

  
1. Hanteer de voorschriften voor de interne organisatie van het accountantskantoor uit 

de NVAKass en het stelsel van waarborgen uit de NVO (zie paragraaf 1.3.3 en 
1.3.5). 

2. Stel onafhankelijkheidsregels vast op basis van de NVAKass op het gebied van de 
relatie met een cliënt en de samenloop van dienstverlening (zie NVAKass art. 42 t/m 
52) en sluit voor de verdere invulling aan op de NVO en de aldaar geformuleerde 
specifieke eisen (hoofdstuk 4 en 5). 

3. Maak de onafhankelijkheidsregels bekend aan de medewerkers en anderen waarop 
deze betrekking hebben. 

4. Onderken potentiële bedreigingen van de onafhankelijkheid aan de hand van deze 
regels. 

5. Raadpleeg bij mogelijke bedreigingen van de onafhankelijkheid de NVO (zie 
paragraaf 1.3.6 en 1.3.7). 

6. Leg de beoordeling van de mogelijke bedreigingen en de eventuele getroffen 
maatregelen ter waarborging van de onafhankelijkheid vast in het assurance-dossier 
(onafhankelijkheidsrapportage). 

7. Beoordeel bij de opdrachtaanvaarding én -continuering of de banden van het 
accountantskantoor met de cliënten (nog) voldoen aan de door de kantoororganisatie 
gestelde eisen (zie hoofdstuk 3). 

8. Besteed in opleidingsprogramma’s en tijdens het houden van toezicht op opdrachten 
en de beoordeling daarvan voortdurend aandacht aan onafhankelijkheid (zie 
hoofdstuk 2).  

9. Voor de maatregelen van onafhankelijkheid gericht op de medewerkers: zie  
paragraaf 2.7. 

 
                                                      
28 In de NVO paragraaf 5.2 zijn nog andere voorbeelden gegeven. Tevens is in de Toelichting Regelgeving 
uitleg over dit onderwerp te vinden (HRA deel 2, onderdeel ‘Samenloop met overige dienstverlening’ in 
paragraaf 10.4 ‘Onafhankelijkheid’, blz. 244/245 van uitgave 2007). 
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1.3.10 Verwijzing regelgeving  

 
HRA deel 
1 

Onderdeel 

VGC A-120 en B1-280 Objectiviteit 
B1-200 Inleiding 
B1-290 Onfhankelijkheid 

NVO Geheel (zie index van de NVO) 
 

NVAK H. 3 Onafhankelijkheid (art. 32 t/m 52) 
HRA deel 
2 

10.4 Onafhankelijkheid 
10.6 Roulatie van medewerkers 
10.7 Honoraria en andere vergoedingen 
11.1 Gedragsregels voor de openbaar accountant -> 11.1.2‘Onafhankelijkheid’ 

 
 

1.3.11 Verwijzing naar de vragenlijsten van de Raad van Toezicht 

 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Aan assurance verwante opdrachten 2009 
H. 1 Fundamentele beginselen (volgende onderdeel): 

- Objectiviteit en financiële belangen. 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Andere assurance opdrachten (dan 

wettelijke controles) 2009 
H. 1 Fundamentele beginselen (volgende onderdeel): 

- Bestuurlijke aspecten; 
- Objectiviteit/onafhankelijkheid en financiële belangen. 
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HOOFDSTUK 2 VAARDIGHEDEN EN BEKWAAMHEDEN VAN PERSONEEL  

 
 

2.1 Algemeen  

 
Niet ten onrechte wordt wel gesteld dat de accountancy een ‘people’s business’ is. De 
dienstverlening door het accountantskantoor aan zijn cliënten geschiedt immers nagenoeg 
uitsluitend door middel van het inschakelen van mensen. Goed opgeleide, deskundige 
vakmensen dragen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de uiteindelijk aan de cliënt 
geleverde diensten. De accountant en zijn medewerkers dienen dan ook te beschikken over 
vaktechnische kennis, ervaring en de vaardigheden die nodig zijn voor het adequaat 
uitvoeren van de opdracht (het fundamentele beginsel ‘deskundigheid’). Een goed 
personeelsbeleid is derhalve van wezenlijk belang voor ieder accountantskantoor. Dit 
personeelsbeleid begint al bij het vaststellen van de behoefte aan personeel (zie paragraaf 2). 
Is het personeel eenmaal aangenomen, dan zal periodiek moeten worden nagegaan of het 
personeel nog wel aan de gestelde verwachtingen voldoet. Dit betekent dat regelmatig een 
beoordeling van de prestaties van het individuele personeelslid dient te worden uitgevoerd 
(zie paragraaf 3) en dat ervoor moet worden gezorgd dat de kennis van de desbetreffende 
personeelsleden gelijke tred houdt met het werk dat van hen wordt verwacht (scholing en 
permanente educatie, zie paragraaf 4). Om sturing te geven aan een organisatie waarin 
meerdere mensen aanwezig zijn, zullen procedures en werkafspraken moeten worden 
gemaakt. Voor zover die procedures zijn uitgeschreven, zijn die in het algemeen opgenomen 
in een personeelshandboek (zie paragraaf 5). In het kader van de onafhankelijkheid voor 
assurance-opdrachten geldt een aantal maatregelen voor de medewerkers (zie paragraaf 6). 
 
 

2.2 Het aannemen van personeel  

 
Uitgangspunt voor het bepalen van de personeelsbehoefte is de omvang van het huidige 
personeelsbestand, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen op korte en langere 
termijn. Gegeven de verwachte capaciteitsbehoefte (uitgedrukt in uren en deskundigheid) kan 
de personeelsbehoefte worden vastgesteld. De personeelsbezetting dient zodanig van omvang 
te zijn dat voldoende tijd en deskundigheid voor de cliënten kan worden aangewend.  
Met betrekking tot het beleid voor het aannemen van personeel zijn de volgende vragen 
relevant:  

• Is er een personeelsplanning voor de gehele organisatie (en op alle functieniveaus) 
gespecificeerd naar benodigde vaardigheden en deskundigheden?  

• Zijn er doelstellingen en uitgangspunten geformuleerd en vastgelegd met betrekking 
tot:  

 - het wervings- en selectiebeleid?  
 - de kwalificatie-eisen?  
 - de sollicitatieprocedure?  

• Vindt er periodiek een evaluatie plaats van het wervings- en selectiebeleid en wordt 
dit beleid zo nodig aangepast?  
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Om te kunnen beoordelen of sollicitanten voldoen aan de functie-eisen, zal aan hen een 
aantal vragen worden gesteld. Deze vragen zullen onder andere betrekking hebben op de 
reden van solliciteren, de opleiding, de werkervaring en de vrijetijdsbesteding. Door het 
hanteren van een uniform vragenformulier bij sollicitatiegesprekken wordt voorkomen dat 
bepaalde aspecten worden vergeten en wordt de vergelijkbaarheid tussen de gesprekken 
vergroot.  
  
Indien het kantoor assurance-opdrachten uitvoert, is één van de aspecten van het aannemen 
van personeel de vraag of met het aannemen van de sollicitant de onafhankelijkheid van de 
accountant en/of het kantoor in het gedrang zou kunnen komen. Om misverstanden op dit 
punt te voorkomen, stelt het accountantskantoor richtlijnen op voor het (al dan niet) in dienst 
nemen van familieleden van cliënten, personeel van cliënten en familieleden van bestaand 
personeel. Een ander belangrijk aspect is integriteit: het nagaan van de integriteit van de 
kandidaat als wel het overbrengen van het begrip en het belang op de sollicitant. Een 
mogelijkheid is om na afstemming met de sollicitant referenties en eventueel - afhankelijk 
van de functie - een verklaring van goed gedrag. Voldoet een sollicitant aan de voor de 
functie geldende eisen en wordt overeenstemming bereikt over de arbeidsvoorwaarden, dan 
dient er vervolgens een arbeidsovereenkomst te worden opgesteld. In die 
arbeidsovereenkomst kan, behalve op de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, ook 
worden ingegaan op specifieke eisen van de accountantsbranche, zoals geheimhouding, het 
melden van strafrechtelijke gedragingen en (indien van toepassing) onafhankelijkheid (zie 
hoofdstuk 1.2 en 1.3). In het Personeelshandboek/ personeelsreglement kunnen tal van zaken 
nader worden uitgewerkt (zie paragraaf 2.5).  
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten  
In zowel de NVAKass als de NVAKaav is opgenomen dat het accountantskantoor ervoor 
zorgt dat deze over voldoende medewerkers beschikt om de opdrachten uit te voeren in 
overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De medewerkers dienen te 
beschikken over de vereiste capaciteiten en zich te houden aan het bepaalde in de 
Verordening Gedragscode. In de NVAKass is opgenomen dat het kantoor regels vaststelt 
inzake relaties met de cliënt uit hoofde van onafhankelijkheid (NVAKass art. 42 t/m 50) 
 
 

2.3 Beoordelingsgesprekken  

 
Het personeel is een van de belangrijkste ‘bezittingen’ van een accountantskantoor. Het is 
om die reden van belang om regelmatig na te gaan of er wellicht factoren zijn die kunnen 
bijdragen aan een beter functioneren van het personeel. Ook de periodieke beoordeling van 
de prestaties van het personeel met, daaraan gekoppeld, de vertaling naar een financiële 
beloning en het in kaart brengen van de doorgroeimogelijkheden, maakt onderdeel uit van 
een afgewogen personeelsbeleid. Veel organisaties houden om die reden periodiek 
functionerings- en beoordelingsgesprekken met hun personeelsleden. In het navolgende zal 
met name worden ingegaan op de inhoud en de betekenis van beoordelingsgesprekken.  
 
Het doel van de jaarlijkse beoordeling van personeelsleden is om hun ontwikkeling en 
ontplooiing te volgen en deze te stimuleren overeenkomstig de doelstellingen van het 
accountantskantoor. Er zijn vele methoden ontwikkeld om het personeel te kunnen 
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beoordelen. Een van die methoden is de ‘balanced scorecard’-methode. De gedachte achter 
deze methode is dat voor het goed functioneren op langere termijn niet alleen aspecten zoals 
productiviteit en directe uren van belang zijn. Minstens even belangrijk zijn: aandacht voor 
begeleiding/coaching, docentschap, wensen c.q. tevredenheid van de cliënt en het investeren 
in kennis en persoonlijke ontwikkeling. Om die reden wordt deze methode bij wijze van 
voorbeeld nader uitgewerkt. Uiteraard zijn er vele andere methoden die in de praktijk naar 
volle tevredenheid worden toegepast.  
 
De ‘balanced scorecard’-methode 
De ‘balanced scorecard’-methode kijkt vanuit vier verschillende perspectieven naar de 
individuele ontwikkeling en het individuele functioneren van een personeelslid. De vier 
perspectieven zijn: financieel, cliënt, mensen en organisatie, en tenslotte kennis en innovatie. 
Deze perspectieven worden als het ware afgestemd op de doelstellingen van de organisatie.  
  
Uitgangspunt van de ‘balanced scorecard’-methode is dat een personeelslid voor elk van de 
vier perspectieven zijn individuele doelstellingen voor het komende jaar formuleert. Het kan 
daarbij voorkomen dat een doelstelling of actiepunt bij meerdere perspectieven kan worden 
ingedeeld. Het is dan niet zozeer van belang wáár een doelstelling precies is ondergebracht. 
Hoofdzaak is dat er aan een bepaalde doelstelling wordt gedacht en dat deze bij één van de 
vier perspectieven wordt ondergebracht.  
 
De vier perspectieven kunnen als volgt worden omschreven en toegepast:  
 
• Financieel perspectief  

De gedachte achter dit perspectief is dat bepaalde aspecten van het functioneren van 
personeelsleden direct van invloed zijn op de kosten en baten (‘de winstgevendheid’) van 
het accountantskantoor. Het gaat hier om alle werkzaamheden en activiteiten die te 
maken hebben met urenbesteding, omzet (totaal of per cliënt), uitbouw (of afname) van 
de cliëntenportefeuille, bijzondere opdrachten, marketingactiviteiten en verwijzing naar 
andere disciplines. Een door sommige kantoren gehanteerde doelstelling bezien vanuit 
het financieel perspectief is bijvoorbeeld: een extra opdracht genereren bij een bestaande 
cliënt.  
 

• Cliëntperspectief  
Uitgangspunt is de tevredenheid van de cliënt(en). Dit kan soms haaks staan op het 
financieel perspectief, bijvoorbeeld omdat de cliënt zijn kosten zo laag mogelijk wil 
houden. Het gaat er om dat het personeel zich verplaatst in de positie van de cliënt, diens 
wensen en behoeften kent en de eigen activiteiten hierop afstemt. Het opbouwen en 
onderhouden van de relatie met de cliënt zijn daarbij belangrijk. Een doelstelling bezien 
vanuit het cliëntperspectief kan bijvoorbeeld zijn: het verbeteren van de relatie met een 
cliënt met wie het contact niet goed loopt (met daaraan gekoppeld: het plannen van 
activiteiten om in de relatie te investeren).  
 

• Mensen en organisatie  
Om als organisatie optimaal te functioneren, dienen mensen zich ook in te zetten voor het 
‘reilen en zeilen’ binnen het kantoor, bijvoorbeeld door jongere collega’s te begeleiden. 
Doelstellingen kunnen zijn: het vervullen van een coach- of mentorrol, of het zitting 
nemen in een bepaalde commissie of werkgroep. Ook kan een personeelslid zich 
voornemen ‘beter te gaan leidinggeven’ en daartoe bijvoorbeeld een gerichte training 
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gaan volgen. Daarnaast kan een doelstelling zijn dat betrokkene een maatschappelijke 
en/of bestuursfunctie op zich neemt en zo zorgt voor een groot veld aan contacten 
(netwerken).  
 

• Kennis en innovatie  
Bij dit perspectief van de ‘balanced scorecard’-methode gaat het erom dat 
personeelsleden zich blijven ontwikkelen. Dit geldt zowel voor de vaktechnische 
deskundigheid als voor het persoonlijk functioneren. Vaktechnische doelstellingen 
kunnen zijn: het volgen van een bepaalde opleiding/studie, het zich specialiseren in een 
bepaald onderwerp, het doen van onderzoek, het publiceren van een vaktechnisch artikel, 
het ontwikkelen van een visie ten aanzien van het accountantskantoor of het vakgebied 
(door bijvoorbeeld mee te denken over nieuwe organisatieontwikkelingen of nieuwe 
producten), maar bijvoorbeeld ook: overdracht van kennis aan anderen. Doelstellingen op 
het gebied van het persoonlijk functioneren hebben te maken met het zich eigen maken 
van vaardigheden en kwaliteiten die mede nodig zijn om professioneel te werken. Een 
doelstelling kan bijvoorbeeld zijn: het vergroten van de zelfkennis en/of het volgen van 
een cursus effectief functioneren.  

  
Afhankelijk van de doelstellingen, de omvang van de accountantsorganisatie én de keuze van 
de toe te passen beoordelingsmethode kunnen één of meer beoordelingsformulieren worden 
ontworpen. In het personeelsdossier worden de verslagen van de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken opgeborgen. Voorts vindt  in het personeelsdossier een registratie 
plaats van de door het personeelslid gevolgde opleidingen/cursussen en behaalde diploma’s 
en certificaten. Het personeelsdossier geeft aldus een inzicht in de loopbaanontwikkeling van 
de individuele werknemer.  
 
 

2.4 Scholing en permanente educatie  

 
Om de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden op het gewenste niveau te houden 
respectievelijk te verbeteren, is scholing en permanente educatie van de binnen het 
accountantskantoor werkzame personen onontbeerlijk. Accountants zijn op grond van hun 
gedrags- en beroepsregels zelfs verplicht jaarlijks een bepaald aantal uren aan permanente 
educatie te besteden.  
  
Er zijn diverse mogelijkheden die bijdragen aan de (bij)scholing van het personeel van 
accountantskantoren. Te denken valt hierbij aan het deelnemen aan interne en externe 
cursussen, bijeenkomsten of vaktechnische commissies en werkgroepen. Een ander effectief 
middel is het houden van vaktechnische bijeenkomsten waarin praktijkvoorbeelden worden 
behandeld in het kader van de naleving van de fundamentele beginselen. Daarbij kan gedacht 
worden aan objectiviteit- en onafhankelijkheidvraagstukken, integriteit en de naleving van de 
beroepsregels. 
  
Iedere accountant dient bij te houden hoeveel uren er zijn besteed in het kader van de 
permanente educatie (bijlage 3). Jaarlijks kan dan worden beoordeeld of de accountant heeft 
voldaan aan de PE-verplichtingen die voortvloeien uit de gedrags- en beroepsregels (zie 
bijlage: Registratieformulier PE-activiteiten). Het wordt aanbevolen om de activiteiten die 
door medewerkers van het accountantskantoor in het kader van de (permanente) educatie 
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worden ontplooid, vast te leggen in het personeelsdossier. Daarin kan eveneens van ieder 
personeelslid worden vastgelegd welke wensen het betreffende personeelslid in het kader van 
de (bij)scholing kenbaar heeft gemaakt. Ook de door het kantoor naar voren gebrachte 
wensen dienen in het dossier te worden opgetekend. Tevens zal in het personeelsdossier 
worden vastgelegd welke opleidingen, cursussen en diploma’s zijn gevolgd c.q. behaald.  
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten 
In de VGC is opgenomen dat de accountant zijn deskundigheid en vaardigheid op het niveau 
houdt dat is vereist om aan een cliënt of werkgever adequate professionele diensten te 
kunnen verlenen. Van toepassing in dit kader zijn de Nadere voorschriften permanente 
educatie. In zowel de NVAKass als de NVAKaav is opgenomen dat de medewerkers dienen 
te beschikken over de vereiste capaciteiten en zich dienen te houden aan het bepaalde in de 
Verordening Gedragscode.  
 
 

2.5 Personeelshandboek/personeelsreglement  

 
In een arbeidsovereenkomst worden de afspraken en regels die tussen werkgever en 
werknemer in acht genomen dienen te worden meestal niet in detail weergegeven. In de 
praktijk worden deze details veelal opgenomen in een handboek of reglement. Naar mate 
deze aanvullingen op de arbeidsovereenkomst omvangrijker zijn en/of frequenter worden 
aangepast, wordt vaker gekozen voor een losbladig handboek (of reglement) .  
Het personeelshandboek kwam in deze Leidraad kwaliteitsbeheersing al eerder ter sprake. In 
dit handboek kunnen de details worden weergegeven van allerlei regelingen en afspraken die 
de werkgever voor de werknemers heeft getroffen c.q. met de werknemers heeft gemaakt. 
Voor elke organisatie waar personeel in dienst is, geldt dat er regelingen en afspraken zullen 
zijn. Elk accountantskantoor van enige omvang zal derhalve een personeelshandboek moeten 
hebben. De omvang en inhoud van het personeelshandboek is niet strak omlijnd en kan per 
organisatie verschillen. Een voorbeeld voor opname in het handboek is een melding door de 
accountant aan de leiding van het accountantskantoor als hij wordt betrokken in een 
tuchtzaak of in een klachtenprocedure met betrekking tot een door hem uitgevoerde opdracht 
(zie paragraaf 9.2). In het navolgende wordt een voorbeeld gegeven van (een selectie uit) de 
onderwerpen die in een personeelshandboek opgenomen kunnen worden.  
 
Personeelshandboek/personeelsreglement  
 
Met betrekking tot salaris:  
Salarisvaststelling en salarisverhoging  
Vakantietoeslag  
Uitbetaling van salarissen en emolumenten  
Afrekening na uitdiensttreding  
Deeltijd  
Overwerk 
…..  
 
Met betrekking tot vakantie e.d.:  
Vakantie  
Extra vrije dagen/roostervrije tijd  
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Buitengewoon verlof  
Onbetaald verlof 
…..  
 
Met betrekking tot kostenvergoedingen:  
Inleiding vergoeding van kosten  
Studiefaciliteitenregeling  
Reiskostenfaciliteitenregeling  
Vergoeding van verblijfkosten  
Bijdrage in excedent-arbeidsongeschiktheidsverzekering  
Bijdrage in collectieve pensioenregeling  
Overlijdensrisicoverzekering  
Pc-regeling  
Bijdrage in telefoonkosten  
Vaste kostenvergoeding  
…..  
 
Met betrekking tot overige regelingen: 
Geheimhouding 
Onafhankelijkheid 
Melding overtredingen regels onafhankelijkheid, strafrechtelijke gedraging e.d. 
….. 
 
Regelgeving voor accountantskantoren met assurance-opdrachten  
In de NVAK is opgenomen dat de taken en bevoegdheden van de voor de uitvoering van een 
assurance-opdracht verantwoordelijke openbaar accountant met hem worden besproken en 
vastgelegd. 
 
 

2.6 Onafhankelijkheid van de medewerkers (assurance) 

 
In hoofdstuk 1.3 is de onafhankelijkheid behandeld die vereist is bij de uitvoering van 
assurance-opdrachten. Een aantal maatregelen heeft betrekking op de medewerkers. Het 
uitgangspunt is dat het kantoor zorgt voor de informatieverstrekking van de medewerkers of 
verbonden personen die van belang is voor de beoordeling van de onafhankelijkheid bij de 
opdrachtaanvaarding en -continuatie.  
 
• Bekendmaking 
Het accountantskantoor maakt de regels inzake onafhankelijkheid bekend aan zijn 
medewerkers en aan anderen die aan deze regels zijn onderworpen (NVAKass art. 34). 
 
• Schriftelijke bevestiging onafhankelijkheid 
Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven, bevestigen de bij het kantoor werkzame of verbonden 
openbaar accountants minstens jaarlijks schriftelijk dat zij de regels inzake onafhankelijkheid 
naleven en het accountantskantoor informeren over bedreigingen ter zake van hun 
onafhankelijkheid (NVAK art. 37). Gezien de reikwijdte van de Nadere voorschriften 
onafhankelijkheid (NVO) is het aan te raden dit uit te breiden met alle medewerkers die 
rechtstreeks voor cliënten werken. Daarnaast wordt voorafgaand aan de uitvoering van de 
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opdracht en voorafgaand aan de afgifte van de verklaring de onafhankelijkheid door de 
teamleden bevestigd (zie paragraaf 4.4). In bijlage 2 is een voorbeeld van een bevestiging 
onafhankelijkheid opgenomen. 
 
• Informatieverstrekking binnen het kantoor 
Vraag medewerkers naast de jaarlijkse schriftelijke bevestiging bij aanvang van de opdracht 
of zij (nog steeds) onafhankelijk zijn van de assurance-cliënt en leg dit vast in het assurance-
dossier. De medewerkers dienen ook informatie te verstrekken die nodig is om de 
beoordeling van de relaties met assurance-cliënten te maken. Hetzelfde geldt voor tussentijds 
gewijzigde omstandigheden of betrekkingen die leiden tot een bedreiging van de 
onafhankelijkheid, overtredingen van de onafhankelijkheidsregelgeving en de daarop 
ondernomen acties. In dat geval treft het kantoor maatregelen ter beëindiging van 
overtredingen, maakt gevolgen zoveel mogelijk ongedaan en voorkomt herhaling. Bij 
mogelijke aantasting van de onafhankelijkheid wordt bijvoorbeeld de 
onafhankelijkheidsfunctionaris geraadpleegd (vergelijk NVAKass art. 40). Het 
accountantskantoor zorgt ervoor dat het op zijn beurt informatie tijdig aan zijn medewerkers 
bekend maakt (NVAKass art. 39 en 40). 
 
• Scholing 
De medewerkers moeten zich periodiek scholen en trainen in de toepassing van de 
regelgeving inzake onafhankelijkheid en de daarop betrekking hebbende interne regels van 
het accountantskantoor (NVAKass art. 39). 
 
Regelgeving voor accountantskantoren met assurance-opdrachten 
In de NVAKass zijn specifieke voorschriften opgenomen over onafhankelijkheid in relatie 
tot de medewerkers (zie ook paragraaf 1.3.3), die in deze paragraaf verkort staan 
weergegeven. 
 
 

2.7 Samenvatting maatregelen van kwaliteitsbeheersing  

 
Het aannemen van personeel 
1. Maak een inventarisatie van de benodigde arbeidscapaciteit voor de hele organisatie en 

actualiseer deze regelmatig.  
2. Formuleer de doelstellingen van en uitgangspunten voor het wervings- en selectiebeleid. 

Zorg voor het vastleggen van de kwalificatie-eisen en de sollicitatieprocedure. Beoordeel 
regelmatig of deze doelstellingen en uitgangspunten nog geactualiseerd dienen te 
worden.  

3. Evalueer periodiek het wervings- en selectiebeleid en stel dit zo nodig bij.  
4. Geef in sollicitatiegesprekken aan dat de accountant zich dient te houden aan de 

Verordening gedragscode (VGC) en ga na of de sollicitant voeling heeft met de 
fundamentele beginselen. 

5. Neem in de arbeidsovereenkomst van medewerkers die rechtstreeks voor cliënten werken 
(de ‘directe sector’) bepalingen op met betrekking tot het kader van de VGC en meer 
expliciet over de geheimhouding, het melden van strafrechtelijke gedragingen en (indien 
van toepassing) de onafhankelijkheid. 

6. Vraag na afstemming met de sollicitant referenties op en eventueel - afhankelijk van de 
functie - een verklaring van goed gedrag.  
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Beoordelingsgesprekken 
1. Zorg ervoor dat (bij voorkeur minstens eenmaal per jaar) met elk personeelslid een 

functioneringsgesprek wordt gehouden en dat de hoofdlijnen van dit gesprek schriftelijk 
worden vastgelegd. Laat dit verslag door alle gespreksdeelnemers ‘voor akkoord’ 
tekenen.  

2. Zorg ervoor dat (bij voorkeur minstens eenmaal per jaar) elk personeelslid wordt 
beoordeeld en dat de hoofdlijnen van dit gesprek schriftelijk worden vastgelegd.  

3. Bewaar de functioneringsverslagen en de beoordelingsverslagen in het personeelsdossier.  
 
Scholing en permanente educatie 
1. Stel richtlijnen vast met betrekking tot scholing en permanente educatie.  
2. Stel de eisen voor scholing en permanente educatie vast voor het personeel op alle 

niveaus binnen het accountantskantoor. Houd bij het vaststellen van de eisen rekening 
met de voorschriften die door de wetgevende organen en de beroepsorganisaties zijn 
vastgesteld.  

3. Volg de permanente educatieprogramma’s kritisch en houd de benodigde gegevens bij, 
zowel op kantoor- als op individueel niveau (zie bijlage: Registratieformulier PE-
activiteiten).   

4. Beoordeel periodiek evaluatierapporten en andere vastleggingen die zijn ontwikkeld voor 
de permanente educatieprogramma’s om vast te stellen of de programma’s effectief 
gepresenteerd worden en of zij voldoen aan de doelstellingen van het kantoor.  

5. Organiseer vaktechnische bijeenkomsten binnen het kantoor waarin praktijkvoorbeelden 
worden behandeld in het kader van de naleving van de Verordening Gedragscode (VGC) 
en de naleving van de beroepsregels. 

6. Stel een lijst samen van de vaktechnische literatuur die in de (digitale) kantoorbibliotheek 
dient te worden opgenomen. Zorg voor de aanschaf en het actueel houden van die 
uitgaven.  

 
Personeelshandboek/personeelreglement 
1. Ontwikkel een personeelshandboek/personeelsreglement en actualiseer dit regelmatig.  
2. Verklaar het personeelshandboek/personeelsreglement verbindend en stel het aan ieder 

personeelslid ter beschikking29, eventueel in digitale vorm.  
3. De taken en bevoegdheden van de voor de uitvoering van een (assurance-)opdracht 

verantwoordelijke openbaar accountant worden met hem besproken en vastgelegd. 
4. Neem in het personeelshandboek/personeelsreglement op dat de accountant aan de 

leiding van het accountantskantoor een melding geeft indien hij wordt betrokken in een 
tuchtzaak of in een klachtenprocedure met betrekking tot een door hem uitgevoerde 
opdracht. 

 
Onafhankelijkheid van de medewerkers (assurance) 
1. Maak de onafhankelijkheidsregels bekend aan de medewerkers en anderen waarop deze 

betrekking hebben. 
2. Besteed in opleidingsprogramma’s en tijdens het houden van toezicht op opdrachten en 

de beoordeling daarvan voortdurend aandacht aan onafhankelijkheid.  

                                                      
29 Het verdient aanbeveling het personeelshandboek (het personeelsreglement) aan ieder personeelslid  
persoonlijk te overhandigen/te richten. 
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3. Vraag jaarlijks aan alle binnen het kantoor werkzame accountants en medewerkers die 
rechtstreeks voor cliënten werken een schriftelijke bevestiging van de onafhankelijkheid 
(zie Bijlage 2: jaarlijks bevestigingsformulier).  

4. Vraag medewerkers bij aanvang van de opdracht en afronding (vóór de afgifte 
verklaring) of zij (nog steeds) onafhankelijk zijn van de assurance-cliënt (schriftelijke 
vastlegging in het assurance-dossier). 

5. Maak medewerkers bewust van het belang van het verstrekken van informatie ter 
beoordeling van de relaties met assurance-cliënten te maken en overtredingen van de 
onafhankelijkheidsregelgeving. 

6. Verstrek vice versa als kantoor ook relevante informatie aan medewerkers 
7. Tref in geval van overtreding van de regels over onafhankelijkheid maatregelen ter 

beëindiging van de overtreding, het ongedaan maken van gevolgen en het voorkomen 
van herhaling.  

 
 

2.8 Verwijzing regelgeving 

 
HRA deel 1 Onderdeel 
VGC A-130 
NVAKass NVAKass art. 9, 11(c), 34, 37, 39, 40 
NVAKaav NVAKaav art.12 
HRA deel 2 10.4 Onafhankelijkheid (passage ‘Informatieverstrekking binnen het 

accountantskantoor’) 
12.1.2 resp. 12.2.2. Eisen aan medewerkers 

 
 

2.9 Verwijzing naar de vragenlijsten van de Raad van Toezicht 

 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Aan assurance verwante opdrachten 2009
H.2 Vaardigheden en bekwaamheden personeel 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Andere assurance-opdrachten (dan 

wettelijke controles) 2009 
H.1 
 
H.2 

Fundamentele beginselen (volgende onderdeel): 
- Onafhankelijkheid (medewerkers) 
Vaardigheden en bekwaamheden personeel 
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HOOFDSTUK 3 AANVAARDING EN CONTINUERING VAN CLIËNTRELATIES EN 
OPDRACHTEN 

 
 

3.1 Algemeen  

 
Het vertrouwen dat het maatschappelijk verkeer in accountants heeft, is in belangrijke mate 
gestoeld op de objectiviteit en deskundigheid van het beroep. Om deze aspecten van het 
beroep te kunnen waarborgen, zijn zij vastgelegd in gedrags- en beroepsregels en wordt door 
de tuchtrechter toezicht gehouden op de naleving van die regels. Een accountant zal zich 
steeds dienen af te vragen in hoeverre hij handelt in overeenstemming met de voor zijn 
beroepsuitoefening geldende codificatie. Een dergelijke vraagstelling dringt zich met name 
op wanneer zich een nieuwe activiteit (een nieuwe opdracht) aandient. Door een goede 
beoordeling van de potentiële opdracht kan worden voorkomen dat de accountant in conflict 
komt met zijn gedrags- en beroepsregels of met de regels die door zijn eigen 
kantoororganisatie zijn opgesteld. In paragraaf 2 wordt uitgebreid ingegaan op de criteria die 
bij de aanvaarding van een cliëntrelatie en de opdracht een rol (kunnen) spelen. Paragraaf 3 
beziet de doorlopende opdracht en gaat in op de vraag of die opdracht voor verlenging in 
aanmerking komt. Tevens wordt in paragraaf 4 aandacht besteed aan het cliëntenonderzoek 
uit hoofde van de Wet voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). 
Nadat is vastgesteld dat een opdracht in beginsel kan worden geaccepteerd, is het van belang 
om de inhoud van de opdracht voor alle partijen op een eenduidige wijze vast te leggen. 
Welke aspecten daarbij een rol spelen, komt in paragraaf 5 aan de orde.  
 
 

3.2 Voorwaarden Opdrachtaanvaarding  

 
Het maken van een verkeerde beslissing bij het aanvaarden van een nieuwe cliëntrelatie of 
het continueren van een bestaande problematische cliënt kan een negatieve uitwerking 
hebben op het kantoor. Dergelijke cliënten beïnvloeden de mogelijkheden om andere cliënten 
adequaat te bedienen en het groeipotentieel van het kantoor als geheel. 
 
Alvorens een opdracht kan worden aanvaard, dient daarom te worden nagegaan of door het 
aanvaarden van de opdracht het accountantskantoor nog steeds kan blijven voldoen aan de 
normen die zijn geformuleerd in wet- en regelgeving alsmede door de leiding van het 
accountantskantoor zelf. De (gedrags)regels zijn vastgelegd in de Verordening Gedragscode 
(VGC), hoofdstuk B1-210 ‘Aanvaarden en continueren van een opdracht’. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen het aanvaarden van een cliënt (relatie) en het aanvaarden van de 
opdracht zelf (aard). Verder zijn in de Nadere voorschriften accountantskantoren (NVAK) 
terzake van assurance-opdrachten respectievelijk aan assurance verwante opdrachten te 
beoordelen aspecten opgenomen voor de aanvaarding van de opdracht. 
 
Het accountantskantoor zal willen voorkomen dat het bij de uitvoering van de opdracht met 
ongewenste risico’s wordt geconfronteerd. Om deze risico’s te voorkomen respectievelijk in 
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kaart te brengen, zal er met de potentiële opdrachtgever in het algemeen eerst een oriënterend 
gesprek worden gevoerd. In dit gesprek, dat bij voorkeur plaatsvindt ten kantore van de 
potentiële opdrachtgever, zullen de verwachtingen, behoeften en specifieke omstandigheden 
van de potentiële opdrachtgever uitgebreid aan de orde kunnen komen. Zo zal de accountant 
met dit gesprek inzicht proberen te verkrijgen in onder andere de integriteit van de leiding, de 
continuïteit van de organisatie, de kredietwaardigheid van de potentiële opdrachtgever, de 
betrokkenheid van een eventuele vorige accountant en de eventuele strijdigheid van deze 
opdracht met de belangen van andere cliënten (objectiviteit).  
 
 

3.2.1 Het aanvaarden van een cliëntrelatie 

 
De accountant beoordeelt of door het aangaan van een relatie met een cliënt bedreigingen in 
het kader van de fundamentele beginselen kunnen ontstaan (zie hoofdstuk 1). Hierbij kan 
gedacht worden aan de objectiviteit en onafhankelijkheid of de integriteit c.q. het 
professioneel gedrag, bijvoorbeeld indien de potentiële cliënt in relatie kan worden gebracht 
met onwettige activiteiten. Van belang is de inschatting van de kans of de accountant door de 
cliënt zal worden misleid of onder druk zal worden gezet en dat als gevolg daarvan de 
opdracht niet in overeenstemming met de regels zal kunnen uitvoeren. Bij de beoordeling 
van de integriteit van de cliënt kan het accountantskantoor de volgende aspecten 
betrekken30: 

 de identiteit en (zakelijke) reputatie van de eigenaren van de cliënt en de 
dagelijks (mede) beleidsbepalers; 

 de aard van de werkzaamheden van de cliënt, met inbegrip van de 
bedrijfsvoering; 

 de houding van de eigenaren/aandeelhouders van de cliënt met betrekking tot het 
niveau van de interne beheersing, rekening houdend met de aard en omvang van 
de cliënt;  

 aanwijzingen dat de cliënt zich bezighoudt met witwaspraktijken of andere 
criminele activiteiten.  

In de Vragenlijst ‘cliënt- en opdrachtaanvaarding’ (bijlage 6) zijn onder meer deze aspecten 
opgenomen. Informatie kan het accountantskantoor verkrijgen uit contacten met bijvoorbeeld 
andere accountantskantoren die opdrachten hebben uitgevoerd voor de cliënt. Een andere 
bron zijn de medewerkers van het kantoor zelf, zowel vóór opdrachtaanvaarding als wel bij 
de opdrachtcontinuering aan de hand van het beeld dat zij bij de opdrachtuitvoering hebben 
verkregen.  
 
In het geval dat een bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis is, treft de accountant 
waarborgen die de bedreiging tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen dan wel wegnemen. 
Een waarborg kan bestaan uit het verkrijgen van kennis over en inzicht in de potentiële cliënt 
of een toezegging de interne beheersing te verbeteren. Is het niet mogelijk de bedreiging 
terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau, dan dient te worden afgezien van het aangaan 
van een relatie met de cliënt. De accountant legt een bedreiging van niet te verwaarlozen 

                                                      
30 De beoordeling van een cliënt kan een verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) inhouden. Zie de toelichting op NVAKaav bij art. 13; bij de NVAKass 
is deze tekst ook van toepassing bij art.12, maar niet in de toelichting uitgeschreven.  
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betekenis, de naar aanleiding daarvan getroffen waarborgen en zijn conclusie vast31. Van 
belang is vast te stellen wie beslissingsbevoegd is inzake de goedkeuring van nieuwe cliënten 
en continuering van bestaande cliënten. Voor de kleine praktijk kan het praktisch zijn om een 
andere accountant te kunnen raadplegen bij het maken van dergelijke afwegingen. 
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten 
De toelichting is bij paragraaf 3.2.2. opgenomen. 
 

3.2.2 Het aanvaarden van een opdracht 

 
Bij de aanvaarding van de opdracht dient, evenals bij aanvaarding van cliëntrelaties, een 
eventuele bedreiging van de fundamentele beginselen ‘van niet te verwaarlozen betekenis’ 
middels het treffen van waarborgen tot een aanvaardbaar niveau te worden teruggebracht. De 
bedreiging, de naar aanleiding daarvan getroffen waarborgen en de conclusie worden 
vastgelegd. Is het niet mogelijk de bedreiging terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau, 
dan dient te worden afgezien van het aangaan van een relatie met de cliënt/het aanvaarden 
van de opdracht. Aspecten gebaseerd op de VGC en de NVAK die in de afweging een rol 
spelen zijn (zie ook Bijlage 6: vragenlijst cliënt- en opdrachtaanvaarding):  
 
 Objectiviteit c.q. onafhankelijkheid  

De accountant en zijn medewerkers dienen objectief en onafhankelijk (in het geval van een 
assurance-opdracht) te zijn van de ‘potentiële’ opdrachtgever (zie hoofdstuk 1.1). Hierbij kan 
gedacht worden aan bedreigingen van de objectiviteit en onafhankelijkheid zoals het bestaan 
van een familierelatie met de ‘potentiële’ cliënt, of situaties die leiden tot 
belangentegenstellingen, zoals het verlenen van diensten aan cliënten met een onderling 
conflict.  
 
 Deskundigheid & zorgvuldigheid 

De accountant dient over de deskundigheid te beschikken die vereist is om de opdracht naar 
behoren te kunnen uitvoeren32. Met name indien incidenteel een bepaald soort (assurance-) 
opdracht wordt verricht, dient de accountant af te wegen of hij en zijn medewerkers ter zake 
deskundig zijn. Verder dient te worden vastgesteld of voldoende tijd en middelen 
beschikbaar zijn. Voorbeelden van te treffen waarborgen bij een bedreiging van de 
deskundigheid en zorgvuldigheid zijn: het beschikken over voldoende capaciteit en 
medewerkers met de vereiste deskundigheid respectievelijk het verwerven van inzicht in de 
aard en complexiteit van de activiteiten van de cliënt. Hierbij dient mede in overweging 
genomen te worden of de accountant en/of zijn medewerkers in staat zijn de benodigde 
deskundigheid te verwerven.  

                                                      
31 Zie hoofdstuk 1.1 inzake de ‘vastleggingsverplichting’ ingevolge VGC A-100.2. 
32 In de VGC is mede in het kader van de waarborging van de deskundigheid en zorgvuldigheid, een 
specifieke uitwerking opgenomen over het geven van een second opinion en oordeel over het werk van een 
accountant met overige opdrachten (zie VGC B1-230). 
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 Externe deskundige  

Indien een externe deskundige benodigd is, wordt vastgesteld of het gerechtvaardigd is om te 
steunen op een externe deskundige. Hierbij neemt de openbaar accountant aspecten in 
aanmerking zoals de beschikbaarheid, reputatie, deskundigheid en de voor de deskundige 
geldende beroeps- en ethische voorschriften (zie hoofdstuk 6).  
  
 Honorarium en andere vergoedingen  

Het honorarium dient zodanig te zijn dat de opdracht in overeenstemming met de van 
toepassing zijnde vaktechnische en overige beroepsvoorschriften kan worden uitgevoerd, in 
verband met de bedreiging van de deskundigheid en zorgvuldigheid. Met name in de situatie 
waarin vaste aanneemsommen worden gehanteerd, is het raadzaam om voorafgaand en na 
afronding van de opdracht na te gaan of de in rekening gebrachte bedragen toereikend zijn 
om de vaktechnisch noodzakelijk geachte werkzaamheden uit te voeren. De grondslag voor 
de berekening van de vergoeding voor de assurance-opdracht dient op grond van de 
NVAKass vóór aanvang van de uitvoering van de opdracht met de assurance-cliënt overeen 
te worden gekomen. In hoofdstuk 1.3 ‘Onafhankelijkheid’ zijn eerder waarborgen 
beschreven met betrekking tot de declaratierelaties (paragraaf 1.3.5). 
 
Een resultaatafhankelijke beloning vormt een bedreiging in het kader van de 
onafhankelijkheid en de objectiviteit. Om deze reden is voor assurance-opdrachten een 
resultaatafhankelijke beloning (waaronder aanbrengpremie en commissie) niet toegestaan. 
Voor aan assurance verwante opdrachten dient de accountant de aard en belang van de met 
een resultaatafhankelijke beloning verband houdende bedreiging voor de objectiviteit te 
beoordelen. Is de bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis, dan treft de openbaar 
accountant waarborgen, zoals het aan de beoogde gebruiker melden van de vorm van 
beloning. In het kader van de onafhankelijkheid mag op grond van de NVAKass (art. 38) het 
bedrag van de vergoeding van de assurance-opdracht niet afhankelijk worden gesteld van 
andere diensten die het accountantskantoor verleent aan de assurance-cliënt of van de 
strekking van de af te geven verklaring.  
 
 Contact met de voorgaande accountant  

In verband met een mogelijke bedreiging van (onder meer) de deskundigheid en 
zorgvuldigheid wordt geadviseerd om contact op te nemen met de voorgaande accountant  
om van hem te vernemen wat de feiten en omstandigheden zijn die hebben geleid tot zijn 
voorgestelde vervanging33. Aangeraden wordt dit in ruime zin toe te passen, zijnde ook 
voorgangers die geen accountant zijn (denk aan een administratiekantoor). Het is aan te 
raden om in de offerte te vermelden dat voor het aanvaarden van de opdracht informatie zal 
worden gevraagd van de fungerende accountant, die op grond van beroepsmatige of andere 
redenen aanleiding kan geven tot het niet aanvaarden van de opdracht. 
 
De voorgaande accountant verstrekt de informatie die naar zijn oordeel noodzakelijk is voor 
de beoordeling door de opvolger van de aanvaardbaarheid van de opdracht. Hij houdt het 
belang van alle partijen in het oog. Hierbij kan bijvoorbeeld blijken dat de vermeende reden 
voor de wisseling niet in overeenstemming is met de feiten respectievelijk worden 
                                                      
33 Voor het verstrekken van verschillende opdrachten aan meerdere accountants door een cliënt in het 
kader van deskundigheid en zorgvuldigheid wordt verwezen naar VGC B1-210.8 en HRA deel 2, Capita 
selecta 14.1’Opdrachtaanvaarding door een opvolgend accountant’. 

Leidraad 11 Pagina -53- 



IN
GET

ROKKEN
 PE

R JA
NUARI 2

01
6

 

aanwijzingen verkregen over het bestaan van onenigheid met de fungerende voorganger. Dit 
zal van invloed zijn op de beslissing de opdracht wel of niet te aanvaarden. De voorgaande 
accountant zal de inlichtingen veelal schriftelijk verstrekken, waarbij een afschrift aan de 
cliënt ter beschikking kan worden gesteld.   
 
In bijlage 4 is een verzoek om inlichtingen in het kader van opdrachtaanvaarding door een 
opvolgend accountant opgenomen. Eveneens is in bijlage 5 een reactie op het verzoek om 
inlichtingen weergegeven (in het geval van een situatie waarbij geen bedreigingen van 
toepassing zijn). Een dergelijke reactie dient binnen een redelijke termijn (uiterlijk één 
maand) aan de beoogde nieuwe accountant te worden geretourneerd. Het kan ook voorkomen 
dat (aanvullende) inlichtingen mondeling worden verkregen. In dat geval wordt aangeraden 
een gespreksverslag te maken. 
 
 Informatie na aanvaarding 

Indien ná aanvaarding of continuering van een opdracht informatie bekend wordt die, op het 
moment van de aanvaarding of continuering, ertoe zou hebben geleid dat deze niet dan wel in 
gewijzigde vorm zou zijn aanvaard, dan beëindigt het accountantskantoor de opdracht, tenzij 
deze in gewijzigde vorm kan worden voortgezet. Voor assurance-opdrachten dient deze 
beslissing te worden vastgelegd, inclusief de ten grondslag liggende overwegingen. Voor aan 
assurance verwante opdrachten wordt een vergelijkbare vastlegging aangeraden. 
 
 Vastlegging 

Het accountantskantoor zorgt ervoor dat de beoordeling in het kader van de 
opdrachtaanvaarding wordt vastgelegd. De wijze van vastlegging is afhankelijk van factoren 
als de omvang van de kantoororganisatie, de aard van de cliënt en de aard van de door hen 
uitgevoerde activiteiten (zie leidraad 14, paragraaf 4.3). Dit kan bijvoorbeeld aan de hand 
van een vragenlijst ‘cliënt- en opdrachtaanvaarding’ (bijlage 6). Op grond van de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft34) is een 
accountantskantoor verplicht gegevens inzake het cliëntenonderzoek vast te leggen (zie 
paragraaf 3.4).  
 
 
Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten 
In de VGC zijn bepalingen opgenomen over de aanvaarding van een opdracht, vanuit het 
perspectief van bedreigingen van de fundamentele beginselen, en over de 
opdrachtaanvaarding door een opvolgend accountant. In de NVAKaav is opgenomen dat het 
accountantskantoor voor opdrachtaanvaarding onderzoek verricht naar de integriteit van de 
cliënt. Het accountantskantoor zorgt ervoor dat de medewerkers de informatie verstrekken 
die daartoe van belang is. Het kantoor zorgt voor voldoende middelen waaronder tijd en 
medewerkers. Indien na aanvaarding van een assurance-opdracht informatie bekend wordt 
die in een eerder stadium tot afwijzing van de opdracht had geleid dan wel tot een andere 
vorm, dan beëindigt het accountantskantoor of de openbaar accountant de opdracht, tenzij 
deze in gewijzigde vorm kan worden voortgezet. In de Wet ter voorkoming van witwassen en 
financieren van terrorisme (Wwft) is een vastleggingsverplichting over het cliëntenonderzoek 
opgenomen (zie paragraaf 3.4). 

                                                      
34 Zie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) art. 33 en Leidraad 15 
Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft (paragraaf 3.6 Wwft Risicobeleid en 3.14 Vastlegging). 

Leidraad 11 Pagina -54- 



IN
GET

ROKKEN
 PE

R JA
NUARI 2

01
6

 

 
Regelgeving voor assurance-opdrachten  
In de VGC zijn bepalingen opgenomen over de aanvaarding van een opdracht, vanuit het 
perspectief van bedreigingen van de fundamentele beginselen, en over de 
opdrachtaanvaarding door een opvolgend accountant. In de NVAKass is opgenomen dat in 
het kader van de opdrachtaanvaarding en –continuering het kantoor vaststelt of wordt 
voldaan aan de eisen gesteld aan de onafhankelijkheid, onderzoek is gedaan naar de 
integriteit van de cliënt en de benodigde vakbekwame medewerkers, tijd en middelen 
beschikbaar zijn. Het accountantskantoor zorgt ervoor dat de medewerkers de informatie 
verstrekken die daartoe van belang is. Het accountantskantoor zorgt ervoor dat deze 
beoordeling wordt vastgelegd, naast bepaalde gegevens van de cliënt volgens de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 
 
In het kader van de onafhankelijkheid mag het bedrag van de vergoeding van de assurance-
opdracht niet afhankelijk worden gesteld van andere diensten die het accountantskantoor 
verleent aan de assurance-cliënt of van de strekking van de af te geven verklaring. De 
grondslag voor de berekening van de vergoeding wordt voor aanvang van de uitvoering van 
de opdracht met de assurance-cliënt overeen gekomen. 
 
Wordt na opdrachtaanvaarding of -continuering informatie bekend die, eerder ertoe zou 
hebben geleid dat de opdracht niet dan wel in gewijzigde vorm zou zijn aanvaard of 
gecontinueerd, dan wordt de opdracht beëindigd, tenzij deze in gewijzigde vorm kan worden 
voortgezet. Deze beslissing en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen worden 
vastgelegd. 
 
 

3.3 Het continueren van opdrachten  

 
Periodiek, doch ten minste eenmaal per jaar, dient de accountant te beoordelen of de relatie 
met de cliënt respectievelijk een opdracht kan worden gecontinueerd (VGC B1-210.6 t/m 9). 
Hierbij zijn dezelfde aspecten van toepassing als genoemd in de voorgaande paragraaf 3.2 
‘Voorwaarden opdrachtaanvaarding’. De vragenlijst voor ‘cliënt- en opdrachtaanvaarding’ in 
de bijlage kan ook gehanteerd worden voor de opdrachtcontinuering: de vragen dienen dan 
gelezen te worden in het perspectief van wijzigingen in de omstandigheden bij de cliënt dan 
wel voortschrijdend inzicht. De accountant maakt van zijn bevindingen een aantekening in de 
vragenlijst ‘afwerking van een opdracht’ (zie bijlage 9 t/m 11). Indien de accountant tot de 
conclusie komt dat de opdracht niet kan worden gecontinueerd, onderbouwt hij zijn 
beslissing met argumenten. Uit praktisch oogpunt is het wellicht effectief en efficiënt de 
beoordeling inzake de continuering van de opdracht te laten samenvallen met of ná de 
afronding van de opdracht over het afgelopen jaar waarvan een besprekingsverslag/notitie 
wordt gemaakt. Dit tenzij daar eerder aanleiding voor is, bijvoorbeeld bij wijziging van 
omstandigheden. Daarbij kan het nuttig zijn gebruik te maken van de ervaringen van de 
medewerkers met de cliënt, door de opdracht na uitvoering met hen te evalueren. 
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten 
Conform de VGC beoordeelt in het geval van een doorlopende opdracht de openbaar 
accountant periodiek opnieuw of de relatie met de cliënt kan worden gecontinueerd. In zowel 
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de NVAKass als de NVAKaav zijn voorschriften opgenomen over de opdrachtaanvaarding- 
en continuering (zie paragraaf 3.2.2).  
 
 

3.4 Wet voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) 

 
Bij de aanvaarding van cliëntrelaties is de Wet voorkoming van witwassen en financiering 
van terrorisme (Wwft35) relevant. Centraal in deze wet staan het cliëntenonderzoek en de 
meldingsplicht. Het cliëntenonderzoek is ‘principle-based’ en heeft een risicogebaseerde 
aanpak. Het gaat erom dat de accountant voorkomt dat de cliënt misbruik maakt van de 
dienstverlening door de accountant. De bedoeling is de integriteit van het financiële systeem 
te borgen. Het cliëntenonderzoek wordt afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen 
of terrorisme. Fraude valt onder de begrippen ‘witwassen’ en ‘ongebruikelijke transactie’, 
gezien de ruime uitleg die de wetgever daaraan geeft en de bekrachtiging daarvan door de 
rechtspraak.  
 
Het kantoor dient de uitgangspunten voor het cliëntenonderzoek vast te leggen in het 
zogenaamde risicobeleid36. Het is praktisch om het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft 
te integreren met de procedure voor cliënt- en opdrachtaanvaarding c.q. continuering (zie 
bijlage 6 Vragenlijst ‘cliënt- en opdrachtaanvaarding’). Een accountantskantoor is verplicht 
de gegevens inzake de vastlegging van de identiteit, de verificatie en de aard van de 
dienstverlening vast te leggen in het cliëntdossier en/of een centrale administratie. Van 
belang is dat continu aandacht blijft uitgaan naar het risicoprofiel van de cliënt en naar 
eventuele transacties die afwijken van het normale gedragspatroon van de cliënt, dus ook ná 
de cliëntacceptatie. Indien een ongebruikelijke transactie wordt geconstateerd, dan dient deze 
binnen 14 dagen gemeld te worden bij FIU-Nederland. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar Leidraad 15 ‘Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wwft’37 en het artikel 
‘Wwft: hoe handelt de accountant?’ in bijlage 7. 
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten 
De Wet voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) is bovenstaand 
summier behandeld, verwezen wordt in dit kader naar Leidraad 15. 
 
 

3.5 Opdrachtbevestiging 

 
Om misverstanden en teleurstellingen te vermijden, wordt de inhoud van een opdracht bij de 
aanvaarding gewoonlijk schriftelijk vastgelegd. De onderwerpen in de opdrachtbevestiging 
betreffen onder meer de doelstelling en de reikwijdte van de opdracht, de 

                                                      
35 Voorheen de wetten Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) en de Wet Melding Ongebruikelijke 
Transacties (MOT). 
36 De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft in aanvulling op de richtsnoeren een model 
risicobeleid ontwikkeld (zie http://www.nob.net/?q=Wwft ). 
37 Zie ook de brochure van het ministerie van Financiën ‘Wwft, Handleiding voor advocaten, notarissen, 
accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren’ (zie: www.minfin.nl ). 
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verantwoordelijkheden en de wijze van rapportering. In de nadere voorschriften controle- en 
overige standaarden (NV COS) zijn per soort opdracht aandachtspunten weergegeven. 
Verder kan in de opdrachtbevestiging worden opgenomen dat het kantoor een 
klachtenregeling kent (zie hoofdstuk 9). Voor voorbeelden van opdrachtbevestigingen wordt 
verwezen naar de Handleiding regelgeving Accountancy (HRA) deel 3: ‘Voorbeeldteksten’. 
 
Uitgaande van de looptijd van de opdrachten kan het onderscheid gemaakt worden tussen 
doorlopende en incidentele opdrachten. Doorlopende opdrachten worden in het algemeen 
gekenmerkt door een redelijk gestandaardiseerde, duidelijk afgebakende inhoud. 
Bijvoorbeeld een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht van de jaarrekening. Bij 
doorlopende opdrachten kan de accountant besluiten om niet elke periode opnieuw een 
opdrachtbevestiging te zenden, maar dit afhankelijk te stellen van een wijziging van de 
omstandigheden. Denk aan een herformulering van de opdracht, een aanzienlijke wijziging in 
de eigendomsverhoudingen of wettelijke en regelgevende vereisten.  
 
Kenmerkend voor een incidentele opdracht is het veelal eenmalige karakter van deze 
opdracht. Vaak is een incidentele opdracht ook afgestemd op de specifieke behoeften en de 
omstandigheden van de cliënt. De opdrachtbevestiging wordt dan op maat gemaakt. Gaat het 
om adviesopdrachten, dan kan onderscheid gemaakt worden tussen adviezen die door de 
accountant uit eigen beweging worden verstrekt en adviezen waarbij het initiatief uitgaat van 
de opdrachtgever. Bij de eerste categorie gaat het om adviezen die veelal in het verlengde 
liggen van de uitvoering van een doorlopende opdracht en door de accountant worden 
verstrekt in het kader van zijn ‘natuurlijke adviesfunctie’. Voor deze adviesdiensten zal een 
schriftelijke opdrachtbevestiging gewoonlijk ontbreken. Gaat het om adviezen op initiatief 
van de opdrachtgever, dan wordt in het algemeen een schriftelijke opdrachtbevestiging 
opgesteld. De te verrichten werkzaamheden dienen op een heldere en niet voor tweeërlei 
uitleg vatbare wijze te worden geformuleerd. Dit om discussie over de inhoud van de 
opdracht zo veel mogelijk te voorkomen. Een ander criterium is de mate van het ingeschatte 
risico van de opdracht. Denk aan opdrachten waarbij er grote belangen in het spel zijn (te 
denken valt bijvoorbeeld aan opdrachten tot het begeleiden van de verkoop c.q. overdracht 
van een onderneming). Veelal zijn dit zogenaamde transactiegerelateerde adviesdiensten38: 
‘adviesdiensten met betrekking tot een voorgenomen transactie van een opdrachtgever, in het 
algemeen met een derde partij’.  Voor deze adviesdiensten is een opdrachtbevestiging 
voorgeschreven in de NV COS. In Standaard 5500N ‘transactiegerelateerde adviesdiensten’ 
is een nadere toelichting gegeven over de op te nemen elementen.  
 
Voorts verdient het aanbeveling om met de opdrachtbevestiging tevens een exemplaar van de 
algemene leverings- en betalingsvoorwaarden mee te sturen. Ter ondersteuning van haar 
leden heeft de NOvAA samen met het NIVRA voor de leverings- en betalingsvoorwaarden 
een voorbeeld ontwikkeld en daarbij een toelichting geschreven (zie de website van de 
NOvAA en het NIVRA). 
 
In de opdrachtbevestiging wordt vermeld dat de leiding van de onderneming jaarlijks om een 
schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening zal worden verzocht. Doel van een dergelijke 
                                                      
38 Hieronder worden verstaan ‘adviesdiensten met betrekking tot een voorgenomen transactie van een 
opdrachtgever, in het algemeen met een derde partij’. Voorbeelden van transacties zijn: uitgifte/verkoop of 
koop van aandelen, overname of verkoop van ondernemingen of onderdelen daarvan, het verstrekken of 
ontvangen van financieringen. 
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bevestiging is de cliënt op zijn verantwoordelijkheid voor de inhoud van de verantwoording 
te wijzen en om (in aanvulling op hetgeen al uit de financiële administratie naar voren is 
gekomen) additionele informatie te verkrijgen omtrent de situatie op balansdatum. Voor een 
voorbeeld van een dergelijke bevestiging wordt verwezen naar de  Handleiding Regelgeving 
Accountancy (HRA) deel 3: Voorbeeldteksten.   
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten 
In het algemeen geldt dat overeenstemming dient te bestaan tussen de accountant en de 
opdrachtgever over opdrachtvoorwaarden, hetgeen in een schriftelijke opdrachtbevestiging of 
op een andere passende wijze wordt vastgelegd. In de nadere voorschriften controle- en 
overige standaarden (NV COS) zijn per soort opdracht aandachtspunten weergegeven. 
 
 

3.6 Samenvatting maatregelen van kwaliteitsbeheersing 

 
 
Voorwaarden cliënt- en opdrachtaanvaarding  
1. Ontwikkel een standaardvragenlijst voor de aanvaarding van potentiële cliënten.  
2. Betrek de medewerkers in de procedure van aanvaarding van cliëntrelaties met het oog 

op het verkrijgen van informatie die van belang is voor het onderzoek naar de integriteit 
van de cliënt en de onafhankelijkheid (het laatste alleen bij assurance-opdrachten). 

3. Aanvaard nieuwe opdrachten pas nadat is vastgesteld dat aan de daaraan te stellen 
voorwaarden is voldaan respectievelijk kan worden voldaan.  

4. Leg de beoordeling van de cliënt- en opdrachtaanvaarding vast in het opdrachtdossier. 
 
Het continueren van opdrachten 
1. Beoordeel jaarlijks of de opdracht kan worden gecontinueerd.  
2. Betrek de medewerkers bij de continuering van de opdracht en/of evalueer de opdracht 

bij afronding met het oog op het verkrijgen van informatie die van belang is voor het 
onderzoek naar de integriteit van de cliënt. 

3. Leg de bevindingen van deze jaarlijkse beoordeling vast in de vragenlijst voor de 
afwerking van de opdracht.  

 
Wet voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) 
1. Leg uitgangspunten voor het cliëntenonderzoek vast in het zogenaamde risicobeleid39.  
2. Integreer het cliëntenonderzoek conform de Wwft met de procedure voor cliënt- en 

opdrachtaanvaarding c.q. continuering. 
3. Leg de identificatie, de verificatie en de aard van de dienstverlening vast in het 

cliëntdossier en/of een centrale administratie. 
4. Wees gedurende de dienstverlening aan de cliënt alert op wijzigingen in het risicoprofiel 

van de cliënt en op eventuele transacties die afwijken van het normale gedragspatroon 
van de cliënt (monitoring). 

 

                                                      
39 De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft in aanvulling op de richtsnoeren een model 
risicobeleid ontwikkeld (zie http://www.nob.net/?q=Wwft). 
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Opdrachtbevestiging 
1. Leg de inhoud van een uit te voeren opdracht vast in een opdrachtbevestiging.  
2. Hanteer algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en verstrek deze gelijktijdig met 

de opdrachtbevestiging.  
 
 

3.7 Verwijzing regelgeving 

 
HRA deel 1 Onderdeel 
VGC - B1-210 ‘Aanvaarden en continueren van een opdracht’; 

- B1-220 ‘Belangentegenstelling’; 
- B1-240 ‘Honoraria en andere vergoedingen’;  
- B1-280 ‘Objectiviteit’;  
- B1-290 ‘Onafhankelijkheid’. 
 

NVAKass - art. 12, 13 (H.2 Stelsel van Kwaliteitsbeheersing) 
- art. 38 (Onafhankelijkheid) 
 

NVAKaav - art. 12(a), 13 en 14 
NVO - 3.1 (Waarborgen) en 3.2 (Declaratierelaties) 
NV COS -     210 ‘Opdrachtvoorwaarden voor controles’; 

- Voor andere opdrachten dan controles, wordt verwezen naar de van 
toepassing zijnde Standaarden. 

HRA deel 2 - 10.3 Stelsel van kwaliteitsbeheersing (accountantskantoor); 
- 10.4 Onafhankelijkheid: 

 ‘Onafhankelijkheid in relatie tot de aanvaarding en continuering 
van opdrachten’;  

 ‘Onafhankelijkheid in relatie tot vergoedingen’; 
- 10.7 Honoraria en andere vergoedingen; 
- 11.2.1 Opdrachtaanvaarding (assurance-opdracht); 
- 12.1.1 Opdrachtaanvaarding (aan assurance verwante en overige 

opdracht); 
- 14.1 Opdrachtaanvaarding door een opvolgend accountant (Capita 

selecta). 
HRA deel 3 ‘Voorbeeldteksten’ 
Wwft Wet voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme 
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3.8 Verwijzing naar de vragenlijsten van de Raad van Toezicht 

 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Aan assurance verwante opdrachten 2009 
H. 0  
 
H. 3  

Algemeen (volgende onderdeel): 
- Wet voorkomen witwassen en financiering terrorisme; 
Acceptatie en continuering van opdrachten. 

Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Andere assurance opdrachten (dan 
wettelijke controles) 2009 

H. 0  
 
H. 3  

Algemeen (volgende onderdeel): 
- Wet voorkomen witwassen en financiering terrorisme. 
Acceptatie en continuering van opdrachten. 
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HOOFDSTUK 4 PLANNING VAN DE WERKZAAMHEDEN 

 
 

4.1 Algemeen  

 
Binnen een accountantskantoor kunnen, zoals ook in het vorige hoofdstuk al werd 
aangegeven, zeer uiteenlopende opdrachten voor cliënten worden uitgevoerd. Zo kent het 
accountantskantoor behalve doorlopende opdrachten ook incidentele opdrachten. 
Laatstgenoemde opdrachten zullen ingepast dienen te worden in de mogelijkheden die de 
bestaande personeelsbezetting en de doorlopende opdrachten bieden. Van belang voor een 
goede planning is dat zowel inzicht bestaat in de beschikbare capaciteit (de vaardigheden en 
vaktechnische kennis waarover medewerkers beschikken) als in de benodigde capaciteit 
(aantallen opdrachten en specifieke vereisten van die opdrachten). In het navolgende zal 
achtereenvolgens aandacht worden besteed aan de planningscyclus (paragraaf 2), de 
inschatting van de beschikbare arbeidscapaciteit (paragraaf 3) en de samenstelling van een 
team dat voor een opdracht wordt ingezet (paragraaf 4).  
 
In de Leidraad wordt ingegaan op de organisatorische kant van de planning, niet op de 
inhoudelijke aspecten van de planning bij de verschillende soorten opdrachten. Voor de 
inhoudelijke voorbereiding van controle-opdrachten wordt verwezen naar Standaard 300 ‘De 
planning van de controle van financiële overzichten’ en voor andere soorten opdrachten naar 
de betreffende standaard uit de NV COS. 
 
 

4.2 Planningscyclus  

 
Het doel van een planning is om inzicht te verkrijgen in de aard en omvang van de te 
verrichten werkzaamheden, de aard en omvang van de beschikbare arbeidscapaciteit, de 
tijdstippen waarop de werkzaamheden dienen te zijn afgerond en (het bewaken van) de 
voortgang van de werkzaamheden. Om voor een opdracht het juiste personeel in te kunnen 
zetten, dient inzicht te bestaan in de specifieke vaardigheden die voor een bepaalde opdracht 
benodigd zijn (opleidingsniveau, benodigde ervaring, branchekennis en/of specialistische 
kennis) en in de specifieke vaardigheden waarover individuele personeelsleden beschikken. 
Bij het inplannen van personeel zal rekening dienen te worden gehouden met hun maximale 
capaciteit. Voor leidinggevenden vertaalt dit zich onder andere in hun ‘span of control’. 
Binnen het accountantskantoor dient bij voorkeur een vast aanspreekpunt te zijn voor het 
opstellen en bijstellen van de planning van de werkzaamheden, alsmede voor het oplossen 
van problemen met betrekking tot de bezetting en planning van de opdrachten. Voor de 
planning van de werkzaamheden kan gedacht worden aan een jaarplanning en een daarvan 
afgeleide week-, maand-, of kwartaalplanning. De planning van de werkzaamheden vertaalt 
zich uiteindelijk in een urenoverzicht per medewerker en een uren- en kostenbegroting per 
opdracht.  
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4.3 Inschatting capaciteit  

 
De accountant dient over voldoende capaciteit te beschikken die vereist is om de opdracht 
naar behoren te kunnen uitvoeren (zie hoofdstuk 1 inzake het fundamentele beginsel 
‘zorgvuldigheid’). Bij de inschatting van de benodigde capaciteit zal er rekening mee moeten 
worden gehouden dat in de uren- en kostenbegroting per opdracht normaliter wordt 
uitgegaan van de reguliere werkzaamheden en niet van de incidenteel voorkomende 
werkzaamheden voor de desbetreffende cliënt. Voorts zal bij het inschatten van de benodigde 
capaciteit rekening dienen te worden gehouden met wijzigingen in de cliëntenportefeuille. 
Aan de hand van waarnemingen in de praktijk wordt geschat dat de capaciteit van het 
kantoor kan worden gebaseerd op een urenbesteding die 70% tot 75% van het maximaal 
aantal werkzame uren uitmaakt. Dit houdt in dat de capaciteit van een fulltime medewerker 
kan worden ingeschat op 1.250 tot 1.350 uur per jaar. De overige uren worden in de praktijk 
in het algemeen ingevuld met incidentele en/of nieuwe opdrachten. Uiteraard is dit zeer 
afhankelijk van de aard en omvang van de portefeuille en de deskundigheid en ervaring van 
het personeel. 
 
 

4.4 Teamsamenstelling per opdracht  

 
Voor de uitvoering van de opdracht wordt een team samengesteld, waarvan één persoon de 
eindverantwoordelijkheid voor de opdracht draagt. De eindverantwoordelijkheid zal in het 
algemeen bij een accountant berusten. Deze accountant zal daarbij veelal ook als coördinator 
van de werkzaamheden optreden. Met de inwerkingtreding van de herziene NVAKaav/ass 
per 1 januari 2010 worden voor bepaalde opdrachten ook andere professionals toegelaten via 
een erkenningsregeling, bijvoorbeeld een EDP-auditor. Dit is van toepassing op zowel 
assurance-opdrachten als opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden (COS 4400). Dit is echter niet het geval bij samenstellingsopdrachten: deze 
dienen altijd onder de verantwoordelijkheid van een accountant te worden uitgevoerd. De 
professional die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een assurance-opdracht wordt 
door het accountantskantoor aangewezen en wordt vervolgens bekendgemaakt aan de leiding 
en het toezichthoudend orgaan van de opdrachtgever. 
 
De samenstelling van het team wordt in belangrijke mate bepaald door de voor de uitvoering 
van de opdracht benodigde kennis en ervaring. Het is praktisch indien de samenstelling van 
het team uiteindelijk ook in het dossier wordt teruggevonden. Bij assurance-opdrachten dient 
in ieder geval bij het documenteren van de werkzaamheden te worden vastgelegd wie de 
uitvoering en review hebben verricht. Op basis van de uitkomsten uit de planningscyclus en 
de teamsamenstelling kan op kantoorniveau worden vastgesteld of wordt voldaan aan de eis 
dat de werkzaamheden worden toegewezen aan personeel dat beschikt over de vereiste 
kennis en vaardigheden  voor het uitvoeren van een opdracht. Een ander aspect bij de 
vaststelling van de teamsamenstelling in het geval van assurance-opdrachten is de 
onafhankelijkheid. Het is van belang na te gaan of de medewerkers bij aanvang en bij 
beëindiging - maar vóór afgifte van de verklaring - van de opdracht onafhankelijk te zijn van 
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de assurance-cliënt en dit vast te leggen in het assurance-dossier, naast de jaarlijkse 
schriftelijke bevestiging onafhankelijkheid (zie hoofdstuk 1.3). 
 
Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten 
In de VGC is het fundamentele beginsel ‘deskundigheid en zorgvuldigheid’ opgenomen. Een 
bedreiging als gevolg van een gebrek aan deskundigheid en zorgvuldigheid kan bijvoorbeeld 
ontstaan indien het opdrachtteam niet over de voor de uitvoering van de opdracht vereiste 
deskundigheid beschikt en niet in staat is die deskundigheid te verwerven. Conform de 
NVAK dient het accountantskantoor over voldoende middelen, waaronder tijd en 
medewerkers, te beschikken om de opdrachten in overeenstemming met de betreffende 
regelgeving uit te voeren. De uitvoering van een opdracht tot het verrichten van 
overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie (COS 
4400) vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van een eindverantwoordelijk professional. 
De uitvoering van een opdracht tot het samenstellen van financiële overzichten (COS 4410)  
dient te allen tijde plaats te vinden onder de verantwoordelijkheid van een openbaar 
accountant. 
 
Regelgeving voor  assurance-opdrachten
In de VGC is het fundamentele beginsel ‘deskundigheid en zorgvuldigheid’ opgenomen. Een 
bedreiging als gevolg van een gebrek aan deskundigheid en zorgvuldigheid kan bijvoorbeeld 
ontstaan indien het opdrachtteam niet over de voor de uitvoering van de opdracht vereiste 
deskundigheid beschikt en niet in staat is die deskundigheid te verwerven. Conform de 
NVAK dient het accountantskantoor over voldoende middelen, waaronder tijd en 
medewerkers, te beschikken om de opdrachten in overeenstemming met de betreffende 
regelgeving uit te voeren. De werkzaamheden dienen te allen tijde plaats te vinden onder de 
verantwoordelijkheid van een eindverantwoordelijk professional, die over de vereiste 
vakbekwaamheid beschikt. De professional die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
een assurance-opdracht wordt door het accountantskantoor aangewezen en wordt vervolgens 
bekendgemaakt aan de leiding en het toezichthoudend orgaan van de opdrachtgever.  
 
 

4.5 Samenvatting maatregelen van kwaliteitsbeheersing 

 
Planningscyclus 
1. Bepaal op kantoorniveau welke planningssystematiek zal worden toegepast.  
2. Wijs een persoon aan die verantwoordelijk is voor de planning op kantoorniveau.  
3. Leg de urenplanning en uren- en kostenbegroting vast.  
4. Evalueer regelmatig de verschillen tussen de planning en de werkelijk bestede uren. 
 
Inschatting capaciteit  
1. Het maken van afspraken over een realistisch tijdschema voor de uitvoering van de 

opdracht. 
2. Vergelijk op kantoorniveau de urenplanning regelmatig met de werkelijk bestede uren en 

analyseer de verschillen. 
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Teamsamenstelling per opdracht  
1. Stel per opdracht een team samen inclusief de vaststelling van de verantwoordelijke 

accountant cq. professional  (zie paragraaf 4.4).  
2. Wijs de benodigde tijd, middelen en (deskundig) personeel aan voor een adequate 

uitvoering van een opdracht. 
3. Maak de verantwoordelijke accountant bekend aan de leiding van de opdrachtgever (en, 

indien van toepassing, het toezichthoudend orgaan).  
4. Leg de samenstelling van het team in het dossier vast.  
5. Bij assurance-opdrachten: vraag medewerkers bij aanvang en beëindiging - maar vóór 

afgifte van de verklaring - van de opdracht of zij (nog steeds) onafhankelijk zijn van de 
assurance-cliënt en leg dit vast in het assurance-dossier, naast de jaarlijkse schriftelijke 
bevestiging onafhankelijkheid. 

 
 

4.6 Verwijzing regelgeving 

 
HRA deel 
1 

Onderdeel 

VGC B1-210.7 en 8 
NVAKass art. 4, 9, 10, 11 
NVAKaav art. 7, 12 
NV COS 300 ‘De Planning van de controle van financiële overzichten’ 

Voor andere opdrachten dan controles, wordt verwezen naar de van toepassing 
zijnde Standaarden. 

 
 

4.7 Verwijzing naar de vragenlijsten van de Raad van Toezicht 

 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Aan assurance verwante opdrachten 2009 
H.0 
 
H. 4 

Algemeen (volgende onderdeel:) 
- Additionele disciplines (tekeningsbevoegdheid) 
Planning van de werkzaamheden 

Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Andere assurance opdrachten (dan 
wettelijke controles) 2009 

H.0 
 
H. 4 

Algemeen (volgende onderdeel:) 
- Additionele disciplines (tekeningsbevoegdheid) 
Planning van de werkzaamheden 
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HOOFDSTUK 5 UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN  

 
 

5.1 Inleiding  

 
Zodra er binnen een organisatie meer dan één persoon werkzaam is, zullen er afspraken 
moeten worden gemaakt over de verdeling van taken en bevoegdheden en over de 
werkprocedures. Worden taken en bevoegdheden gedelegeerd, dan zal voor de delegerende 
persoon een deel van zijn uitvoerende taak komen te vervallen. In plaats daarvan ontstaat er 
een coördinerende en toezichthoudende taak. Het delegeren van arbeid ontslaat iemand 
immers niet van de (eind)verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde 
werkzaamheden. Om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen, zal er duidelijkheid dienen 
te bestaan omtrent de eisen die aan (de inhoud en de uitkomst van) de gedelegeerde 
werkzaamheden worden gesteld. Door middel van het opstellen van werkprocedures, 
werkprogramma’s en overige standaarden kan die duidelijkheid worden gecreëerd. Deze 
maken deel uit van het stelsel van kwaliteitsbeheersing (zie hoofdstuk 1.1) en dienen voor de 
medewerkers toegankelijk te zijn, bijvoorbeeld in de vorm van een handboek of op het 
intranet. Doet zich een bepaalde situatie voor, dan dienen de daartoe opgestelde standaarden, 
zoals procedures en dergelijke, te worden gehanteerd (zie paragraaf 2). Het beschikbaar 
hebben van standaarden is echter niet voldoende. Deze zullen moeten worden uitgevoerd 
door personen met het juiste opleidings- en ervaringsniveau. Dit aspect, dat onder de 
planning van de werkzaamheden kan worden geschaard, is in hoofdstuk 4 (Planning van de 
werkzaamheden) aan de orde gekomen. Daarnaast zal er, om er zeker van te kunnen zijn dat 
de werkzaamheden op correcte wijze zijn uitgevoerd, toezicht op de juiste toepassing en 
uitvoering van de werkprocedures, werkprogramma’s en overige standaarden dienen te 
worden uitgeoefend (zie paragraaf 3). Andere onderwerpen die in dit hoofdstuk aan de orde 
komen, zijn fraude (paragraaf 4), verschil van inzicht (paragraaf 5) en de waarneming 
(paragraaf  6). 
 
 

5.2 Werkprogramma’s en overige standaarden 

 
Om de goede kwaliteit van de uitvoering van een opdracht te bevorderen, is het van belang 
om te werken met standaarden. Deze bieden de medewerkers ondersteuning bij de planning 
en uitvoering van de werkzaamheden en leiden tot meer uniformiteit. Standaarden geven een 
praktische uitwerking van onder meer de NV COS op die onderdelen waar medewerkers 
vragen over zouden kunnen hebben. Het gebruik maken van standaarden is voor assurance-
opdrachten voorgeschreven in de NVAK, om reden van de bevordering van de naleving van 
de wet- en regelgeving tijdens de uitvoering en bij de afronding van de opdracht.  
 
Werkprogramma’s 
Een belangrijk deel van de werkzaamheden binnen het accountantskantoor kenmerkt zich 
door de grote gelijkvormigheid, zowel in de tijd als tussen cliënten. Met name als het gaat 
om het voeren van administraties, het vervaardigen en toetsen van jaarrekeningen, en het 
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opstellen van belastingaangiften kan gesproken worden van een redelijk gestandaardiseerd 
proces van werkzaamheden. Dergelijke processen lenen zich er goed voor om in 
werkprogramma’s beschreven te worden. De (standaard)werkprogramma’s dienen 
vervolgens specifiek te worden gemaakt voor de betreffende cliënt/opdracht (bijvoorbeeld 
ten aanzien van bepaalde posten uit de jaarrekening die al dan niet van toepassing en/of van 
materieel belang zijn).  
 
Aan het toepassen van uitgeschreven werkprogramma’s is een aantal duidelijke voordelen 
verbonden:  
• bevordering naleving regelgeving 

Door gebruik te maken van een werkprogramma en deze in te richten conform de eisen van 
de regelgeving (met name de NV COS) wordt bevorderd dat de opdracht adequaat wordt 
uitgevoerd. 

•  overdraagbaarheid  
Doordat een werkprogramma is vastgelegd (op schrift of elektronisch), kunnen de in dat 
werkprogramma opgenomen werkzaamheden binnen het accountantskantoor eenvoudig 
worden overgedragen.  

• volledigheid  
Door toepassing van een (op schrift of elektronisch) vastgelegd werkprogramma wordt 
voorkomen dat werkzaamheden worden vergeten of dubbel worden gedaan. Alle in het 
werkprogramma opgenomen werkzaamheden dienen immers te worden afgewikkeld. Van 
die afwikkeling wordt vervolgens een aantekening gemaakt op het werkprogramma.  

• volgbaar 
Door onder andere de te verrichten werkzaamheden te documenteren en aan te tekenen in 
een werkprogramma is de afwerking van de aanpak van de opdracht volgbaar (zie 
hoofdstuk 7). 

  
Overige standaarden 
Het accountantskantoor kan, naast een werkprogramma, gebruik maken van andersoortige 
standaarden. Het gaat hierbij om het standaardiseren van de fasen in het werkproces en om 
richtlijnen ten aanzien van de wijze van uitvoering van de werkzaamheden (zie ook paragraaf 
5.3) en documentatie (zie hoofdstuk 7). Hiermee wordt de kwaliteit van de opdracht 
bevorderd: uitvoering in overeenstemming met de wet- en regelgeving respectievelijk een 
(meer) uniforme wijze van werken binnen een kantoor. Voorbeelden van standaarden zijn 
een vragenlijst cliënt- en opdrachtaanvaarding (bijlage 6), een standaard dossierindeling 
(bijlage 13), een model voor cijferanalyse, richtlijnen voor de opname van bespreekpunten in 
het dossier (met de verantwoordelijke accountant respectievelijk de cliënt) en voor afwerking 
van de opdracht. Meer specifieke standaarden voor assurance-opdrachten zijn een aanpak 
voor een controleplan40, een risicoanalyse respectievelijk richtlijnen voor de bepaling van het 
materieel belang, een foutenevaluatie en de omvang van de deelwaarnemingen. Bij aan 
assurance verwante opdrachten kan gedacht worden aan een bedrijfsverkenning (bijlage 8). 

                                                      
40 In COS 300 ‘De planning van de controle van financiële overzichten’ zijn in een bijlage een aantal 
voorbeelden gegeven van zaken die de accountant in zijn beschouwing kan betrekken bij het vaststellen 
van de controleaanpak. Eveneens zijn bij COS 315 ‘Kennis van de entiteit en haar omgeving en het 
inschatten van het risico van een afwijking van materieel belang’ in bijlagen aanwijzingen voor de aanpak 
gegeven. 
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Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten 
In zijn algemeenheid geldt dat het accountantskantoor de kwaliteit beheerst van de door het 
kantoor uitgevoerde aan assurance verwante opdrachten.  
 
Regelgeving voor assurance-opdrachten
Het accountantskantoor zorgt ervoor dat hij een standaard heeft voor het uitvoeren van 
assuranceopdrachten en de begeleiding van, het toezicht op en de beoordeling van de door de 
medewerkers uitgevoerde werkzaamheden (zie paragraaf 5.3). Daarnaast zorgt het 
accountantskantoor voor een standaard voor de inrichting van een dossier ter zake van een 
uitgevoerde assuranceopdracht. 
 
 

5.3 Delegatie en toezicht  

 
Om er verzekerd van te kunnen zijn dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de 
daarop van toepassing zijnde kwaliteitsnormen, dient de delegatie van de werkzaamheden te 
hebben plaatsgevonden aan medewerkers op het juiste niveau binnen het accountantskantoor 
(zie hoofdstuk 4). Vervolgens zal er op alle niveaus in het accountantskantoor voldoende 
begeleiding, toezicht en beoordeling van de uitgevoerde werkzaamheden moeten zijn. De 
aanpak hiervan is afhankelijk van de omvang en de samenstelling van het team. In de 
NVAKass is voor assurance-opdrachten voorgeschreven dat het accountantskantoor een 
standaard heeft voor de begeleiding van, het toezicht op en de beoordeling van de 
uitgevoerde werkzaamheden. Hierbij gaat het om het beschrijven en normeren van deze 
processen, zodat voor iedereen duidelijk is hoe het kantoor hier mee omgaat. Te denken valt 
aan afspraken omtrent de toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
(gekoppeld aan functies binnen een opdrachtteam), de wijze van begeleiding en de manier 
van terugkoppeling van een review en de afwikkeling daarvan. 
 
Het is van belang dat de leden van het opdrachtteam inzicht hebben in het doel van de 
werkzaamheden die zij uitvoeren. Dit kan gerealiseerd worden door het geven van een goede 
instructie, bijvoorbeeld in de vorm van een teambespreking (of pre-auditbespreking) bij 
aanvang van de opdracht en eventuele vervolgbesprekingen. Geadviseerd wordt een korte 
vastlegging te maken van de besproken onderwerpen, de aanwezigen en de datum. Bij 
controleopdrachten dient tijdens de teambespreking pro-actief aandacht te worden besteed 
aan mogelijke afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten (zie 
paragraaf 5.4). 
 
De uitgevoerde werkzaamheden dienen tussentijds te worden begeleid en na afronding van 
de opdracht te worden beoordeeld door de verantwoordelijke accountant cq. professional. 
Daarbij wordt ook de voortgang van de werkzaamheden in ogenschouw genomen. Van deze 
beoordeling dient een vastlegging te worden opgenomen in het dossier. Het gebruik van een 
‘vragenlijst voor de afwerking van een opdracht’ verdient aanbeveling (zie Bijlage 9 t/m 11). 
Met behulp van dit document kan gestructureerd (en voor derden controleerbaar) worden 
nagegaan in hoeverre de verrichte werkzaamheden:  

 voldoen aan de beroepseisen;  
 in overeenstemming met de opdracht en het werkprogramma zijn beoordeeld en 

uitgevoerd;  
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 in overeenstemming zijn met voor de opdracht algemeen aanvaarde grondslagen. 
Ten slotte wordt de vragenlijst door de accountant ondertekend. De eindverantwoordelijke 
accountant/professional geeft de rapportage of mededeling naar aanleiding van een onder zijn 
verantwoordelijkheid uitgevoerde opdracht af en ondertekent met zijn eigen naam en titel, 
onder vermelding van de naam van het accountantskantoor. 
 
Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten
De uitvoering van opdrachten dient te allen tijde plaats te vinden onder de 
verantwoordelijkheid van een openbaar accountant (bij samenstellingsopdrachten) dan wel 
eindverantwoordelijk professional (bij specifiek overeengekomen werkzaamheden), vergelijk 
paragraaf 4.4. Het accountantskantoor ziet erop toe dat de hiervoor vermelde 
eindverantwoordelijke een samenstellingsverklaring resp. een mededeling afgeeft en 
ondertekent met zijn eigen naam en titel. Daarbij moet ook de naam worden vermeld van het 
accountantskantoor waarbij hij werkzaam is of waaraan hij is verbonden. 
 
Regelgeving voor assurance-opdrachten
De uitvoering van opdrachten dient te allen tijde plaats te vinden onder de 
verantwoordelijkheid van een eindverantwoordelijk professional, vergelijk paragraaf 4.4. Het 
accountantskantoor ziet erop toe dat de eindverantwoordelijk professional de rapportage of 
mededeling naar aanleiding van een onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerde opdracht 
afgeeft en ondertekent met zijn eigen naam en titel. Daarbij moet ook de naam worden 
vermeld van het accountantskantoor waarbij hij werkzaam is of waaraan hij is verbonden.  
 
Het accountantskantoor zorgt ervoor dat hij een standaard heeft voor de begeleiding van, het 
toezicht op en de beoordeling van de uitgevoerde werkzaamheden.  
 
 

5.4 Fraude 

 
Het kan voorkomen dat de accountant tijdens de uitvoering van de opdracht te maken krijgt 
met signalen van fraude. Hij dient hierbij zorgvuldig te werk te gaan. Een dergelijk 
onderzoek vereist veelal specialistische kennis. Daarbij komt dat de accountant een verhoogd 
risico loopt aansprakelijk te worden gesteld voor geleden schade indien hij het onderzoek 
niet adequaat heeft aangepakt. Aangeraden wordt daarom een procedure of draaiboek vast te 
stellen hoe het kantoor om dient te gaan met signalen van fraude en deze bekend te maken 
onder het personeel. Denk hierbij aan de handelingen binnen het accountantskantoor en 
verantwoordelijkheden, de communicatie met het management en het toezichthoudend 
orgaan van de cliënt, het maken van vastleggingen, het fraudeonderzoek zelf en het 
verrichten van een melding van ongebruikelijke transactie.  
 
De werkzaamheden zijn afhankelijk van de soort opdracht. Bij een controleopdracht wordt 
zowel bij de planning als bij de uitvoering van de werkzaamheden pro-actief rekening 
gehouden met het risico van fraude. De accountant houdt tijdens de planningfase van de 
controle een teambespreking (zie paragraaf 5.3), wint inlichtingen in, voert een 
cijferbeoordeling uit en evalueert de beheersmaatregelen die door de cliënt op het gebied van 
fraude zijn genomen. Echter bij andere soorten opdrachten, zoals een 
samenstellingsopdracht, handelt de accountant pas op het moment dat hij signalen van fraude 
of onwettig handelen constateert (reactief). De werkzaamheden dienen daarop te worden 
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afgestemd met Standaard 240 of 25041. Een kanttekening hierbij is dat de accountant op 
grond van de Wet voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) reeds 
bij het cliëntenonderzoek én vervolgens gedurende de verdere dienstverlening rekening 
houdt met de risicogevoeligheid voor witwassen, waaronder fraude (zie paragraaf 3.4). 
 
Voor een verdere toelichting over fraude wordt verwezen naar Leidraad 14 ‘Opdrachten in de 
MKB-praktijk’ (paragraaf 2.7 ‘Fraude, onwettig handelen en ongebruikelijke transacties’) en 
de HRA deel 2: ‘Toelichting regelgeving’ (paragraaf 14.3 ‘Fraude’). 
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten 
In de NV COS zijn voor de controleopdracht van toepassing Standaard 240 ‘De 
verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico van fraude in 
het kader van de controle van financiële overzichten’en 250 ‘Het belang van wet- en 
regelgeving bij de controle van financiële overzichten’. Voor andere opdrachten zoals de 
samenstellingsopdracht zijn deze standaarden van toepassing indien de accountant op 
signalen van fraude of onwettig handelen stuit. 
 
 

5.5 Verschil van inzicht 

 
Soms ontstaat tijdens de uitvoering van de opdracht een verschil van inzicht tussen de bij de 
opdracht betrokken medewerkers en de kwaliteitsbeoordelaar of de persoon bij wie ter zake 
van de opdracht advies is ingewonnen. Voorbeelden zijn een verschil van inzicht over de 
interpretatie of toepassing van verslaggevingstandaarden dan wel de NV COS, ethische 
zaken en/of naleving van de VGC. Het accountantskantoor zorgt voor regels voor het 
behandelen en het oplossen van een verschil van inzicht. Van belang is het te volgen traject: 
aan wie het verschil wordt voorgelegd en de beslissingsbevoegdheid. Het is aan te raden te 
kiezen voor een escalatie naar een (steeds) hoger niveau. Verwacht wordt dat degene die het 
verschil krijgt voorgelegd deze tijdig en op een professionele, respectvolle manier behandelt. 
De volgende stappen kunnen daarbij genomen worden: het in beschouwing nemen van alle 
relevante feiten en redenen voor het verschil van inzicht, al het beschikbare 
onderzoeksmateriaal, de visie van andere deskundigen/personeel met ervaring en mediation 
tussen de betrokken partijen. De aard van het verschil en de bereikte conclusies ter zake van 
de oplossing worden vastgelegd. Het is van belang dat de mededeling over de betreffende 
opdracht niet eerder wordt afgegeven dan nadat het verschil van inzicht is opgelost. Het 
beleid dient zodanig te zijn dat het personeel en de leiding/eigenaren beschermd worden 
tegen enige vorm van sanctie of carrièrebeperking. 
 
Regelgeving voor assurance-opdrachten  
Voor assurance-opdrachten geldt dat in de NVAKass is voorgeschreven dat het kantoor 
regels hanteert ter zake van het behandelen en het oplossen van een verschil van inzicht. Van 
belang is de vastlegging van de conclusies en dat de mededeling niet wordt afgegeven 
voordat het verschil van inzicht is opgelost.  
 
                                                      
41 NV COS Standaard 240 De verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van het risico 
van fraude in het kader van de controle van financiële overzichten en Standaard  250 Het belang van wet- 
en regelgeving bij de controle van financiële overzichten. 
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5.6 Waarneming  

 
De dienstverlening van het kantoor staat of valt met de beschikbaarheid van voldoende 
gekwalificeerde arbeidskrachten. Is een bepaalde deskundigheid (tijdelijk) niet beschikbaar, 
dan kan de continuïteit van de dienstverlening in gevaar komen. Naarmate het aantal 
personen met een bepaalde deskundigheid geringer wordt of zelfs maar beperkt is tot één, 
neemt de kwetsbaarheid van het kantoor toe. In het algemeen kan worden gesteld dat hoe 
hoger een functie in een organisatie is, hoe geringer het aantal daadwerkelijke vervangers in 
die organisatie is. Het kantoor dient maatregelen te treffen die erop gericht zijn de 
dienstverlening van het kantoor in dit soort situaties zo soepel mogelijk te laten verlopen. De 
tijdelijke ondersteuning kan zowel binnen de eigen kantoororganisatie als daarbuiten worden 
gezocht. Met de collega-accountant buiten de eigen organisatie wordt een 
waarnemingscontract afgesloten (zie Bijlage 12: Waarnemingscontract).   
 
Het is van belang dat de waarnemer op de hoogte is en blijft van het functioneren van het 
kantoor, zodat hij ook daadwerkelijk in noodsituaties kan functioneren als vervanger. Dit kan 
door bijvoorbeeld jaarlijks bij een aantal opdrachten de dossiers te reviewen en de werkwijze 
van het kantoor te bespreken. Een mogelijkheid is om de waarnemer een rol bij de 
kwaliteitsbewaking te laten vervullen als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (zie 
hoofdstuk 8). Daarnaast dient het kantoor vooraf voorzieningen te treffen voor een juiste 
afwikkeling van de beroepsuitoefening in het geval van overlijden. Hierbij kan worden 
gedacht aan het regelen van waarneming of opvolging, maar ook aan het aanwijzen van 
iemand die op zorgvuldige wijze zorg kan dragen voor de verkoop van het 
accountantskantoor. 
 
Regelgeving voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten 
De waarneming en het treffen van voorzieningen voor een juiste afwikkeling van de 
beroepsuitoefening in het geval van overlijden zijn voorgeschreven in de NVAKass en 
NVAKaav. 
 
 

5.7 Samenvatting maatregelen van kwaliteitsbeheersing 

 
Werkprogramma’s en overige standaarden 
1. Maak gebruik van werkprogramma’s en beoordeel regelmatig of de inhoud 

geactualiseerd dient te worden. 
2. Maak gebruik van rapporteringsformulieren en beoordeel regelmatig of de inhoud 

geactualiseerd dient te worden.  
3. Maak gebruik van overige standaarden (waaronder standaardvragenlijsten) en beoordeel 

regelmatig of de inhoud geactualiseerd dient te worden. 
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Delegatie en toezicht  
1. Beoordeel of het deskundigheidsniveau van de teamleden is afgestemd op de 

onderhavige opdracht.  
2. Ga na of bij de uitvoering van de opdracht de juiste instructies en werkprogramma’s zijn 

gehanteerd en deze juist zijn toegepast.  
3. Verzorg een teambespreking voorafgaand aan respectievelijk een on-the-job-training  

gedurende de uitvoering van de opdracht.  
4. Besteed bij controle-opdrachten tijdens de teambespreking expliciet aandacht aan 

mogelijke afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
5. De eindverantwoordelijke accountant/professional geeft de rapportage of mededeling 

naar aanleiding van een onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerde opdracht af en 
ondertekent met zijn eigen naam en titel, onder vermelding van de naam van het 
accountantskantoor. 

 
Fraude 
1. Weet als kantoor hoe te handelen bij signalen van fraude door middel van het vaststellen 

van een procedure of draaiboek in het geval van fraude. 
2. Houd bij een controleopdracht vanaf de werkzaamheden in de planningsfase pro-actief 

rekening met het risico van fraude. 
3. Geef bij álle soorten opdrachten continu aandacht aan het risicoprofiel van de cliënt uit 

hoofde van de Wwft (zie hoofdstuk 3). 
4. Meld een ongebruikelijke transactie binnen 14 dagen bij de FIU-Nederland. 
 
Verschil van inzicht 
1. Draag zorg voor een procedure inzake een verschil van inzicht (aanpak, functionarissen, 

beslissingsbevoegdheid, de vastlegging, afgifte van de mededeling/verklaring). 
 
 Waarneming 
1. Tref maatregelen voor vervanging in het geval van ontstentenis of belet.  
2. Zorg dat er een waarnemer beschikbaar is in situaties van ontstentenis of belet. 
3. Zorg dat de waarnemer op de hoogte is van het functioneren van het kantoor door 

jaarlijks kennis te nemen van dossiers, cliënten en procedures. 
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5.8 Verwijzing regelgeving 

 
HRA deel 
1 

Onderdeel 

VGC  
NVAKass art. 4, 14/15 (standaarden); art. 17 (verschil van inzicht); art. 25 (mededeling); 

art. 30/31 (waarneming). 
NVAKaav art. 5/6 (waarneming); art.7, 10 
NV COS COS 240 De verantwoordelijkheid van de accountant voor het onderkennen van 

het risico van fraude in het kader van de controle van financiële overzichten; 
Voor andere opdrachten dan controles, wordt verwezen naar de van toepassing 
zijnde Standaarden. 

HRA deel 
2 

paragraaf 14.3 ‘Fraude’ 

 
 

5.9 Verwijzing naar de vragenlijsten van de Raad van Toezicht 

 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Aan assurance verwante opdrachten 2009 
H.0 
 
H.5 

Algemeen (volgende onderdeel): 
- Fraude 
Uitvoering van de werkzaamheden 

Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Andere assurance opdrachten (dan 
wettelijke controles) 2009 

H.0 
 
H.5 

Algemeen (volgende onderdeel): 
-  Fraude 
Uitvoering van de werkzaamheden 
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HOOFDSTUK 6 INSCHAKELEN VAN DESKUNDIGEN  

 
 

6.1 Inleiding  

 
Het accountantsberoep vervult een maatschappelijke vertrouwensfunctie. Dit vertrouwen is 
in belangrijke mate gestoeld op de objectiviteit en deskundigheid van de accountant. Het 
belang van deze pijlers van het accountantsberoep wordt onderstreept door de gedrags- en 
beroepsregels. Hierin zijn bepalingen terug te vinden die waarborgen beogen te scheppen 
voor het maatschappelijk verkeer. Eén van de vereisten in de Verordening Gedragscode 
inzake de aanvaarding van de opdracht is dat de voor de opdracht vereiste deskundigheid 
beschikbaar is. Een van de mogelijkheden daartoe is om gebruik te maken van de expertise 
van anderen. Zo kan binnen of buiten de eigen organisatie gezocht worden naar een 
deskundige die bereid is een deel van de tot de opdracht behorende werkzaamheden uit te 
voeren. Een andere mogelijkheid is dat de werkzaamheden weliswaar door de accountant 
worden uitgevoerd, maar dat de verrichte werkzaamheden en de daaruit getrokken conclusies 
nog aan een andere accountant ter beoordeling worden voorgelegd (zie paragraaf 2). 
Daarnaast kan de accountant tot de conclusie komen dat hem op een bepaald gebied de 
kennis ontbreekt om de werkzaamheden zelf uit te voeren. In dat geval kan een beroep 
worden gedaan op een deskundige (zie paragraaf 3).  
 
 

6.2 Inschakelen van collega-accountants  

 
Een accountant kan op verschillende manieren gebruik maken van de werkzaamheden van 
een collega-accountant, namelijk in het kader van:  
 
• verdeling van de werkzaamheden  
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de opdracht van een dusdanige omvang is dat het 
accountantskantoor die werkzaamheden niet volledig door het eigen kantoor of de eigen 
vestiging kan laten verrichten. Te denken valt hierbij aan een cliënt die een sterk 
geografische spreiding (meerdere vestigingen in meerdere landen) heeft. In een dergelijke 
situatie kan ervoor gekozen worden om de werkzaamheden over meerdere 
accountants(kantoren) te verspreiden. De accountant die gebruik wenst te maken van de 
diensten van een andere accountant zal in ieder geval de vakbekwaamheid van die andere 
accountant dienen te beoordelen. Aanwijzingen voor de vakbekwaamheid kunnen onder 
andere worden ontleend aan het lidmaatschap van dezelfde of een vergelijkbare 
beroepsorganisatie. De groepsaccountant overweegt of zijn eigen betrokkenheid voldoende is 
om de eindverantwoording te kunnen dragen. Voor de voorwaarden en de door de 
groepsaccountant te verrichten werkzaamheden wordt in het kader van controles van 
historische financiële overzichten (zoals een jaarrekening) verwezen naar de NV COS 
standaard 600 ‘Gebruikmaken van de werkzaamheden van andere accountants’.  
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• kwaliteitsbeheersing en/of toezicht  
Uit hoofde van kwaliteitsbeheersing wordt vaak de stelregel gehanteerd dat geen enkele 
uiting van een accountant verzonden mag worden zonder dat een collega-accountant de 
desbetreffende stukken heeft meegelezen. Een dergelijke maatregel, die beoogt misslagen in 
de uitoefening van het beroep te voorkomen, gaat uit van de veronderstelling dat er binnen 
elk accountantskantoor ten minste twee accountants werkzaam zijn. Deze veronderstelling 
gaat evenwel voor lang niet alle accountantskantoren op. Toch is het ook voor deze in het 
algemeen kleinere kantoren aan te bevelen om maatregelen te treffen die dit ‘meelezen’ 
mogelijk maken. Met name voor de meer gecompliceerde, meer risicovolle opdrachten is de 
wetenschap dat de eigen mening wordt gedeeld door een collega-accountant een extra 
kwaliteitswaarborg. In hoofdstuk 8 wordt nader op dit onderwerp ingegaan uit hoofde van de 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling. Een vergelijkbare oplossing werd eerder in 
hoofdstuk 1.3 aangegeven voor kleinere kantoren uit hoofde van toezicht om de waarnemer 
of een andere openbare accountant in te schakelen als onafhankelijkheidsfunctionaris. 
 
 een vaktechnisch advies 

Consultatie van een collega-accountant voor een vaktechnisch advies wordt in de volgende 
paragraaf behandeld. 
  
De openbaar accountant blijft eindverantwoordelijk voor de opdracht (zie paragraaf 4.4).  
 
Regelgeving voor assurance-opdrachten 
Voor controleopdrachten is van toepassing in de NV COS Standaard 600 ‘Gebruikmaken van 
de werkzaamheden van andere accountants’. 
 
 

6.3 Inschakelen van andere deskundigen 

 
Consultatie is het inschakelen van andere deskundigen buiten het opdrachtteam in het kader 
van een specifiek vaktechnisch probleem, waarvoor specialistische kennis nodig is. 
Bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van integriteit, continuïteit, fraude, of bepaalde 
(complexe of nieuwe) aspecten op gebied van verslaggeving of auditing etc. Het is van 
belang dat een accountantskantoor consultatie bevordert en zorgt voor de beschikbaarheid 
van opgeleid personeel, een netwerk buiten het kantoor, informatiebronnen en financiële 
middelen, zodat consultatie plaats kan vinden. Kleine kantoren zullen veelal meer gebruik 
maken van externe consultatie. Door het raadplegen wordt het risico van fouten verkleind en 
de kwaliteit van de werkzaamheden bevorderd. Het is van belang om de aard van de 
consultatie, de kwalificatie van de expert en het advies te documenteren. De openbaar 
accountant blijft eindverantwoordelijk voor de opdracht (zie paragraaf 4.4).  
 
In dit kader kan onderscheid gemaakt worden tussen consultatie van een collega-accountant 
en een andere deskundige. Onder een deskundige wordt verstaan een persoon of organisatie 
die over specifieke vaardigheden, kennis en ervaring beschikt op een ander 
deskundigheidsgebied dan verslaggeving en accountantscontrole. Consultatie van een 
collega-accountant betreft gewoonlijk een vaktechnisch advies. 
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Inschakelen van een andere deskundige 
Het komt in de praktijk regelmatig voor dat de accountant (mede) wordt ingeschakeld voor 
aangelegenheden die zijn deskundigheidsgebied te buiten gaan. In dit soort situaties kan de 
accountant er voor kiezen om:  
• de gehele opdracht door te geven aan een andere deskundige42. In deze situatie is de 

accountant niet langer betrokken bij de uitvoering van en rapportering omtrent de 
opdracht. Op deze situatie zal hier om die reden niet verder worden ingegaan.  

• een andere deskundige in te schakelen voor het deelgebied waarop de accountant zelf 
onvoldoende deskundig is. Het kan voorkomen dat er bij de accountant, tijdens de 
uitvoering van zijn werkzaamheden, behoefte ontstaat aan het oordeel van een ter zake 
meer specifiek deskundige. Bij de consultatie van een andere deskundige kan gedacht 
worden aan een oordeel dat voor de accountant van belang is bij:  
- het bepalen van de waarde van activa zoals gebouwen en terreinen, machines en 

installaties, kunstwerken en edelstenen;  
- het berekenen van bedragen waarvoor specialistische technieken of methoden moeten 

worden toegepast (zoals actuariële berekeningen);  
- het bepalen van de mate van het gereed zijn van meerjarige projecten en de nog te 

verrichten werkzaamheden; 
- het verkrijgen van inzicht in juridische of fiscale opvattingen omtrent de interpretatie 

van overeenkomsten, en/of wet- en regelgeving;  
- het verkrijgen van een invalshoek vanuit een andere discipline op het gebied van 

integriteit, continuïteit, fraude etc. 
 
Als de accountant van plan is te steunen op het advies of het werk van een deskundige 
beoordeelt de accountant of dat voornemen gerechtvaardigd is. Van belang zijn de 
beschikbaarheid, de reputatie, de deskundigheid, objectiviteit en de voor de deskundige 
geldende beroeps- en ethische voorschriften. Deze informatie kan verkregen worden uit 
eerdere ervaring met de deskundige of door het inwinnen van informatie bij een derde. 
Aanwijzingen voor de vakbekwaamheid kunnen bestaan uit een diploma of een vergunning,  
afgegeven door (of het lidmaatschap van) een erkende beroepsorganisatie dan wel de 
ervaring en de goede naam van de deskundige op het specifieke gebied. Het risico dat de 
deskundige niet geheel objectief is, neemt toe indien hij in dienst is bij dan wel op andere 
wijze financieel gebonden is aan  de opdrachtgever. Tevens is het van belang afspraken te 
maken over de geheimhouding. 
 
Voor de reikwijdte en beoordeling van de werkzaamheden van de deskundige wordt in het 
kader van controles van historische financiële overzichten (zoals een jaarrekening) verwezen 
naar COS 620 ‘Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen’. De accountant die 
een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt, maakt géén melding van het gebruik van 
de werkzaamheden van de deskundige. In het geval van een andere dan een goedkeurende 
accountantsverklaring kan het gewenst zijn bij de uiteenzetting van de aard van de 
bedenking/beperking een beschrijving te geven van de werkzaamheden van de deskundige. 
De accountant dient daarvoor toestemming te vragen aan de deskundige. Voor de procedure 
bij een verschil van inzicht wordt verwezen naar paragraaf 5.5. 
 
                                                      
42 Zie VGC B1-240.5 inzake de bedreiging voor de objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid in het 
geval van een eventuele aanbrengpremie/commissie bij doorverwijzing. Bij een assurance-cliënt leidt dit tot 
een onaanvaardbare bedreiging voor de onafhankelijkheid. 
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Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten  
Het accountantskantoor zorgt ervoor dat de accountant zonodig advies vraagt aan een 
vakbekwame persoon. Deze zorg houdt in dat het accountantskantoor de voor de opdracht 
verantwoordelijke openbaar accountant de gelegenheid biedt om advies te vragen aan 
vakbekwame personen. 
 
Regelgeving voor assurance-opdrachten
Het accountantskantoor draagt er zorg voor dat de accountant zonodig advies vraagt aan een  
vakbekwame persoon en dat de accountant het onderwerp en het advies vastlegt. Voor 
controleopdrachten is daarnaast van toepassing Standaard 620 ‘Gebruikmaken van de 
werkzaamheden van deskundigen’ uit de NV COS.  
 

6.4.Samenvatting maatregelen van Kwaliteitsbeheersing 

 
Inschakelen van collega-accountants: verdeling van werkzaamheden  
1. Stel in het kader van een verdeling van werkzaamheden vast of u als accountant kan 

voldoen aan de voorwaarden voor de eigen betrokkenheid (het materieel belang, de 
kennis, het risico van onjuistheden, zie NV COS 600). 

2. Stel vast of de collega-accountant voldoet aan de eisen van bekwaamheid en objectiviteit. 
3. Beoordeel (de uitkomst van) de werkzaamheden van de collega-accountant. 
 
Inschakelen van collega-accountants/andere deskundigen: consultatie 
1. Informeer het personeel van het beleid en procedures aangaande consultatie.   
2. Specificeer situaties waarin consultatie benodigd is door de complexiteit of het 

onderwerp. 
3. Handhaaf of verschaf toegang tot adequate bibliotheken en andere geautoriseerde 

bronnen, bijvoorbeeld door samenwerking met andere kantoren. 
4. Bouw een netwerk op aan interne en externe specialisten. 
5. Beoordeel de andere deskundige op beschikbaarheid, reputatie, deskundigheid, 

objectiviteit en de voor de deskundige geldende beroeps- en ethische voorschriften. 
6. Maak afspraken met deskundigen over de werkzaamheden, de wijze van documenteren, 

geheimhouding en het gebruik van de bevindingen.  
7. Beoordeel (de uitkomst van) de werkzaamheden van de andere deskundige. 
8. Documenteer het onderwerp van de adviesaanvraag, het verkregen advies en de 

kwalificatie van de expert. 
 

6.5 Verwijzing regelgeving 

 
HRA deel 
1 

Onderdeel 

VGC B1-210.9 (inschakelen van een deskundige in relatie tot opdrachtaanvaarding) 
NVAKass Art. 16 
NVAKaav Art. 15  
NV COS 600 ‘Gebruikmaken van de werkzaamheden van andere accountants’  

610 ‘Gebruikmaken van de werkzaamheden van de interne accountantsfunctie’  
620 ‘Gebruikmaken van de werkzaamheden van deskundigen’ 
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6.6 Verwijzing naar de vragenlijsten van de Raad van Toezicht 

 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Aan assurance verwante opdrachten 2009 
H.6 Inschakelen van deskundigen 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Andere assurance opdrachten (dan 

wettelijke controles) 2009 
H.6 Inschakelen van deskundigen 
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HOOFDSTUK 7  DOCUMENTATIE VAN DE WERKZAAMHEDEN  

 
 

7.1 Inleiding  

  
De accountant dient op grond van zijn beroepsregels een registratie bij te houden omtrent de 
in het kader van een opdracht verrichte werkzaamheden. Een dergelijke verplichting wordt 
ook wel aangeduid als de plicht tot dossiervorming. Onder dossiervorming dient in dit 
verband te worden verstaan: het vervaardigen, het verkrijgen en het bewaren van al het 
materiaal voor het uitvoeren van een opdracht. Het uit een opdracht verkregen materiaal kan 
bestaan uit gegevens die zijn vastgelegd op papier, op film, of op een elektronisch of ander 
medium. De verkregen gegevens worden bewaard in een papieren of digitaal dossier. Doel 
van dit dossier is om al datgene vast te leggen dat in het kader van de onderhavige opdracht 
van belang is voor:  

 het onderbouwen van het (eind)oordeel van de accountant;  
 het aantonen dat de werkzaamheden zijn verricht in overeenstemming met de 

geldende vaktechnische normen.  
In het navolgende wordt ingegaan op de inhoud en inrichting van het dossier (zie paragraaf 2 
en 3) en de vertrouwelijkheid van in het dossier opgenomen gegevens (zie paragraaf 4).  
 

7.2 Inrichting van het dossier 

 
Het dossier dient zodanig te worden ingericht dat aan de specifieke omstandigheden van de 
opdracht en aan de specifieke behoefte van de accountant wordt voldaan. Bij de afweging 
welke aangelegenheden wel en welke niet in het dossier worden opgenomen, zal de 
vakkundige oordeelsvorming van de accountant een belangrijke rol spelen. Een aanwijzing 
voor wat in het dossier dient te worden opgenomen, kan worden verkregen door na te gaan 
wat nodig is om een andere accountant, die geen eerdere ervaringen heeft met de 
desbetreffende opdracht, een indruk te geven van de uitgevoerde werkzaamheden en van de 
op basis hiervan genomen belangrijke beslissingen. Het is echter niet noodzakelijk en ook 
niet praktisch om alles te documenteren dat door de accountant tijdens de uitvoering in 
beschouwing wordt genomen. Een voorbeeld betreft het geval van omvangrijke lijsten bij een 
voorraadinventarisatie. In die situatie kan ervoor worden gekozen de meest essentiële bladen 
te kopiëren en op te nemen zoals het voorblad (ter identificatie van de lijst), het blad met een 
totaaltelling (ter aansluiting op de voorraadadministratie en/of het grootboek) en eventuele 
bladen met van belang zijnde verschillen. De originele documenten behoren tot de 
administratie van de cliënt.  
  
Het dossier dient in ieder geval in voldoende mate compleet en gedetailleerd te zijn, zodat 
een goed beeld kan worden verkregen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden. Dit 
houdt in dat in het dossier informatie dient te zijn opgenomen omtrent:  
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De uitvoering van de opdracht: 

 de planning van de opdracht;  
 de aard van de werkzaamheden, het tijdstip van de uitvoering en de omvang van de 

verrichte werkzaamheden;  
 de uitkomsten van de verrichte werkzaamheden en de verkregen 

(controle)informatie;  
 de aard en conclusie van een consultatie (indien van toepassing); 
 de identiteit van de opsteller respectievelijk reviewer en de datering van de uitvoering 

van de werkzaamheden; 
 belangrijke onderwerpen die tijdens de uitvoering van de opdracht naar voren zijn 

gekomen en de daaruit getrokken conclusies. 
 

De randvoorwaarden bij de opdracht: 
 de cliënt- en opdrachtaanvaarding/-continuering; 
 de onafhankelijkheid (in het geval van assurance-opdrachten): 

- tussentijdse bevestigingen van de onafhankelijkheid van de teamleden (bij 
aanvang en afronding van de opdracht); 

- een onafhankelijkheidsrapportage; 
 eventuele bedreigingen van betekenis van de fundamentele beginselen en getroffen 

maatregelen; 
 de uitkomsten van opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (indien van toepassing); 

 
De jaarlijkse bevestigingen van onafhankelijkheid van het personeel worden centraal 
opgeborgen. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van de HRM-administratie. In verband met 
mogelijke wijzigingen tussentijds wordt daarnaast voorafgaand aan de uitvoering en na het 
beëindigen – maar vóór afgifte van de verklaring – van de opdracht een bevestiging van 
onafhankelijkheid gevraagd. Deze kan per opdracht worden bewaard. In het geval van een 
controledossier dient de afsluiting tijdig na de datum van de accountantsverklaring te 
gebeuren. Dit is ook voor de andere dossiers aan te bevelen. Onder tijdig wordt gewoonlijk 
een periode van maximaal 2 maanden verstaan43. De afsluiting is een administratief proces, 
hetgeen het verrichten van nieuwe controlewerkzaamheden of het trekken van conclusies 
uitsluit. Na de afsluiting mag de accountant geen controledocumentatie meer vernietigen of 
verwijderen. Wel mag hij onder bepaalde voorwaarden documentatie toevoegen (zie COS 
230 Controledocumentatie). 
 
De inrichting en de inhoud van het dossier dienen daarbij te worden afgestemd op:  

 de aard van de opdracht en de uit te voeren (controle-)werkzaamheden;  
 de wijze van rapportering;  
 de aard en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten bij de cliënt;  
 de wijze waarop bij de cliënt de gegevens worden vastgelegd;  
 de kwaliteit van de bij de cliënt aanwezige administratieve organisatie en daarmee 

verbonden maatregelen van interne beheersing;  
 de specifieke behoefte van de accountant om de in het kader van de onderhavige 

opdracht verrichte werkzaamheden te kunnen beoordelen en volgen;  

                                                      
43 Voor wettelijke controles is een termijn van maximaal 2 maanden voorgeschreven. Dit is eveneens een 
geschikte periode voor andere dossiers. 
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 specifieke werkmethoden en technieken die zijn gebruikt bij de uitvoering van de 
werkzaamheden.  

 
Afhankelijk van de aard van de opdracht zijn verschillende voorschriften over de 
documentatie van kracht. Voor aan assurance verwante opdrachten - waaronder de 
samenstellingsopdracht - gelden voorschriften op hoofdlijnen. Dit betekent dat de accountant 
meer vrijheid heeft ten aanzien van de inrichting van het dossier. In Leidraad 14 ‘Opdrachten 
in de MKB-praktijk’ is een nadere toelichting in de vorm van een ‘best practice’ gegeven44. 
Voor assurance-opdrachten en specifiek voor de controle-opdrachten gelden meer 
gedetailleerde voorschriften die zijn weergegeven in Standaard 230 ‘Controledocumentatie’ 
(voor controle-opdrachten) uit de NV COS.  
 
 
Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten  
In de nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) zijn per soort 
opdracht voorschriften over de documentatie opgenomen. 
 
Regelgeving voor assurance-opdrachten 
Het accountantskantoor zorgt ervoor dat de openbaar accountant voor iedere assurance-
opdracht voor de uitvoering waarvan hij verantwoordelijk is, een dossier inricht (NVAK ass 
artikel 15). Voor controleopdrachten zijn daarnaast in de NV COS voorschriften opgenomen 
in Standaard 230 ‘Controledocumentatie’.  
 
 

7.3 Standaardisatie van het dossier 

 
Het verdient aanbeveling bij de inrichting van het dossier een bepaalde vorm van 
standaardisatie na te streven. Het standaardiseren van formulieren en werkzaamheden 
vergroot de eenvormigheid, de herkenbaarheid en de overdraagbaarheid van werkzaamheden 
binnen het accountantskantoor. Hierdoor kan niet alleen beter sturing worden gegeven aan de 
kwaliteit van de verrichte werkzaamheden, maar wordt ook de efficiency binnen het kantoor 
vergroot. Standaardisatie kan betrekking hebben op:  
 
 de indeling van het dossier  

Het dossier bevat veelal een (gestandaardiseerde) inhoudsopgave, waarin kan worden 
aangetekend welke stukken in het dossier opgenomen kunnen worden. In deze 
inhoudsopgave kan veelal worden aangetekend met betrekking tot welke onderwerpen 
daadwerkelijk stukken aan het dossier zijn toegevoegd. Door gebruik te maken van een 
dergelijk systematiek kan de volledigheid van de dossierstukken worden bewaakt. 
Dossierstukken worden veelal voorzien van een codering die is gekoppeld aan het onderwerp 
van het desbetreffende dossierstuk. Deze codering hangt in het algemeen samen met de 
indeling naar posten van balans en winst- en verliesrekening. Door gebruik te maken van een 
dergelijke codering wordt ook het verwijzen naar andere dossierstukken vereenvoudigd. Een 
vorm is de zogenaamde kruisverwijzing tussen onderling gerelateerde dossierstukken. 
Bijvoorbeeld een verwijzing van de dossiernummers van het document ‘voorziening 
debiteuren’ naar de specificatie van de post ‘debiteuren’ en andersom. 
                                                      
44 Leidraad 14 ‘Opdrachten in de MKB-praktijk’, paragraaf 2.9 ‘Documentatie’. 
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 de stukken die in of voor het dossier worden gebruikt  

Ook ten aanzien van de stukken die door het kantoor voor het dossier worden gebruikt, kan 
een bepaalde vorm van standaardisering worden toegepast. Te denken valt hierbij aan 
werkprogramma’s voor het uitvoeren van (bepaalde onderdelen van) een opdracht, 
formulieren voor het maken van aantekeningen etc.  
  
Op de dossierstukken zullen de volgende gegevens veelal op een gestandaardiseerde plaats 
vermeld staan:  

- dossiercode;  
- cliëntnaam;  
- cliëntnummer;  
- boekjaar waarop het dossierstuk betrekking heeft;  
- datum van uitvoering van de werkzaamheden;  
- paraaf van de uitvoerend assistent of accountant;  
- paraaf van de beoordelaar van de werkzaamheden.  

Voor in het dossier opgetekende vragen en discussiepunten geldt dat zij duidelijk dienen te 
zijn en dat ook de wijze van afwikkeling in het dossier dient te worden aangetekend alvorens 
de werkzaamheden kunnen worden afgerond en de accountant zijn rapport aan de cliënt kan 
uitbrengen.  
 
Bij doorlopende opdrachten zullen er gegevens zijn die ook voor de volgende jaren van 
belang zijn. Deze gegevens worden veelal in een afzonderlijk dossier (het ‘permanente 
dossier’) opgenomen. De keuze van de dossierindeling wordt, zoals reeds is uiteengezet, in 
belangrijke mate bepaald door de specifieke omstandigheden binnen het accountantskantoor. 
Om die reden kan er geen algemene, voor alle kantoren geldende standaard worden 
ontwikkeld. In bijlage 13 is een voorbeeld opgenomen van hoe een standaard dossierindeling 
er zou kunnen uitzien. Daarbij worden de volgende dossiers onderscheiden:  
 
A  Algemeen dossier 
B  Organisatie- en processendossier (interim) 
C-W  Jaardossier  
X-Y Belastingdossier 
Z1 Permanent dossier 
Z2 Correspondentiedossier 
Z3  Bevestigingen van onafhankelijkheid, jaarlijks 
Z4 Fraude/ongebruikelijke transactie (in het kader van de Wwft), indien van toepassing 
 
In verband met eventuele opvragingen door de fiscus en het Bureau Financieel Toezicht  (zie 
paragraaf 1.2.7. Geheimhouding) wordt aangeraden een afzonderlijk dossier aan te maken 
voor belastingadviezen en in het geval van voorkomen van een (mogelijke) fraude c.q. 
ongebruikelijke transactie.  
 
Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten  
In zijn algemeenheid geldt dat het accountantskantoor de kwaliteit beheerst van de door het 
kantoor uitgevoerde aan assurance verwante opdrachten. 
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Regelgeving voor assurance-opdrachten 
Het accountantskantoor zorgt ervoor dat het een standaard heeft voor de inrichting van een 
dossier ter zake van een uitgevoerde assurance-opdracht. Het accountantskantoor zorgt 
ervoor dat de standaard ten minste voldoet aan de standaarden van de NV COS ter zake van 
de inrichting van dossiers voor assurance-opdrachten. 
 
 

7.4 Vertrouwelijkheid van het dossier  

 
De accountant dient volgens de gedragsregels (zie hoofdstuk 1) alles geheim te houden wat 
hem in de uitoefening van zijn beroep als geheim is toevertrouwd of wat daarbij als een 
vertrouwelijke aangelegenheid te zijner kennis is gekomen. Ook de gegevens die in het 
dossier zijn opgenomen, vallen onder deze geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat de 
accountant passende maatregelen dient te nemen om de vertrouwelijkheid en veilige 
bewaring van het dossier te kunnen waarborgen. Denk aan fysieke en elektronische 
maatregelen als toegangsbeveiliging, beveiliging tegen brand en inbraak, back-up en 
recovery-maatregelen. Het dossier dient gedurende ten minste zeven jaar nadat het is 
afgesloten bewaard te blijven op een systematische en vertrouwelijke wijze. De dossiers zijn, 
afhankelijk van de vraag aan wie de opdracht is verstrekt, eigendom van de accountant of 
van het samenwerkingsverband waarvan hij deel uitmaakt. In de lijn met het bovenstaande 
geldt dat bij beëindiging van het accountantskantoor de gegevens bewaard blijven gedurende 
de periode zoals in de wettelijke bepalingen is voorgeschreven. De vertrouwelijkheid van  
van deze gegevens blijft gewaarborgd.  
 
Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten  
Het accountantskantoor zorgt ervoor dat de documentatie van de uitgevoerde opdrachten 
gedurende zeven jaar systematisch en vertrouwelijk wordt bewaard. Het accountantskantoor 
zorgt ervoor dat vanaf het moment dat het accountantskantoor ophoudt te bestaan aan deze 
verplichting blijvend kan worden voldaan. 
 
Regelgeving voor assurance-opdrachten 
Het accountantskantoor zorgt ervoor dat een dossier gedurende ten minste zeven jaar nadat 
het is afgesloten wordt bewaard. Ook indien het accountantskantoor ophoudt te bestaan, 
wordt ervoor gezorgd dat de gegevens worden bewaard conform de in de wettelijke 
bepalingen voorgeschreven periode waarbij de vertrouwelijkheid van deze gegevens 
gewaarborgd blijven. 
 
 

7.5 Samenvatting maatregelen van Kwaliteitsbeheersing 

 
Inrichting van het dossier 
1. Maak voor iedere opdracht een dossier aan.  
2. Zorg dat binnen het accountantskantoor een uniforme indeling voor het dossier wordt 

toegepast.  
3. Stel standaarden op voor te gebruiken werkprogramma’s, formulieren, brieven en 

dergelijke.  
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4. Geef aanwijzingen met betrekking tot de wijze waarop formulieren en werkprogramma’s 
gebruikt, afgetekend en in het dossier opgeborgen dienen te worden.  

5. Houd toezicht op de naleving van de werk- en dossierinstructies. 
  
Vertrouwelijkheid van het dossier 
1. Het kantoor dient te voldoen aan de bewaarplicht (zeven jaar) en de 

geheimhoudingsplicht, ook in het geval van het beëindigen van het kantoor. 
2. Zorg voor interne en externe toegangsbeveiliging van (elektronische) informatie, het 

gebruik van een firewall. 
3. Creëer de mogelijkheid om (elektronisch) opgeslagen informatie bij verlies of 

beschadiging te herstellen (back-up en recovery). 
4. Bewaar in het geval van elektronische vastleggingen de originele bestanden en back-up-

bestanden gescheiden.  
5. Zorg bij de archivering van de dossiers voor een duidelijk en eenvoudig toegankelijk 

ontsluitingssysteem.  
6. Sluit een dossier- en/of bestandsreconstructieverzekering af.  
 
Tevens worden de volgende maatregelen van kwaliteitsbeheersing aanbevolen:  
7. Archiveer dossiers in brandvrije kasten.  
8. Zorg dat de bewaarplaats van dossiers is voorzien van een inbraakbeveiligingssysteem.  
9. Zorg dat de bewaarplaats van dossiers is voorzien van een brandalarmeringssysteem. 
 
 

7.6 Verwijzing regelgeving 

 
HRA deel 
1 

Onderdeel 

VGC A-140 Geheimhouding 
NVAKass Art. 15 en 56 
NVAKaav Art. 8 
NV COS COS 230 ‘Controledocumentatie’ (voor controleopdrachten)  

Voor andere opdrachten dan controles, wordt verwezen naar de van toepassing 
zijnde Standaarden. 

 
 

7.7 Verwijzing naar de vragenlijsten van de Raad van Toezicht 

 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Aan assurance verwante opdrachten 2009 
H.7 
H.0 

Documentatie van de werkzaamheden 
Algemeen (volgende onderdeel:) 
- Additionele disciplines (systeembeheer en toegangsbeveiliging) 

Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Andere assurance opdrachten (dan 
wettelijke controles) 2009 

H.7 
H.0 

Documentatie van de werkzaamheden 
Algemeen (volgende onderdeel:) 
- Additionele disciplines (systeembeheer en toegangsbeveiliging) 
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8 KWALITEITSBEWAKING  

 
 

8.1 Inleiding 

 
In hoofdstuk 1 is ingegaan op het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Het is van belang dat door 
het accountantskantoor wordt vastgesteld dat conform dit stelsel wordt gewerkt. Als 
onderdeel van de uitvoering van de opdracht kan een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 
(paragraaf 2) worden uitgevoerd. Dit is een maatregel van kwaliteitsbeheersing bij een 
individuele opdracht waarbij wordt beoordeeld of de accountant in redelijkheid tot de 
voorgestelde mededeling c.q. verklaring heeft kunnen komen, vóór de daadwerkelijke afgifte 
daarvan. Verder wordt jaarlijks een evaluatie van het gehele stelsel van kwaliteitsbeheersing 
(paragraaf 3) uitgevoerd, hetgeen gericht is op de vaststelling van een adequate opzet en 
werking van het stelsel. Als onderdeel van de evaluatie kan een periodiek intern 
kwaliteitsonderzoek worden uitgevoerd op een aantal afgeronde opdrachten. Voor assurance-
opdrachten zijn deze vormen van kwaliteitsbewaking in de NVAKass voorgeschreven en 
verder uitgewerkt.  
 
Bij non-assurance-opdrachten is de wijze van de beheersing van de kwaliteit van het kantoor 
vrij gelaten. In deze Leidraad wordt geadviseerd om onder meer adviesopdrachten, zoals een 
due diligence-onderzoek, te betrekken bij de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 
(paragraaf 2). Voor alle non-assurance-opdrachten wordt aangeraden het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing jaarlijks te evalueren en gebruik te maken van een periodiek intern 
kwaliteitsonderzoek op een aantal afgeronde opdrachten (paragraaf 3). 
 
 

8.2  Opdrachtgerichte Kwaliteitsbeoordeling 

 
Om te beoordelen of de accountant in redelijkheid tot de afgifte van de mededeling c.q. 
verklaring over de opdracht kan komen, wordt een zogenaamde opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling verricht. Deze kwaliteitsbeoordeling is gericht op de kwaliteit van een 
individuele opdracht en vindt plaats vóór de afgifte van de mededeling. Zij maakt daarmee in 
de procesgang deel uit van de uitvoering van de opdracht. Bij de beoordeling staat de vraag 
voorop of de verantwoordelijke accountant redelijkerwijs tot het oordeel zoals opgenomen in 
de voorgenomen verklaring heeft kunnen komen. Het is goed daarbij rekening te houden met 
de menselijke factor45: accountants kunnen een te grote mate van vertrouwdheid ontwikkelen 
met een cliënt en daarmee te welwillend worden. Een andere mogelijkheid is dat zij in een 
verder stadium van de opdracht weinig zelfkritisch zijn ten opzichte van eerdere genomen 
beslissingen in de planningsfase. 
 
Gezien de gerichtheid op de totstandkoming van het oordeel ligt de toepassing van een 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling vooral voor de hand bij de categorie assurance-

                                                      
45 Zie het MAB januari/februari 2008, Roos, A.R., Kwaliteitsbeoordeling bij assurance-opdrachten. 
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opdrachten, hetgeen ook aansluit op de NVAKass. Echter ook bij bepaalde non-assurance-
opdrachten heeft een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling toegevoegde waarde. Denk aan 
een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden46 en 
adviesopdrachten, zoals bijvoorbeeld een due diligence-onderzoek47. Ondanks dat geen 
oordeel en zekerheid worden gegeven, hebben deze het onderzoekselement c.q. het 
afwegingsproces om tot een advies te komen met assurance-opdrachten gemeen. Een 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling kan in zulke gevallen bijdragen aan een correcte 
uitvoering en rapportage. Op die manier kan worden voorkomen dat er een risico (denk aan 
het afbreukrisico) ontstaat voor het kantoor. Dit geldt in mindere mate voor 
samenstellingsopdrachten, omdat deze gericht zijn op het tot stand brengen van informatie en 
niet op het onderzoeken van informatie respectievelijk het komen tot een oordeel. Uiteraard 
is het wél zinvol om na te gaan of de samenstelwerkzaamheden voldoen aan interne 
kwaliteitsnormen en de regelgeving, naast de gebruikelijke review-werkzaamheden. Om 
reden van de doorlooptijd is het veelal praktischer om dit dan ná de afgifte van de 
samenstellingsverklaring te doen, bijvoorbeeld door een steekproefsgewijze collegiale review 
door een accountant achteraf (vergelijk het periodiek intern kwaliteitsonderzoek uit paragraaf 
8.3).  
 
Toetsingscriteria 
Het kantoor stelt zelf de toetsingscriteria vast voor welke opdrachten een opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling moet plaatsvinden. Een richtinggevende factor in dit kader is het risico 
dat de accountant een onjuiste verklaring of rapport afgeeft. Ter vaststelling van de interne 
toetsingscriteria kan gedacht worden aan de volgende aspecten: 
• de omstandigheid dat wet- of regelgeving een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 

voorschrijft48;  
• de aard van de opdracht, alsmede de mate waarin het openbaar belang daarbij betrokken 

is. Een jaarrekening is gericht op een brede kring van gebruikers, daar waar andersoortige 
assurance-opdrachten zich kunnen richten op zowel een brede als beperkte kring van 
gebruikers. Qua controledoelstelling vormen opdrachten met een volledigheidsprobleem 
een risico: de meeste jaarrekeningcontroles en assurance-opdrachten leidend tot een 
fusie-, splitsings- en omzettingsverklaring; 

• beroepsrisico's die groter zijn dan normaal, bijvoorbeeld als gevolg van het voorkomen 
van ongebruikelijke omstandigheden bij de cliënt die ertoe kunnen leiden dat de opdracht 
niet volgens de regels zal worden uitgevoerd. Hierbij kunnen de uitkomsten gebruikt 
worden uit het eerdere proces van de aanvaarding/continuering van de cliënt en de 
uitgevoerde opdracht. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de volgende aspecten: 

- de integriteit van cliënt; 
- de branche waarin de cliënt actief is; 
- de complexiteit van de structuur van de cliënt; 
- de typologie van de cliënt; 
- specifieke regelgeving die van toepassing is; 
- complexe transacties, bijvoorbeeld bij financiële instrumenten of schattingen, 

bijvoorbeeld door het management; 
- continuïteitsproblematiek; 

                                                      
46 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot 
financiële informatie (COS 4400). 
47 Transactiegerelateerde adviesdiensten (COS 5500N). 
48 Dit is het geval bij een wettelijke controleopdracht bij een organisatie van openbaar belang. 
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- de ervaring die het accountantskantoor heeft met de cliënt;  
- de ervaring van de accountant en zijn medewerkers met betrekking tot 

vergelijkbare opdrachten;  
- het repeterend karakter van het soort opdrachten: kan al dan niet volgens een vast 

stramien worden gewerkt? 
• een bedreiging van de onafhankelijkheid, als onderdeel van de waarborgen om de 

bedreiging van de onafhankelijkheid terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Een 
factor die daarbij betrokken kan worden, is de omvang van de opdracht binnen de 
portefeuille van de verantwoordelijke accountant respectievelijk het kantoor (zie 
hoofdstuk 1.3). 

 
Het aanwijzen van de opdrachten waarop een opdrachtgerichte kwaliteitsbewaking moet 
plaatshebben moet niet alleen eenmaal per jaar gebeuren, maar ook als tijdens de uitvoering 
van een opdracht omstandigheden aan het licht kunnen komen die aanleiding moeten zijn de 
cliënt alsnog aan te melden voor een opdrachtgerichte kwaliteitsbewaking. Denk hierbij aan 
twijfel onder de teamleden over de toereikendheid van het rapport, onenigheid met het 
management van de cliënt over van belang zijnde verslaggevingonderwerpen of beperkingen 
in de opdracht, een mogelijke overname van de cliënt etc. 
 
Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar 
De kwaliteitsbeoordelaar is een Accountant-Administratieconsulent of een 
registeraccountant, die niet is betrokken bij de uitvoering van de door hem te beoordelen 
opdracht. Het is belangrijk dat deze persoon vakbekwaam is, zodat een adequate inhoudelijke 
beoordeling kan plaatsvinden en dat hij niet wordt gehinderd door hiërarchische 
verhoudingen binnen het opdrachtteam en het kantoor. Andere relevante aspecten zijn 
objectiviteit c.q. onafhankelijkheid, voldoende training en ervaring, gezag en de 
mogelijkheid en tijd om deze rol te vervullen. Met name bij de kleinere kantoren kan het 
voorkomen dat een consultatie tijdens de opdrachtuitvoering plaatsvindt bij de 
kwaliteitsbeoordelaar. De objectiviteit hoeft daarmee niet te worden aangetast, zo lang de 
verantwoordelijke accountant de beslissing neemt en het betreffende onderwerp niet 
overheersend is binnen de opdracht. Mocht de consultatie wél gevolgen hebben voor de 
objectiviteit, dan wordt aangeraden om een andere kwaliteitsbeoordelaar voor de opdracht 
aan te stellen. Indien op het kantoor geen andere accountant werkzaam is, dan is het 
alternatief om aansluiting te zoeken bij een samenwerkingsverband voor accountants of een 
overeenkomst met een collega-accountant van een ander kantoor aan te gaan. Een optie is om 
de waarnemer eveneens te vragen als kwaliteitsbeoordelaar. Op deze wijze ‘snijdt het mes 
aan twee kanten’: de waarnemer blijft zo ook op de hoogte van cliënten en de gang van zaken 
op het kantoor. 
 
Onderwerpen 
De volgende zaken worden ten minste betrokken bij de opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling: 

- de mondeling en schriftelijk door de accountant gegeven informatie, hetgeen 
eventueel op verzoek van de kwaliteitsbeoordelaar is gebeurd; 

- de informatie die object van de opdracht is geweest; 
- de voornaamste bevindingen van de uitgevoerde werkzaamheden en de uit deze 

bevindingen getrokken conclusies; en 
- de af te geven mededeling. 
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In bijlage 14 is een overzicht opgenomen met voorbeelden van aandachtspunten bij een 
kwaliteitsbeoordeling. 
 
De uitkomst van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en de eraan ten grondslag 
liggende overwegingen worden vastgelegd en door de kwaliteitsbeoordelaar besproken met 
de accountant. Het is van belang dat een procedure is vastgesteld voor het geval dat zij geen 
overeenstemming bereiken over de uitkomst van de kwaliteitsbeoordeling (zie paragraaf 5.5). 
De mededeling mag niet eerder door de accountant worden afgeven dan na voltooiing van  de 
kwaliteitsbeoordeling.  
 
Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten  
Bij non-assurance-opdrachten is de wijze van de beheersing van de kwaliteit van het kantoor 
vrijgelaten. Rekening mag gehouden worden met de aard en omvang van het 
accountantskantoor.  
 
Regelgeving voor assurance-opdrachten 
Voor assurance-opdrachten geldt dat de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 
voorgeschreven is in de NVAKass, waarbij het kantoor zelf aan de hand van interne 
toetsingscriteria kan vaststellen voor welke assurance-opdrachten een kwaliteitsbeoordeling 
moet plaats vinden. De mededeling mag niet eerder worden afgegeven dan nadat de 
kwaliteitsbeoordeling is voltooid. Voor de volledige voorschriften wordt verwezen naar de 
NVAKass (art. 18 t/m 21).  
 
 

8.3 Jaarlijkse evaluatie van het stelsel van kwaliteitsbeheersing 

 
Het accountantskantoor is verantwoordelijk voor de naleving van het gehele stelsel van 
kwaliteitsbeheersing. Door een jaarlijkse evaluatie van het stelsel van kwaliteitsbeheersing 
kan worden vastgesteld of het stelsel naar behoren functioneert. Het gaat hier om een breder 
aandachtsgebied dan bij de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (paragraaf 8.2). 
 
Voor assurance-opdrachten zijn in de NVAKass voorschriften opgenomen over de jaarlijkse 
evaluatie van het kwaliteitsbeheersingsstelsel en een periodiek intern kwaliteitsonderzoek. 
Voor aan assurance verwante opdrachten is het algemene beginsel van toepassing dat het 
kantoor de kwaliteit beheerst van de door het kantoor uitgevoerde aan assurance verwante 
opdrachten. Ook voor deze opdrachten is het zinvol om na te gaan of de werkzaamheden 
voldoen aan interne kwaliteitsnormen en de regelgeving, naast de gebruikelijke review-
werkzaamheden. Bijvoorbeeld door middel van een steekproefsgewijze collegiale review 
door een accountant achteraf. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de hieronder 
beschreven jaarlijkse evaluatie van het stelsel en het periodiek intern kwaliteitsonderzoek. 
 
Jaarlijkse evaluatie 
Bij de jaarlijkse evaluatie van het stelsel wordt  nagegaan of de wettelijke regels worden 
nageleefd, het stelsel van kwaliteitsbeheersing goed is opgezet en op de juiste wijze is 
geïmplementeerd en heeft gefunctioneerd. Enkele aandachtsgebieden die bij de evaluatie 
betrokken kunnen worden zijn de analyse van:  
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- nieuwe ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving, vaktechnische richtlijnen en de 
wijze waarop deze, voor zover relevant, zijn verwerkt in de gedragslijnen en de 
procedures van het accountantskantoor; 

- de geschreven bevestigingen dat wordt voldaan aan de 
onafhankelijkheidsvoorschriften en -procedures (in het geval van assurance-
opdrachten); 

- de voortdurende vaktechnische ontwikkeling, waaronder training; en 
- de beslissingen met betrekking tot het aanvaarden en voortzetten van de relatie met 

opdrachtgevers en specifieke opdrachten. 
Onderdeel van de evaluatie is de vastlegging van de uitkomsten en de genomen maatregelen. 
Het is mogelijk dat naast het treffen van corrigerende maatregelen vastgesteld wordt dat 
verbeteringen moeten worden aangebracht in het stelsel van kwaliteitsbeheersing. 
 
Periodiek intern kwaliteitsonderzoek 
Het uitvoeren van een periodiek intern kwaliteitsonderzoek van afgeronde opdrachten maakt 
onderdeel uit van de evaluatie van de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. In 
tegenstelling tot de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uit de vorige paragraaf richt het 
kwaliteitsonderzoek zich op de afgeronde opdrachten. Het kantoor stelt de regels vast voor 
de uitvoering van het periodieke interne kwaliteitsonderzoek. Dit betreft onder meer de 
selectie en de omvang van de te toetsen opdrachten. Denk hierbij aan welke maatregelen van 
kwaliteit en welke opdrachten. In ieder geval dienen alle eindverantwoordelijke accountants 
erin te worden betrokken. Afhankelijk van de opzet van de opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling (paragraaf 8.2), kunnen ook de uitkomsten daarvan betrokken worden 
voor de evaluatie van de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing. In dat geval is het 
van belang de criteria van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en het periodiek intern 
kwaliteitsonderzoek onderling te bezien, zoals: zijn van alle eindverantwoordelijke 
accountants opdrachten geselecteerd bij de eerder verrichtte opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelingen en in hoeverre komt het onderwerp van toetsing van het periodiek 
intern kwaliteitsonderzoek met de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling overeen? 
 
De personen die de geselecteerde opdrachten onderzoeken, mogen niet betrokken zijn 
geweest bij het uitvoeren van deze opdrachten. Het is van belang dat de toetsers voldoende 
gekwalificeerd zijn (zie paragraaf 8.2). Bij kleine kantoren is het mogelijk dat de werknemers 
worden ingezet die eerder het stelsel van kwaliteitsbeheersing hebben opgezet en 
geïmplementeerd. Het kan ook voorkomen dat de kwaliteitsbeoordelaar bij een klein kantoor 
eveneens wordt ingezet voor het periodiek intern kwaliteitsonderzoek. Een alternatief is om 
met andere kantoren samen te werken bij de ontwikkeling en uitvoering van het periodiek 
intern kwaliteitsonderzoek of gebruik te maken van een voldoende gekwalificeerde externe 
persoon. 
 
Bij tekortkomingen wordt bepaald of het gaat om incidentele gevallen of om systematische, 
zich herhalende of andere belangrijke tekortkomingen, die een snelle corrigerende actie 
vereisen. Ook klachten (zie hoofdstuk 9) kunnen duiden op gebreken in het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing. Het accountantskantoor maakt de tekortkomingen en aanbevelingen 
bekend aan de verantwoordelijke accountants en aan de overige medewerkers waarvoor deze 
informatie relevant is, zodat zij, waar nodig, acties kunnen ondernemen. De onderwerpen die 
bij een dergelijke bespreking aan de orde komen, betreffen: het uitgevoerde onderzoek, de 
evaluatie, het eindoordeel naar aanleiding van de evaluatie en de uit de evaluatie gebleken 
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relevante onvolkomenheden én de getroffen maatregelen. Deze informatie wordt vastgelegd 
en gedurende ten minste zeven jaar bewaard. 
 
Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten 
Het accountantskantoor beheerst de kwaliteit van de door het kantoor uitgevoerde aan 
assurance verwante opdrachten. De wijze van de beheersing van de kwaliteit van het kantoor 
is vrijgelaten. Rekening mag gehouden worden met de aard en omvang van het 
accountantskantoor.  
 
Regelgeving voor assurance-opdrachten 
Het accountantskantoor zorgt ervoor dat jaarlijks het stelsel van kwaliteitsbeheersing wordt 
geëvalueerd en de uitkomsten en maatregelen worden vastgelegd. Tevens stelt het kantoor 
regels vast ter zake van de uitvoering van een periodiek intern kwaliteitsonderzoek van 
afgeronde assurance-opdrachten. De uitkomsten van de evaluatie worden bekend gemaakt 
aan de accountants en medewerkers, zodat passende acties door hen kunnen worden 
ondernomen. In de NVAKass is aangegeven wat de bekendmaking ten minste dient te 
omvatten (art. 24) en dat deze ten minste zeven jaren wordt bewaard.  
 

8.4 Samenvatting maatregelen van kwaliteitsbeheersing 

 
Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 
1. Stel interne richtlijnen vast voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 

(toetsingscriteria: voor welke opdrachten, kwaliteitsbeoordelaar, informatie, bespreking, 
tijdstip van afronding); 

2. Denk hierbij ook aan selectie indien tijdens de uitvoering van een opdracht 
omstandigheden hiervoor reden geven, zoals twijfel onder de teamleden over de 
toereikendheid van het rapport, onenigheid met het management van de cliënt over van 
belang zijnde verslaggevingonderwerpen of beperkingen in de opdracht, en een 
mogelijke overname van de cliënt; 

3. Stel een procedure vast voor het geval dat de kwaliteitsbeoordelaar en de accountant geen 
overeenstemming bereiken over de einduitkomst (zie hoofdstuk 5); 

4. De uitvoering van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling vindt plaats vóór de afgifte 
van de mededeling; 

5. Draag zorg voor een vastlegging van de uitkomst van de kwaliteitsbeoordeling, inclusief 
de onderliggende overwegingen. 

 
Jaarlijkse evaluatie van het stelsel van kwaliteitsbeheersing 
1. Evalueer jaarlijks het stelsel van kwaliteitsbeheersing door analyse van bepaalde 

onderwerpen (zie paragraaf 8.3), ingediende klachten (hoofdstuk 9) en door periodiek 
intern kwaliteitsonderzoek; 

2. Maak een vastlegging van het onderzoek, de evaluatie, eindoordeel, onvolkomenheden 
en getroffen maatregelen; 

3. Maak de evaluatie bekend aan de verantwoordelijke accountants en aan de overige 
medewerkers. 

4. Bewaar de informatie gedurende ten minste zeven jaar. 
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Periodiek intern kwaliteitsonderzoek 
1. Stel interne richtlijnen vast voor het periodiek intern kwaliteitsonderzoek inzake 

afgeronde opdrachten. Denk hierbij aan de maatregelen van kwaliteit, de opdrachten (in 
ieder geval alle eindverantwoordelijke accountants) en de omvang. 

 
 
 

8.5 Verwijzing regelgeving 

 
HRA deel 
1 

Onderdeel 

NVAKass Art. 18 t/m 24 
NVAKaav Art. 10 
NV COS 220 ‘Kwaliteitsbeheersing voor controles van historische financiële informatie’ 
HRA deel 
2 

11.2.4./12.2.5. Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 

 
 

8.6 Verwijzing naar de vragenlijsten van de Raad van Toezicht 

 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Aan assurance verwante opdrachten 2009 
H.1 Fundamentele beginselen (volgende onderdeel): 

- Naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Andere assurance opdrachten (dan 

wettelijke controles) 2009 
H.1 Fundamentele beginselen (volgende onderdelen): 

- Kwaliteitsbeoordeling 
- Naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing 
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9. KLACHTENREGELING EN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

 
 

9.1 Inleiding 

 
Het kan voorkomen dat sprake is van klachten inzake de beroepsuitoefening. Het is van 
belang om in een vroeg stadium klachten te onderkennen en zo mogelijk op te lossen voordat 
een groter probleem ontstaat. Klachten geven een indicatie over het functioneren van de 
organisatie. In paragraaf 2 wordt een klachtenregeling beschreven. Bij assurance-opdrachten 
is voorgeschreven dat het accountantskantoor dient te zorgen voor een zorgvuldige 
afhandeling en vastlegging van klachten over de uitvoering. Om reden van een zorgvuldige 
bedrijfsvoering is het raadzaam alle soorten opdrachten binnen het kantoor hierbij te 
betrekken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het traject dat een klager kan volgen bij de 
Klachtencommissie NIVRA-NOvAA, de Accountantskamer of de Raad van Geschillen. 
Accountantskantoren zijn in verband met mogelijke beroepsfouten verplicht een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (paragraaf 3).  
 
 

9.2 Klachtenregeling 

 
Het kan voorkomen dat een opdrachtgever niet tevreden is over de inhoud van het werk, de 
wijze van behandeling of dat er een meningsverschil is over bijvoorbeeld de hoogte van de 
declaratie. Klachten kunnen erop duiden dat de uitgevoerde werkzaamheden niet voldoen aan 
de gedrags- en beroepsregels of de gestelde eisen in wet- en regelgeving dan wel dat niet 
wordt voldaan aan het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing. Klachten kunnen afkomstig 
zijn van opdrachtgever, derden of personeel. Vooral voor personeelsleden is het van belang 
dat zij zich kunnen uitspreken zonder angst voor represailles. Hun rechtspositie dient te 
worden beschermd. Een klacht kan in behandeling worden genomen door leden van het 
opdrachtteam dan wel door andere medewerkers. Op het onderzoek wordt toezicht gehouden 
door een partner met toereikende ervaring, bevoegdheid, gezag en die niet op een andere 
wijze betrokken is bij de opdracht.  
 
Het kantoor zorgt voor een zorgvuldige afhandeling en vastlegging van klachten over de 
uitvoering van opdrachten. Gebruikelijk is dit te realiseren aan de hand van een 
klachtenregeling49, zodat voor iedereen duidelijk is hoe het kantoor met de klacht omgaat 
respectievelijk dat sprake is van een uniforme afwikkeling. Ter communicatie naar cliënten 
wordt de klachtenregeling opgenomen op de website van het kantoor en eventueel wordt in 
de opdrachtbevestiging opgenomen dat het kantoor een dergelijke regeling kent. In de 
regeling dienen voorschriften te zijn opgenomen die ertoe leiden dat ontvangen klachten 
worden vastgelegd en vertrouwelijk en tijdig worden behandeld, en dat deze, indien gegrond, 

                                                      
49 De beroepsorganisaties NIVRA-NOvAA zijn voornemens een model voor klachtbehandeling beschikbaar 
te stellen. Zie: 
http://www.nivra.nl/NivraSite/Regelgeving+en+toetsing/Klachtrecht/Klachtbehandeling_accountantskantoor  
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tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door het 
accountantskantoor. Andere meer inhoudelijke onderwerpen die in de regeling aan de orde 
kunnen komen, zijn: 
- de identificatie van de feiten door interview en/of onderzoek van de relevante 

documenten; 
- de bepaling van de aard van het incident en de gevolgen aan de hand van een 

referentiekader als wet- en regelgeving, standaarden, het beleid; 
- de consultatie van een (intern) gekwalificeerd persoon, eventueel advies van een jurist; 
- het opstellen van een rapport met de bevindingen en aanbevelingen; 
- een reactie aan de klager; 
- het onmiddellijk melden bij de betrokken cliënten indien een accountant bij een klacht of 

tuchtzaak is betrokken, in ieder geval bij assurance-cliënten. 
 
Indien noodzakelijk omvat het onderzoek het inwinnen van juridisch advies. De vastlegging 
van de klachten en de reacties daarop vindt bij voorkeur centraal plaats. Indien de resultaten 
van de onderzoeken duiden op tekortkomingen in het stelsel van kwaliteitsbeheersing neemt 
de organisatie gepaste maatregelen (zie paragraaf 8.3 in het kader van kwaliteitsbewaking). 
Het kantoor dient alert te zijn op het risico dat een klacht zich vormt tot een incident met een 
ernstige bedreiging voor de integere bedrijfsvoering ofwel waardoor het vertrouwen in het 
accountantskantoor wordt geschaad (zie paragraaf 1.2.4). Met betrekking tot een assurance-
opdracht geldt dat indien een eindverantwoordelijk accountant/professional wordt betrokken 
in een tuchtzaak of klachtenprocedure, dit onmiddellijk gemeld wordt aan de betrokken 
assurance-cliënt. 
 
Kleine kantoren en eenmanspraktijken kunnen gebruikmaken van de diensten van een 
gekwalificeerde externe persoon of een ander accountantskantoor om het onderzoek uit te 
voeren. Een klein kantoor kan ook de keuze maken om een eenvoudig beleid te voeren, 
hetgeen inhoudt dat zij serieus en adequaat met de klacht omgaat op een onbevooroordeelde 
en verantwoordelijke wijze, en toereikende actie zal ondernemen, waaronder het eventueel 
gebruikmaken van een onafhankelijke partij en/of juridisch advies. 
 
Klachtencommissie NIVRA-NOvAA, de Accountantskamer en de Raad voor Geschillen 
Mocht het kantoor niet beschikken over een klachtenregeling, of indien de klager zijn klacht 
daar liever niet wil indienen, dan kan de klager terecht bij de Klachtencommissie NIVRA-
NOvAA50 (klachtrecht). De Klachtencommissie houdt zich bezig met klachten over de 
inhoud van het werk of gedrag. Indien het gaat om civielrechtelijke geschillen, zoals over de 
hoogte van een factuur, dan kan de klacht worden ingediend bij de Raad voor Geschillen of 
de civiele rechter (civielrecht). De klachtbehandeling bij het accountantskantoor of de 
Klachtencommissie NIVRA-NOvAA is erop gericht partijen nader tot elkaar te brengen. 
Indien eerder gekozen is voor klachtbehandeling door het accountantskantoor, dan kan 
naderhand de klacht niet meer in behandeling worden genomen door de Klachtencommissie 
NIVRA-NOvAA. Is de klager van mening dat de klacht niet naar behoren is opgelost, dan 
kan de klacht worden ingediend bij de Accountantskamer (tuchtrecht). In de tuchtprocedure 
staat het belang van een goede beroepsuitoefening voorop. Zij draagt bij aan het herstel van 
vertrouwen van het publiek in de beroepsuitoefening. Het verschil tussen het klachtrecht en 
het tuchtrecht komt ook tot uitdrukking in de beslissing van de verschillende instanties. De 
klachtinstantie binnen het accountantskantoor respectievelijk de Klachtencommissie NIVRA-
                                                      
50 Verwezen wordt naar de brochure ‘Het klacht- en tuchtrecht voor accountants’ van NIVRA/NOvAA 2009. 
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NOvAA kan in haar beslissing alleen aangegeven of de klacht gegrond of ongegrond wordt 
geacht. Eventuele sancties kan zij de betrokken accountant niet opleggen. De 
Accountantskamer daarentegen kan wel tuchtrechtelijke maatregelen opleggen.  
 
Regelgeving voor aan assurance verwante opdrachten  
Voor de aan assurance verwante opdrachten is in de regelgeving geen voorschrift opgenomen 
over een klachtenregeling. Omreden van een zorgvuldige omgang van klachten wordt 
aangeraden om een klachtenregeling op te nemen. Deze geeft cliënten een mogelijkheid om 
klachten in te dienen, naast de mogelijkheid van het inschakelen van de Klachtencommissie 
NIVRA-NOvAA. 
 
 
Regelgeving voor assurance-opdrachten 
In de NVAKass (art. 27) is voorgeschreven dat het kantoor zorgt voor een zorgvuldige 
afhandeling en vastlegging van klachten over de uitvoering van assurance-opdrachten. 
Gewoonlijk wordt dit uitgewerkt in de vorm van een klachtenregeling. Een ander voorschrift 
(art. 55) heeft betrekking op een (klokkenluider)regeling51 die waarborgt dat personen 
vermeende onregelmatigheden zonder gevaar voor hun rechtspositie aan de orde kunnen 
stellen. Met onregelmatigheden worden klachten bedoeld die niet specifiek op de uitvoering 
betrekking hebben, maar wel van invloed zijn op de kwaliteit van de uitvoering van de 
assurance-opdracht. Voorbeelden zijn klachten over onregelmatigheden in de sfeer van 
persoonlijke omgang, bijvoorbeeld over intimidatie en klachten over zakelijke misstanden, 
bijvoorbeeld het niet naleven van de wet of gedragsregels, fraude en het manipuleren van 
informatie. Deze (klokkenluider)regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, 
vertrouwelijk en tijdig afgehandeld, zo nodig met passende maatregelen. De 
(klokkenluider)regeling wordt op de website van het kantoor geplaatst. Bij het ontbreken 
daarvan wordt de regeling op een andere manier verspreid binnen het kantoor en desgevraagd 
toegestuurd naar personen buiten het accountantskantoor.  
 
Daarnaast ziet het accountantskantoor erop toe dat indien een bij hem of haar werkzame of 
aan hem of haar verbonden openbaar accountant/professional voor een door hem of haar 
uitgevoerde assurance-opdracht wordt betrokken in een tuchtzaak of in een 
klachtenprocedure, hij of zij dit onmiddellijk meldt aan de betrokken cliënten. 
 
 

9.3 Beroepsaansprakelijkheid 

 
Kosten als gevolg van beroepsfouten kunnen de continuïteit van het accountantskantoor in 
gevaar brengen. Deze kosten worden gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
Op grond van de NVAKass en de NVAKaav dient een kantoor een verzekering af te sluiten 
in het kader van het risico van beroepsaansprakelijkheid. De 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient aan diverse minimumeisen te voldoen, waarvoor 
op deze plaats verwezen wordt naar de van toepassing zijnde NVAK. 

                                                      
51 In deze Leidraad is deze (klokkenluider)regeling uitgewerkt in combinatie met een klachtenregeling. 
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Regelgeving assurance- en aan assurance verwante opdrachten 
Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voorgeschreven in zowel de NVAKass (art. 28 
en 29) als de NVAKaav (art. 3 en 4). Zie de betreffende artikelen voor de uitwerking. 
 
 

9.4 Samenvatting maatregelen van kwaliteitsbeheersing 

 
Klachten 
1. Zorg voor een klachtenregeling en plaats deze op de website. 
2. Zorg voor een zorgvuldige afhandeling en centrale vastlegging van klachten. 
3. Meld een klacht of tuchtzaak aan de betrokken cliënten. 
 
Beroepsaansprakelijkheid 
1. Het kantoor sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af conform de eisen uit de 

NVAK. 
 
 

9.5 Verwijzing regelgeving 

 
 
HRA deel 
1 

Onderdeel 

NVAKass art. 26 t/m 29; 55 
NVAKaav art. 3 en 4 
HRA deel 
2 

10.5 Integere bedrijfsvoering 

 
 

9.6 Verwijzing naar de vragenlijsten van de Raad van Toezicht 

 
Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Aan assurance verwante opdrachten 2009 
H.1 
 

- Fundamentele beginselen (volgende onderdeel): 
- Financiële belangen (beroepsaansprakelijkheidsverzekering) 

Onderdeel Oriënterende vragenlijst voor Andere assurance-opdrachten (dan 
wettelijke controles) 2009 

H.1 Fundamentele beginselen (volgende onderdelen): 
- Integere bedrijfsvoering  
- Financiële belangen (beroepsaansprakelijkheidsverzekering) 
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TOELICHTING OP DE HERZIENING VAN LEIDRAAD 11 

 
 
Aanleiding voor de herziening 
Leidraad 11 dateerde van het jaar 2000 en was aan herziening toe door de ontwikkelingen in 
de regelgeving vanaf 2007 tot en met 1 januari 2010. Denk aan de introductie van de 
Verordening Gedragscode (VGC), de Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van de 
openbaar accountant (NVO) en de Nadere voorschriften accountantskantoren (NVAK) voor 
zowel assurance-opdrachten (NVAKass) als aan assurance verwante opdrachten 
(NVAKaav). Met de herziening van de Leidraad is getracht de consequenties van deze regels 
voor de praktijk weer te geven. 
 
Doel en status van de Leidraad 
Leidraad 11 geeft een handreiking voor de inrichting van het stelsel van kwaliteitsbeheersing 
van een accountantskantoor vanuit de regelgeving voor accountants. De Leidraad heeft niet 
de status van regelgeving: het geeft een mogelijke wijze van uitwerking van regelgeving. 
Beroepsbeoefenaren zijn niet verplicht de opgenomen uitwerking te volgen. In verband met 
het onderscheid in regelgeving naar soorten opdrachten, is in de Leidraad uitgegaan van de 
doelgroep accountantskantoren met assurance- en/of aan assurance verwante opdrachten. De 
regelgeving voor accountantsorganisaties (wettelijke controleopdrachten) is buiten 
beschouwing gelaten. 
 
VGC en NVO 
In de Leidraad is de invloed merkbaar van de ‘principle-based regelgeving’ uit de VGC en de 
NVO. Deze zijn beiden gericht op de accountant en bestaan uit een conceptueel raamwerk 
voor de toepassing van de fundamentele beginselen (VGC) en een raamwerk voor de 
onafhankelijkheid (NVO). Hierin staan principes die in de in de geest daarvan moeten 
worden nageleefd, deze bevatten in mindere mate verbodsbepalingen. Dit geeft meer ruimte 
aan de accountant om op eigen wijze een passend antwoord te vinden op vraagstukken. 
Anderzijds geeft dit daarmee ook meer onzekerheid, want is met het gevonden antwoord 
voldaan aan het principe? Voorheen was sprake van één hoofdstuk (H.1) met de beroepseisen 
gebaseerd op de oude Verordening op de Gedrags- en Beroepsregels (GBAA). Hierin was 
een paragraaf opgenomen over de onpartijdigheid/onafhankelijkheid. Dit is gewijzigd in twee 
separate hoofdstukken over de fundamentele beginselen (H.1.2) en de onafhankelijkheid 
(H.1.3).  
 
NVAK 
In de gehele Leidraad komt de NVAK aan bod. Deze is gericht op het kantoor en heeft 
betrekking op de kwaliteitsbeheersing, integere bedrijfsvoering en – bij de NVAKass – 
onafhankelijkheid. De NVAKaav bevat beduidend minder voorschriften dan de NVAKass en 
is ook minder gedetailleerd. Dit geeft meer ruimte voor een eigen invulling van het stelsel 
van kwaliteitsbeheersing. Bij beide NVAK’s kan het accountantskantoor op verschillende 
onderdelen rekening houden met de aard en omvang van het accountantskantoor. In de 
Leidraad wordt hier verder op ingegaan. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan het stelsel 
van kwaliteitsbeheersing in zijn algemeenheid en het regelgevend kader (H.1.1). In dit 
hoofdstuk zijn ook de gehanteerde uitgangspunten in de Leidraad opgenomen. De nieuwe 
hoofdstukken over kwaliteitsbewaking (H.8) en klachtenregeling & beroepsaansprakelijkheid 
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(H.9) zijn grotendeels gebaseerd op de NVAKass. Uiteraard zijn ook de overige bestaande 
hoofdstukken geactualiseerd.  
 
Bijlagen 
In de herziene bijlagen zijn enkele voorbeelden voor de praktijk opgenomen. Deze zijn 
bedoeld als ondersteunend materiaal bij de Leidraad en dienen in samenhang met elkaar 
gelezen te worden. De invulling is afhankelijk van de aard en omvang van het kantoor. Met 
de bijgevoegde bijlagen is niet beoogd volledig te zijn in het geven van modellen en 
standaarden voor de praktijk. 
 

Leidraad 11 Pagina -96- 



IN
GET

ROKKEN
 PE

R JA
NUARI 2

01
6

 

 

AFKORTINGEN 

 
COS/NV COS   = Nadere voorschiften controle en overige standaarden  
HRA   = Handleiding Regelgeving Accountancy 
IFAC   = International Federation of Accountants 
ISQC1   = International Standard on Quality Control 1  
NVAKass  = Nadere voorschiften accountantskantoren ter zake van assurance-

opdrachten 
NVAKaav  = Nadere voorschiften accountantskantoren ter zake van aan 

assurance verwante opdrachten 
NVO    = Nadere voorschriften onafhankelijkheid 
RvTBAA   = Raad van Toezicht Beroepsuitoefening Accountants- 

   Administratieconsulenten 
VGC    = Verordening gedragscode 
Wwft   = Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  
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BEGRIPPENLIJST 

 
De begrippen zijn overgenomen uit de Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA). Voor 
meer definities wordt verwezen naar de HRA en in het bijzonder de begrippenlijst uit de 
Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS). 
 
aan assurance verwante opdrachten: de opdracht tot het samenstellen van financiële 
informatie (COS 4410) en de opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie (COS 4400), zoals bedoeld in de 
Nadere voorschriften controle- en overige standaarden; 
 
accountantskantoor: hieronder wordt verstaan: 
 de organisatorische eenheid waarbij een Accountant-Administratieconsulent (AA) 

werkzaam is of waaraan een AA verbonden is en waarbinnen één of meer Accountants- 
Administratieconsulenten of registeraccountants voor een cliënt bedrijfsmatig 
professionele diensten verrichten, bestaande uit assurance-opdrachten of aan assurance 
verwante opdrachten en eventueel overige opdrachten, die niet beschikt over een 
vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet toezicht accountantsorganisaties bedoelde 
vergunning; of 

 de accountantsorganisatie ter zake van uitgevoerde professionele diensten bestaande uit 
Assurance-opdrachten of aan assurance verwante opdrachten en eventueel overige 
opdrachten, die niet onder de werkingssfeer van de Wet toezicht accountantsorganisaties 
vallen. 

 
accountantsorganisatie: de onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles 
verricht, dan wel een organisatie waarin zodanige ondernemingen of instellingen met elkaar 
zijn verbonden, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties, waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5 van die wet, is 
verleend, uitsluitend ter zake van de werkingssfeer van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties; 
 
accountantspraktijk: het accountantskantoor en de accountantsorganisatie; 
 
assuranceopdracht:  
 
 Algemeen begrip 

De opdracht, waarbij de openbaar accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het 
vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de 
uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van 
de criteria, te versterken. De uitkomst van de evaluatie of de toetsing van het object van 
onderzoek is de informatie die het gevolg is van de toepassing van de omschreven criteria.  
 
Assurance-opdrachten omvatten: 

- opdrachten tot controle van historische financiële informatie (COS 100-999), zijnde 
een vrijwillige of wettelijke controle van de jaarrekening en de bijzondere 
controleopdracht; 
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- beoordeling van historische financiële informatie (COS 2000-2699), of wel de 
beoordelingsopdracht; 

- assurance-opdrachten anders dan de controle of beoordeling van historische 
financiële informatie (COS 30000-3699), waaronder het onderzoek van 
toekomstgerichte informatie. 

 
 Toepassing in deze Leidraad 

In deze Leidraad wordt onder een Assurance-opdracht niet begrepen de wettelijke controle in 
de zin van de Wet toezicht accountantsorganisaties. Hiermee wordt aangesloten op de 
werking van de definitie in de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van 
assurance-opdrachten (NVAKass). 
 
netwerk: samenwerkingsverband waartoe het accountantskantoor behoort, dat duidelijk is 
gericht op het delen van winst of kosten of waarbij duidelijk sprake is van: 

 gemeenschappelijke eigendom, zeggenschap of bestuur; 
 gezamenlijk beleid en procedures met betrekking tot kwaliteitsbeheersing; 
 een gezamenlijke bedrijfsstrategie; 
 een gemeenschappelijke merknaam; of 
 het delen van een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen; 

 
onafhankelijkheidsfunctionaris52: onafhankelijkheidsfunctionaris: de persoon belast met de 
uitvoering van de onafhankelijkheidsregeling, bedoeld in de Nadere voorschiften 
accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten artikel 32; 
 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar - een accountant die niet is betrokken bij de 
uitvoering van de (assurance)opdracht die hij beoordeelt. 
 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling - De kwaliteitsbeoordeling die is gericht op het 
beoordelen of de accountant in redelijkheid tot het oordeel heeft kunnen komen, zoals dat 
blijkt uit de door hem af te geven (accountants)verklaring. 
 
openbaar accountant: de Accountant-Administratieconsulent die werkzaam is bij of 
verbonden is aan een accountantskantoor; 
 
overige opdrachten: de door een Accountant-Administratieconsulent voor een cliënt 
bedrijfsmatig uitgevoerde professionele diensten, bestaande uit andere dan assurance 
opdrachten of aan assurance verwante opdrachten voor zover geen sprake is van opdrachten 
uitgevoerd als interim-manager bedoeld in de Verordening gedragscode (VGC) artikel C-
300.1, onderdeel b; 
professionele dienst: de door de Accountant-Administratieconsulent verrichte diensten 
waarvoor accountantsdeskundigheid en aanverwante kennis is vereist, waaronder die op het 
terrein van verslaggeving, controle, belastingen, administratieve organisatie en andere delen 
van de bedrijfseconomie. 
 
                                                      
52 Noot: een onafhankelijkheidsfunctionaris en een compliance officer kunnen eenzelfde persoon zijn, maar 
dit hoeft niet. De compliance officer is voorgeschreven bij een accountantsorganisatie die wettelijke 
controles verricht bij organisaties van openbaar belang (OOB). De taak van compliance officer is breder 
omdat hij toeziet op de naleving van het gehele stelsel van kwaliteitsbeheersing. 
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stelsel van kwaliteitsbeheersing: stelsel van kwaliteitsbeheersing: de ter zake van assurance-
opdrachten door het accountantskantoor getroffen maatregelen en ingestelde procedures ter 
zake van: 

 de interne beheersing van het accountantskantoor met betrekking tot kwaliteit; 
 het interne onderzoek naar de naleving van de in de VGC opgenomen fundamentele 

beginselen door de bij het accountantskantoor werkzame of daaraan verbonden 
medewerkers; en  

 het interne onderzoek ten aanzien van Assurance-opdrachten naar de kwaliteit van de 
door de bij het accountantskantoor werkzame of daaraan verbonden medewerkers 
uitgevoerde werkzaamheden; 

Voor aan assurance verwante opdrachten wordt in deze Leidraad aangesloten op deze 
definitie uit de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten 
(NVAKass). 
 
verbonden derde: verbonden derde: de entiteit (natuurlijk of rechtspersoon) die: 

a. direct of indirect feitelijk beleidsbepalend is in de assurance-cliënt, indien die 
assurance-cliënt van materiële betekenis is voor de entiteit; 

b. een direct financieel belang in de assurance-cliënt heeft, indien de entiteit invloed 
van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid van de 
assurance-cliënt en het financieel belang van materiële betekenis is voor de 
entiteit;alsmede de entiteit 

c. waarin de assurance-cliënt direct of indirect feitelijk beleidsbepalend is; 
d. waarin de assurance-cliënt of een daarmee verbonden derde als genoemd in 

onderdeel c een direct financieel belang heeft waarmee invloed van betekenis kan 
worden uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid van die entiteit, en dit 
belang van materiële betekenis is voor de assurance-cliënt en de daarmee 
verbonden derde, genoemd in onderdeel c; of 

e. die de zustervennootschap van de assurance-cliënt is, dat wil zeggen de entiteit 
die door dezelfde entiteit wordt beheerst als de assurance-cliënt, indien deze 
zustervennootschap en de as-surance-cliënt beide van materiële betekenis zijn 
voor de entiteit die in beide feitelijk beleids-bepalend is; 

 
vrijwillige controle: de controle van een financiële verantwoording van een onderneming of 
instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, die niet verplicht is gesteld bij of 
krachtens de in de bijlage bij de Wta genoemde wettelijke bepalingen; onder de financiële 
verantwoording is mede begrepen iedere hierop gelijkende verantwoording (bijvoorbeeld 
tussentijdse cijfers); 
  
wettelijke controle: een controle van een financiële verantwoording van een onderneming of 
instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, die verplicht is gesteld bij of 
krachtens de in de bijlage bij de Wet toezicht accountantsorganisaties genoemde wettelijke 
bepalingen. In deze bijlage is onder meer vermeld de opdracht tot onderzoek van de 
jaarrekening bij een rechtspersoon conform artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het 
Burgerlijk Wetboek. 
 

Leidraad 11 Pagina -100- 



IN
GET

ROKKEN
 PE

R JA
NUARI 2

01
6

 

 

LITERATUUR 

 
 Brochure ‘Het klacht- en tuchtrecht voor accountants’ van NIVRA/NOvAA 2009. 
 Brochure ‘Wwft, Handleiding voor advocaten, notarissen, accountants, 

belastingadviseurs en administratiekantoren’, Ministerie van Financiën 2009. 
 Guide to Quality Control for Small- and Medium-Sized Practices, IFAC, 2009. 
 Handleiding Regelgeving Accountancy, NIVRA/NOvAA, 1 januari 2010  
 Leidraad 14: Opdrachten in de mkb-praktijk, NIVRA/NOvAA 2008. 
 Leidraad 15: Richtsnoeren Wwft, NIVRA/NOvAA 2008. 
 Roos, A.R., Kwaliteitsbeoordeling bij assurance-opdrachten, MAB januari/februari 2008.  

Leidraad 11 Pagina -101- 



IN
GET

ROKKEN
 PE

R JA
NUARI 2

01
6

 

BIJLAGEN 
 
 
ARTIKELEN EN ENKELE VOORBEELDEN BIJ LEIDRAAD 11 
‘KWALITEITSBEHEERSING BINNEN HET ACCOUNTANTSKANTOOR’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februari 2010 
 
 
 
Status: 
De voorbeelden in de bijlagen zijn bedoeld als ondersteunend materiaal bij de Leidraad en 
deze dienen in samenhang met elkaar gelezen te worden. De gegeven wijze van uitwerking is 
geen verplichting maar slechts een voorbeeld van een aanpak. Deze is afhankelijk van de 
aard en omvang van het kantoor. Niet beoogd is volledig te zijn in het geven van modellen en 
standaarden voor de praktijk. 
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INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN 
 
ARTIKELEN EN ENKELE VOORBEELDEN BIJ LEIDRAAD 11 
‘KWALITEITSBEHEERSING BINNEN HET ACCOUNTANTSKANTOOR’1 
 
 
Bijlage bij hoofdstuk 1.1 
1a. Artikel ‘Assurance – versus non-assurance-opdrachten’ (deel 1) 
1b. Artikel ‘Assurance – versus non-assurance-opdrachten’ (deel 2)   
1c. Voorbeeld van aanvullende maatregelen uit hoofde van NVAKass, bij een 

samenstellingspraktijk met incidenteel Assurance-opdrachten  
 
  
Bijlagen bij hoofdstuk 2 
2. Voorbeeld van een jaarlijks bevestigingsformulier medewerkers 
3. Voorbeeld Registratieformulier Permanente educatie 20….        
  
Bijlagen bij hoofdstuk 3: 
4. Voorbeeld verzoek om inlichtingen bij opdrachtaanvaarding door een opvolgend 

accountant  
5. Voorbeeld reactie op verzoek om inlichtingen bij opdrachtaanvaarding door een 

opvolgend accountant 
6. Voorbeeld vragenlijst cliënt- en opdrachtaanvaarding (resp. opdrachtcontinuering)  
7. Artikel ‘Wwft: hoe handelt de accountant?’        
 
Bijlagen bij hoofdstuk 5: 
8. Voorbeeld bedrijfsverkenning (voorbeeld voor een samenstellingsopdracht)   
9. Voorbeeld vragenlijst A. afwerking aan assurance verwante opdracht: 

samenstellingsopdracht   
10. Voorbeeld vragenlijst B. afwerking assurance-opdracht: beoordelingsopdracht   
11. Voorbeeld vragenlijst C. afwerking assurance-opdracht: controleopdracht 
12. Waarnemingscontract        
 
Bijlage bij hoofdstuk 7: 
13. Voorbeeld standaard dossierindeling  
 
Bijlage bij hoofdstuk 8: 
14. Voorbeelden van aandachtspunten bij een opdrachtgerichte kwaliteitsbewaking (OKB) 
        
      
 
 
 
 

                                                 
1 Voor modellen inzake opdrachtbevestiging, verklaringen en dergelijke wordt verwezen naar de HRA  
   deel 3 ‘Voorbeeldteksten’. 
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Begrippen

Primair bepalend voor de toepassing van 
de diverse regelgeving is het onderscheid 
tussen assurance en non-assurance. In 
essentie houdt assurance in dat een accoun-
tant een bepaalde mate van zekerheid 
geeft over de informatie van een verant-
woordelijke partij1 aan de beoogde gebrui-
kers, door deze aan gestelde criteria te 
toetsen. De zekerheid houdt in dat de 
informatie geen onjuistheden van mate-
rieel belang bevat. De zekerheid wordt 
gegeven in de vorm van een schriftelijk 
oordeel, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt naar een redelijke mate van 
zekerheid (controle) en een beperkte mate 
van zekerheid (beoordeling). 

Het begrip non-assurance is geen officiële 
term in de regelgeving. Bedoeld wordt de 
categorie die buiten de assurance-
opdrachten valt, namelijk de ‘aan assu-
rance verwante opdrachten’ en de zoge-
naamde ‘overige opdrachten’. Deze 
opdrachten zijn niet gericht op het 

verschaffen van een bepaalde mate van 
zekerheid aan de gebruiker, maar hebben 
een andere doelstelling. In de rapportage 
van de accountant wordt dan ook geen 
oordeel geformuleerd. 
De aan assurance verwante opdracht kan 
bestaan uit een samenstellingsopdracht 
dan wel een ‘opdracht tot overeenge-
komen specifieke werkzaamheden’:

 bij een samenstellingsopdracht gaat het 
om het tot stand brengen van infor-
matie (verslaggevingdeskundigheid) 
en niet om het onderzoeken daarvan 
(controledeskundigheid). De accoun-
tant is daarom niet in staat enige zeker-
heid te geven over de getrouwheid van 
het financieel overzicht. Desondanks 
kan de gebruiker toegevoegde waarde 
ontlenen aan de professionele deskun-
digheid en zorgvuldigheid van de 
accountant. 
 bij een opdracht tot overeengekomen speci-
fieke werkzaamheden verricht de accoun-
tant een onderzoek, waarbij het doel en 
de werkzaamheden door hem zijn over-
eengekomen met de cliënt en eventueel 
een aantal gebruikers. In de rapportage 
worden alléén de feitelijke bevindingen 
opgenomen, de ontvanger trekt daaruit 
een eigen conclusie. De opdracht is met 
name geschikt voor een specifieke 
vraagstelling. Het rapport is uitslui-
tend bestemd voor degenen waarmee 
de werkzaamheden zijn overeenge-
komen, omdat anderen de resultaten 
verkeerd kunnen interpreteren. Een 

◆

◆

voorbeeld is een onderzoek naar het al 
dan niet aanwezig zijn van organisato-
rische procedures (bevinding). De 
opdrachtgever bepaalt aan de hand van 
het rapport of de interne organisatie 
volgens hem al dan niet voldoet 
(conclusie). 

De overige opdrachten (non-assurance) wor -
 den omschreven als een restcategorie: er 
mag geen sprake zijn van assurance- dan 
wel aan assurance verwante opdrachten. 
Het is een opdracht waarvoor accountants-
deskundigheid en/of aanverwante kennis 
is vereist. Voorbeelden zijn administra-
tieve en fiscale dienstverlening. 

Structuur van de NV COS

In de NV COS wordt onderscheid gemaakt 
naar historische financiële informatie, 
zoals een jaarrekening, en andersoortige 
informatie. Het onderscheid in objecten is 
van belang voor de toepassing van de 
juiste standaarden van de COS op het 
gebied van assurance-opdrachten. De 
standaarden uit COS 100 t/m 2699 hebben 
betrekking op de controle of beoordeling 
van historische financiële informatie, COS 
3000 t/m 3699 is van toepassing op assu-
rance- of onderzoeksopdrachten ánders 
dan opdrachten tot controle of beoorde-
ling historische financiële informatie. 
Voorbeelden van objecten bij de laatstge-
noemde opdrachten zijn:

 niet-financiële resultaten of posities: 
een oplage of marktaandeel;

◆

Wanneer is er sprake van assurance- 

dan wel non-assuranceopdrachten? 

En aan welke regelgeving dient dan 

te worden voldaan? Als hulpmiddel 

voor de praktijk wordt in dit artikel 

een stroomschema geïntroduceerd. 

LONNEKE VAN IERLAND

Assurance- versus 
non-assurance-opdrachten, 
deel I
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heden zijn niet gericht op het geven van 
zekerheid over deze informatie (zie de 
paragraaf met ‘Begrippen’). Ook een 
overige opdracht heeft een andere doel-
stelling, zoals het verzorgen van een 
belastingaangifte zónder dat zekerheid 
wordt gegeven over de aangifte.

Vraag 2. Gaat het om historische financiële 
informatie?
Deze vraag is relevant voor de toepassing 
van de juiste standaard uit de COS en het 
gebruik van de juiste rapportagevorm. 
Voorbeelden van historische financiële 
informatie zijn een jaarrekening, tussen-
tijdse cijfers of onderdelen uit financiële 
overzichten (zoals een subsidie). Ander-
soortige informatie kan betrekking 
hebben op een prognose of oplagecijfers 
(zie ‘Structuur van de NV COS’). 
 

Vraag 3. Wordt een redelijke mate van zeker-
heid gevraagd?
Dit criterium maakt onderscheid tussen de 
controleopdracht versus de beoordelings-
opdracht. Bij een controle wordt een 
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 systemen en processen: administratieve 
organisatie/interne beheersing van een 
serviceorganisatie op het gebied van 
salarisverwerking;
 gedrag: corporate governance, naleving 
van regelgeving, personeelsbeleid;
 toekomstgerichte financiële infor-
matie: een begroting of prognose.

Een assurance-opdracht omvat dus meer 
dan een controleopdracht, namelijk ook 
de beoordelingsopdracht en assurance-
opdrachten anders dan opdrachten tot 
controle of beoordeling van historische 
financiële informatie. 

Stroomschema 

Een aantal typerende factoren van de 
verschillende soorten opdrachten zijn in 
het bijgaande stroomschema weerge-
geven. En toelichting op de kenmerken:

A. Assurance

De vragen 1 t/m 5 hebben betrekking op 
de assurance-opdracht. De eerste vraag is 
een criterium om onderscheid te maken 
tussen assurance en non-assurance. 

◆

◆

◆

Vraag 1. Wordt een oordeel van de accountant 
gevraagd?
Het Stramien voor Assuranceopdrachten 
(NV COS) onderscheidt de volgende ele -
menten2 voor een assurance-opdracht:

 drie partijen (de accountant, de verantwoor-
delijke partij en de beoogde gebruiker)
 een geschikt object van onderzoek
 toepasbare criteria (normen waaraan het 
object kan worden getoetst)
 toereikende assurance-informatie
 een schriftelijk assurance-rapport

De accountant dient na te gaan of de 
opdracht aan al deze randvoorwaarden 
voldoet. In essentie wordt door de op-
drachtgever aan de accountant gevraagd 
om met zijn oordeel zekerheid te geven 
over of de informatie voldoet aan de 
gestelde criteria. Ter vereenvoudiging van 
het stroomschema is alleen dit element 
weergegeven als onderscheidend crite-
rium voor een assuranceopdracht versus 
non-assurance-opdracht. Immers, de 
samen stellingsopdracht en opdracht tot 
overeengekomen specifieke werkzaam-

◆

◆

◆

◆

◆

Categorie Assurance-opdrachten Non-assurance opdrachten

Aan assurance verwant Overige 

opdrachten

Opdracht Controleopdracht Beoordelings-

opdracht

Andere 

assuranceopdracht

Overeengekomen 

specifieke 

werkzaamheden

Samenstellings-

opdracht

Overige 

opdrachten

Object Historische financiële informatie Anders dan 

historische

financiële info

Divers Financieel over-

zicht
1

Divers

Mate van 

zekerheid

Redelijke mate 

van zekerheid

Beperkte mate 

van zekerheid

Redelijke/

beperkte mate 

van zekerheid

Geen Geen Geen

Rapportage Accountants-

verklaring

Beoordelings-

verklaring

Assurancerapport Rapport van feite-

lijke bevindingen

Samenstellings-

verklaring 

Rapportage 

(5500N)/geen 

Relevante 

Standaarden

Standaard 100 – 

999; Stramien

Standaard 2000 – 

2699; Stramien

Standaard 3000 – 

3699; Stramien

Standaard

4000 – 4699

Standaard

5000 – 5699/geen

Omschrijving 

standaard

Opdrachten tot 

controle van his-

torische financi-

ele informatie

Opdrachten tot 

beoor deling 

van historische 

financiële 

informatie

Aan assurance verwante opdrachten: 

1.  Opdrachten tot het verrichten van 

overeen gekomen specifieke werk zaam-

heden met betrekking tot financiële 

informatie (4400)

2.  Opdrachten tot het samenstellen van 

financiële overzichten21 (4410)

Trans actie-

gerelateerde advies-

diensten (5500N)

Stramien voor Assurance-opdrachten & Begrippenlijst Begrippenlijst

1  Object volgens concept-standaard 4410 Opdrachten tot het samenstellen van financiële overzichten (in plaats van het huidige 

‘financiële informatie’) met een beoogde inwerkingtreding per 1 januari 2009.

Figuur indeling COS
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redelijke mate van zekerheid gegeven, 
waarbij het oordeel positief is geformuleerd 
zoals ‘geeft een getrouw beeld’. Bij een beoor-
deling wordt een beperkte mate van zeker-
heid gegeven waarbij het oordeel negatief is 
geformuleerd zoals ‘is ons niet gebleken dat’. 

Vraag 4. Betreft het een wettelijke controle? 
Dit criterium maakt onderscheid tussen de 
wettelijke controleopdracht en andere con-

troleopdrachten. Een wettelijke con  trole3 
is een controle van een financiële verant-
woording van een onderneming of instel-
ling voor het maatschappelijk verkeer, die 
verplicht is gesteld bij een wettelijke bepa-
ling én vermeld is in de bijlage van de Wet 
toezicht accountantsorganisaties (Wta). De 
wettelijke controles mogen alleen verricht 
worden met een vergunning van de Auto-
riteit Financiële Markten (AFM). De meest 

bekende wettelijke controle is de controle 
van de jaarrekening van middelgrote en 
grote rechtspersonen (zoals bedoeld in art 
2:393 lid 1 BW). Voorbeelden van controles 
die in specifieke situaties wel bij wet ver-
plicht zijn, maar niet vermeld in de Wta 
zijn opdrachten die resulteren in een 
inbreng-, splitsings-, en fusieverklaring. 
Deze voldoen niet aan de definitie van wet-
telijke controle.

Soort

Opdracht:

Wettelijke 

controle 

COS 100-999 

(excl. 800)

Vrijwillige controle 

COS 100-999 

(excl. 800)

Bijzondere 

controleopdracht 

COS 100-999 

(excl. 700)

Beoordelings-

opdracht COS 

2000-2699

Andere 

assurance-

opdrachten COS 

3000-3600

Redelijke mate van zekerheid Beperkte mate 

van zekerheid

Mate van 

zekerheid:

Redelijk en 

beperkte mate 

van zekerheid

Assurance: 

wettelijke controle

Classificatie 

opdracht:

Assurance: anders dan wettelijke controle

Assurance

    1. Oordeel gevraagd? (*)

2. Historische 

Financiële 

Informatie?

3. Redelijke 

mate van 

zekerheid?

4. Wettelijke controle?

5. Bijzondere 

controleopdracht? (*)

BEPALING SOORT OPDRACHT

(*) Toelichting bij bovenstaande vragen 

stroomschema:

Ad.vraag 1) Randvoorwaarden 

bij ‘Oordeel geven?’:

-  drie partijen (de accountant, de verant-

woordelijke partij en de beoogde gebrui-

ker)

- een geschikt object van onderzoek

-  toepasbare criteria (normen waaraan 

het object kan worden getoetst)

- toereikende assurance-informatie

- een schriftelijk assurance-rapport

Ad.vraag 5) Bijzondere controleop-

dracht?:

-  is er sprake van een ander stelsel van 

grondslagen voor financiële verslagge-

ving of;

-  is er sprake van een onderdeel van een 

volledige set van financiële overzichten 

of een verkort financieel overzicht of;

-  is de vraagstelling gericht op de nale-

ving van overeenkomsten?

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ad.vraag 6) Overeengekomen 

specifieke werkzaamheden?:

- gaat het om specifieke werkzaamheden en

-  zijn deze met de entiteit en eventuele 

andere belanghebbenden overeengekomen 

en

-  bestaat de uitkomst uit feitelijke bevindin-

gen (rapport), waaruit de opdrachtgever 

zelf een conclusie opmaakt?
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basis van andere regelgeving voor finan-
ciële verslaggeving is opgesteld. Voor-
beelden zijn het kasstelsel of specifieke 
voorschriften van een regelgevende 
instantie en soms fiscale grondslagen 
(afhankelijk van de grootte van de rechts-
persoon5).

 Is sprake van een onderdeel van een 
volledige set van financiële overzichten 
of een verkort financieel overzicht? 

Voorbeelden van onderdelen van een 
volledige set zijn: een balans, een post 
debiteuren, een opgave verzekerd belang 
en de berekening van een belastingvoor-
ziening. 

 Is de vraagstelling gericht op de nale-
ving van overeenkomsten?

Het onderzoek is gericht op de naleving 
van contractuele afspraken of wetgeving 
in relatie tot financiële elementen. Bij-
voorbeeld een leningsovereenkomst of 
inbreng-, fusie- en splitsingsverklaringen.
Een ander kenmerk is dat een bijzondere 
controleopdracht zich kan richten op 
zowel een brede als een beperkte kring 
van gebruikers, daar waar een jaarreke-
ningcontrole normaliter gericht is op een 
breed publiek.

Voor bijzondere controleopdrachten 
gelden in principe dezelfde standaarden 
als voor reguliere controleopdrachten 
(COS 100-1000). Een uitzondering vormt 
de standaard inzake de rapportage6 (COS 
800 in plaats van COS 700). Echter, gezien 
de diversiteit in de aard van de bijzon-
dere opdracht kan deze afwijken van een 
jaarrekeningcontrole. De accountant 
moet dan nagaan welke standaarden hij 
dient toe te passen. De accountant kan 
– afhankelijk van de aard van de opdracht 
– steunen op eerder verrichte werkzaam-
heden in het kader van de jaar  reke ning-
controle.

B. Non-assurance

Vraag 6 en verder hebben betrekking op 
het gebied van non-assurance: de aan 
assurance verwante opdracht (vraag 6 en 
7) en de overige opdracht (vraag 8).

Vraag 6. Is er sprake van overeengekomen 
specifieke werkzaamheden? 
De opdracht tot het verrichten van over-
eengekomen specifieke werkzaamheden 
(COS 4400) heeft de volgende kenmerken:

 Gaat het om specifieke werkzaamheden?

◆

◆

◆

Vraag 5. Is sprake van een bijzondere controle-
opdracht?
Binnen de categorie controleopdrachten 
wordt verder onderscheid gemaakt naar 
de vrijwillige en bijzondere controleop-
dracht. Van belang is het begrip ‘een volle-
dige set van financiële overzichten’, 
hetgeen bepaald wordt door het geldende 
stelsel van financiële verslaggeving4. 
Meestal staat een volledige set gelijk aan 

een jaarrekening. De volgende deelvragen 
zijn van toepassing, waarbij geldt dat 
wanneer één of meer vragen met ‘ja’ 
worden beantwoord, sprake is van een 
bijzondere controleopdracht:

 Is er sprake van een ander stelsel van 
grondslagen voor financiële verslagge-
ving?

Bedoeld wordt de mogelijkheid dat een 
volledige set van financiële overzichten op 

◆

Overeengekomen 

specifieke 

werkzaamheden 

en COS 4400

Samenstellings-

opdracht 

COS 4410

Transactie 

gerelateerde 

adviesdiensten 

COS 5500N

Overige opdracht

Geen zekerheid

Aan Assurance verwante opdrachten Overige opdracht

Non-Assurance

6. Overeengekomen specifieke 

werkzaamheden? (*)

7. Samenstellen van 

financiële overzichten? (*)

8. Transactiegerelateerde 

adviesdiensten?

Nee

Nee

Nee

NeeJa

Ja

Accountantsberoep

Ja

Ad.vraag 7) Samenstellen van financi-

ele overzichten?:

-  stelt de accountant een financieel 

overzicht op en

-  worden daarbij criteria gehanteerd 

zoals opgenomen in een financieel 

verslaggevingsstelsel en

-  wordt door de cliënt onderliggende 

financiële informatie aangeleverd?

Noot: dit is de definitie van de samen-

stellingsopdracht volgens de beoogde 

concept-regelgeving per 1-1-2009
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 Zijn deze met de entiteit en eventuele andere 
belanghebbenden overeengekomen?
 Bestaat de uitkomst uit feitelijke bevin-
dingen (rapport), waaruit de opdrachtgever 
zelf een conclusie opmaakt?

De aard van de opdracht is zeer divers: het 
kan gaan om het uitvoeren van bepaalde 
werkzaamheden met betrekking tot een 
volledige set van financiële overzichten, 
als wel om een deel daarvan (zoals de 
balans) of afzonderlijke aspecten (bijvoor-
beeld crediteurenpositie) resp. niet-finan-
ciële gegevens. Zoals eerder bij de 
‘Begrippen’ uiteengezet rapporteert de 
accountant alléén de feitelijke bevin-
dingen, de ontvanger trekt daaruit een 
eigen conclusie. Een voorbeeld is een 
rapport van bevindingen over organisato-
rische procedures.

Vraag 7. Is er sprake van het samenstellen van 
financiële overzichten?
De essentie van de samenstellingsop-
dracht is dat deze gericht is op het tot 
stand brengen van informatie (verslagge-
vingdeskundigheid) en niet om het onder-
zoeken daarvan (controledeskundigheid). 
De samenstellingsopdracht wordt hier 
uitgewerkt volgens de ter consultatie 
voorgelegde concept-regelgeving voor de 
samenstellingspraktijk7 met een beoogde 
inwerkingtreding per 1 januari 2009. De 
samenstellingsopdracht volgens concept-
standaard 4410 heeft de volgende 
kenmerken:

 Stelt de accountant een financieel overzicht 
op?
 Worden daarbij criteria gehanteerd zoals 
opgenomen in een financieel verslaggevings-
stelsel?
 Wordt door de cliënt onderliggende finan-
ciële informatie aangeleverd?

Met het financieel overzicht8 wordt in 
concept-standaard 4410 gedoeld op een 
jaarrekening: een verantwoording die 
bestaat uit een balans, winst- en verliesre-
kening en toelichting of een financiële 
verantwoording die daar sterk op lijkt. 
Een voorbeeld van het laatste is een 
tussentijds overzicht, ingericht conform 
de jaarrekening. Andersoortige financiële 
informatie die in dit kader níet wordt 
aangemerkt als financieel overzicht is een 
belastingaangifte (of een winstbijlage 
daarbij), de uitdraai van een grootboek, 

◆

◆

◆

◆

◆

een begroting, etc. Deze worden geken-
merkt als overige opdracht. Wanneer de 
cliënt geen complete financiële admini-
stratie oplevert, wordt dát deel van de 
werkzaamheden die de accountant 
verricht om tot een afgerond grootboek 
met saldibalans te komen, aangeduid als 
administratieve dienstverlening (een 
overige opdracht). 

Vraag 8. Is er sprake van transactiegerelateerde 
adviesdiensten?
De transactiegerelateerde adviesdienst is 
een categorie binnen de overige 
opdrachten, waarvoor standaard 5500N 
uit de COS van toepassing is. Voor de 
overige opdrachten geldt dat géén sprake 
mag zijn van assurance- dan wel aan assu-
rance verwante opdrachten.

Een transactiegerelateerde adviesdienst is een 
advies over een voorgenomen transactie 
van een opdrachtgever, in het algemeen 
met een derde partij. Met een transactie 
wordt bedoeld de overname/verkoop van 
ondernemingen, financieringen, fusie en 
soortgelijke activiteiten. Het doel is de 
gebruiker te ondersteunen bij aspecten 
van het besluitvormingsproces over de 
voorgenomen transactie. Voorbeelden van 
transactiegerelateerde adviesdiensten zijn: 
due diligence ondersteuning, assistentie 
bij het opstellen en analyseren van waar-
deringsmodellen of prognoses, het onder-
steunen bij onderhandelingen, assistentie 
bij herfinancieringen en dergelijke9.

Wanneer ook geen sprake is van een trans-
actiegerelateerde adviesdienst, resteert de 
categorie overige opdrachten. Het betreft 
voor een cliënt bedrijfsmatig uitgevoerde 
professionele diensten, waarvoor accoun-
tantsdeskundigheid en/of deskundigheid 
op aanverwante terreinen is vereist, zoals 
financiële verslaggeving en belastingen. 
Voorbeelden zijn:

 het verzorgen van belastingaangiften;
 consultancy en adviesopdrachten (zoals 
management- en belastingadviezen);
 administratieve dienstverlening;
 het opstellen van ándere dan financiële 
overzichten, conform de terminologie 
van de samenstellingsopdracht: het 
opstellen van een begroting, vermo-
gensoverzicht of het tussentijds over-
zicht dat qua opzet en inrichting 
duidelijk afwijkt van de jaarrekening. 

Voor de diversiteit van overige opdrachten 
ontbreken specifieke beroepsregels; hierin 
laat de accountant zich primair leiden 
door de gedragsregels in de VGC. Wel 
kunnen de standaarden uit de COS 
waarmee de opdracht gelijkenis vertoont, 
nuttige aanwijzingen geven. Denk aan 
standaard 4410 inzake het opstellen van 
ándere dan financiële overzichten en stan-
daard 5500N inzake het geven van 
adviezen.

(Deel)verklaringen in het mkb

In de mkb-praktijk worden vaak jaarreke-
ningen samengesteld. Het komt dan voor 

◆

◆

◆

◆
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dat een accountantsverklaring wordt 
gevraagd bij een object dat een relatie 
heeft met de samengestelde jaarrekening 
(deelverklaring). In het geval van een 
afzonderlijke post is het materieel belang 
kleiner dan in de jaarrekening en daarmee 
het onderzoek uitgebreider. Een voorbeeld 
uit de praktijk is een opgave verzekerd 
belang uit hoofde van een bedrijfsschade-
verzekering waarbij het bedrag juist moet 
worden weergegeven in overeenstem-
ming met de polisvoorwaarden. De opgave 
is een afgeleide van de post ‘omzet’ en/of 
‘kosten’ uit de samengestelde jaarreke-
ning. Gezien de relatie met de jaarreke-
ning, kan de zekerheid over de opgave 
verzekerd belang niet hoger zijn dan de 
verstrekte zekerheid bij de jaarrekening. 
In dit geval ontbreekt de toereikende assu-
rance-informatie uit de vijf elementen 
voor een assurance-opdracht uit het stra-
mien (zie vraag 1). Om die reden is het 
onjuist om de opdracht als bijzondere 
controleopdracht te aanvaarden en een 
accountantsverklaring hierbij af te geven. 
De accountant kan vaststellen dat het 
bedrag uit de opgave conform de samen-
gestelde jaarrekening is overgenomen. 
Echter, over de inhoudelijke juistheid van 
de post kan de accountant geen oordeel 
geven. Geadviseerd wordt dan een rapport 
van bevindingen uit te brengen uit hoofde 
van een opdracht tot het verrichten van 
overeengekomen specifieke werkzaam-
heden (COS 4400): een opdracht waarbij 
geen zekerheid wordt gegeven, maar waar 
wel de bevindingen worden weergegeven 
en toegelicht. De deelverklaringen zijn 
onderwerp van gesprek in een werkgroep 
van de NOvAA en het NIVRA. Het is moge-
lijk dat in de toekomst alternatieve 
op lossingen worden aangedragen, maar 
vooralsnog kunt u uitgaan van het boven-
staande advies.

In bepaalde situaties is het binnen een 
samenstellingsopdracht desgewenst mo-
gelijk om tot een redelijke mate van 
zekerheid te komen ten aanzien van een 
individuele post. Door het verrichten van 
een afzonderlijk onderzoek kan toerei-
kende assurance-informatie worden ver-
kregen. De slagingskans is afhankelijk 
van vaktechnische factoren als de contro-
ledoelstelling en – aanpak, de inrichting 
van de administratieve organisatie, het 
belang van de post in de jaarrekening en 

de mate waarin de post op zichzelf staat. 
Zo is het veelal mogelijk om met een al 
dan niet gering aanvullend onderzoek tot 
een redelijke mate van zekerheid te komen 
over de juistheid van investeringen, maar 
zal dat niet slagen inzake de volledigheid 
van de opbrengsten. Daarnaast wegen 
voor de cliënt de baten van de accoun-
tantsverklaring vaak niet op tegen de 
kosten voor de afzonderlijke controle.

Bepaalde onderzoeken hebben per defi-
nitie de vorm van een bijzondere contro-
leopdracht omdat bij wet een accoun-
tantsverklaring is vereist uit hoofde van 
bescherming van het belangen van 
derden. Voorbeelden zijn een inbreng-, 
splitsings-, fusieverklaring en een verkla-
ring bij omzetting van een rechtspersoon 
naar een N.V. Bij de genoemde voor-
beelden is geen sprake van een directe 
relatie met de samengestelde jaarreke-
ning. Dergelijke onderzoeken zijn te 
kenmerken als een bijzondere controleop-
dracht waarbij de vraagstelling gericht is 
op de ‘naleving van overeenkomsten’ (zie 
vraag 5). Het betreft een afzonderlijk 
onderzoek ter vaststelling van de naleving 
van de wetgeving.

Samenvatting

Dit artikel geeft een overzicht van de 
verschillende soorten assurance en non-
assurance opdrachten. In een stroom-
schema zijn de belangrijkste kenmerken 
als hulpmiddel ter bepaling van de soort 
opdracht weergegeven. Bij de invulling 
van de samenstellingsopdracht is gebruik 
gemaakt van concept-regelgeving voor de 
samenstellingspraktijk met een beoogde 
inwerkingtreding per 1 januari 2009. Voor 
de zogenaamde ‘deelverklaringen’ in het 
mkb wordt in het geval van een relatie met 
de samengestelde jaarrekening geadvi-
seerd om te rapporteren in de vorm van 
een ‘rapport van bevindingen’ (COS 4400 - 
een opdracht tot overeengekomen speci-
fieke werkzaamheden). Een uitzondering 
vormen opdrachten die geen directe relatie 
hebben met de jaarrekening en waar bij 
wet een accountantsverklaring wordt 
vereist. In deze situatie is altijd sprake van 
een bijzondere controleopdracht zoals 
omschreven in COS 800. De deelverkla-
ringen worden momenteel behandeld in 
een werkgroep van de NOvAA en het 
NIVRA. Het is mogelijk dat in de nabije 

toekomst alternatieve oplossingen worden 
uitgebracht door de beroepsorganisaties. 

De auteur is werkzaam bij de afdeling Beroep & 
Beleid van de NOvAA.

Dit artikel maakt deel uit van twee artikelen: 
het tweede deel verschijnt volgende maand 
en gaat in op het onderscheid in regelgeving 
variërend per opdracht. Het stroomschema 
wordt dan aangevuld met de bijbehorende set 
aan regelgeving.

Noten
1  De verantwoordelijke partij kan één van de 

beoogde gebruikers zijn maar kan ook een 
andere zijn.

2  Voor een nadere toelichting: Stramien voor 
Assurance-opdrachten (NV COS) en het artikel 
Assurance-opdrachten van Anton Dieleman 
(Accountant Adviseur september 2008)

3  Definitie conform de Wta; in de bijlage van 
de Wta is een overzicht opgenomen van 
wettelijke controles (zie HRA deel 1).

4  Volgens Titel 9 boek 2 BW omvat een volle-
dige set van financiële overzichten: een 
balans, een winst- en verliesrekening, en een 
overzicht van de belangrijkste gehanteerde 
grondslagen van financiële verslaggeving, 
alsmede overige toelichtingen. Zie voor een 
volledige set onder IFRS en nadere toelich-
ting paragraaf 35 van Standaard 200, 
“Doelstelling en algemene uitgangspunten 
van de controle van financiële overzichten”.

5  Een jaarrekening op basis van fiscale grond-
slagen is door een wetswijziging onlangs 
geaccepteerd voor de kleine rechtspersoon. 
Daarmee is bij een jaarrekening op basis van 
fiscale grondslagen voor de kleine rechtsper-
soon geen sprake meer van een bijzondere 
controleopdracht maar van een (vrijwillige) 
jaarrekeningcontrole.

6  COS 800 ‘De accountantsverklaring in het 
kader van bijzondere opdrachten’ geeft ook 
andere aanwijzingen zoals over opdracht-
aanvaarding en –uitvoering.

7  Concept-standaard 4410 ‘Opdrachten tot het 
samenstellen van financiële overzichten’ (in 
plaats van het huidige ‘financiële infor-
matie’) en de Nadere voorschriften accoun-
tantskantoren ter zake van aan assurance 
verwante opdrachten.

8  Zie concept Leidraad 14 ‘Opdrachten in de 
mkb-praktijk’, hoofdstuk 2 inzake de samen-
stellingsopdracht.

9  Zie COS 5500N paragraaf 9 voor meer voor-
beelden.
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Inleiding

Het in deel I geïntroduceerde stroom-
schema is in dit artikel afgebeeld met de 
geldende regelgeving per soort opdracht. 
Een meerderheid is van toepassing op de 
accountant als persoon en geldt altijd. Een 
uitzondering daarop vormen de Nadere 
voorschriften onafhankelijkheid van de 
openbaar accountant (NVO), die alleen 
van toepassing zijn in het geval van de 
uitoefening van assurance-opdrachten. 
Soms wordt een verbijzondering gemaakt 
naar het type opdracht dat wordt verricht 
(NV COS) of de functie van de accountant 
(VGC). Daarnaast zijn er regels die zich – al 
dan niet via de accountant - richten op de 
accountantspraktijk. Centraal in dit 
artikel staat de regelgeving met directe 
consequenties voor de accountantsprak-
tijk en in het bijzonder het accountants-
kantoor. Voor een toelichting op de NV 
COS wordt verwezen naar het eerste deel 
van dit artikel.

Begrippen

Om de opbouw van de regelgeving te 
begrijpen, is het van belang kennis te 
nemen van een aantal begrippen. Voor de 
formele definities wordt verwezen naar de 
Verordening gedragscode (VGC), hier is 
een aantal kenmerken ten behoeve van dit 
artikel weergegeven. Met een accoun-
tantspraktijk wordt zowel bedoeld het 
accountantskantoor als de accountantsor-
ganisatie. In een accountantsorgani-
satie worden door een accountant 
bedrijfsmatig wettelijke controles 
verricht, hetgeen valt onder het vergun-
ningenstelsel van de Wet toezicht accoun-
tantsorganisaties (Wta). In het accoun-
tantskantoor worden door een 
accountant bedrijfsmatig assurance- en/
of aan assurance verwante opdrachten 
verricht. Een openbaar accountant is 
werkzaam bij of verbonden aan een 
accountantspraktijk. Een extern accoun-
tant is een openbaar accountant die werk-
zaam is bij of verbonden aan een accoun-
tantsorganisatie én verantwoordelijk is 
voor de uitvoering van de wettelijke 
controle. Een accountant met overige 
opdrachten die níet werkzaam is bij een 
accountantspraktijk, is een accountant 
in business1. De begrippen hebben dus 
een directe relatie met de soorten 
opdrachten uit het stroomschema.

Structuur van de regelgeving

De regelgeving voor de accountant is 
bijeengebracht in deel 1 van de Handlei-

ding Regelgeving Accountancy (HRA). 
Binnen de regelgeving bestaat een rang-
orde: de wet staat boven een verordening 
of een voorschrift. Vaak wordt hogere 
regelgeving, zoals de Verordening 
Gedragscode (VGC), verder uitgewerkt in 
lagere regelgeving, zoals de Nadere voor-
schriften Onafhankelijkheid. De indeling 
van de HRA is ook als zodanig opgebouwd 
door de volgorde van wetgeving, verorde-
ningen en nadere voorschriften. 
In de HRA deel 2 ‘Toelichting regelgeving’ 
is een toelichting uitgebracht, waar 
onderwerpen uit de verschillende regelge-
ving bijeen zijn gebracht. Zo gaat onder-
deel 3 over het accountantskantoor en de 
openbaar accountant. Hierin zijn onder 
meer de eisen opgenomen die aan het 
accountantskantoor worden gesteld en 
wordt ingegaan op de uitvoering van een 
assurance-opdracht respectievelijk de aan 
assurance verwante opdracht en de overige 
opdracht.

ALGEMEEN: DE VERORDENING 

GEDRAGSCODE (VGC) 

De VGC bevat gedragsregels voor de 
accountant en geeft eveneens richting aan 
de regels in de accountantspraktijk.

De Verordening gedragscode (VGC)
De VGC bevat een gedragscode die van 
toepassing is voor iedere accountant (deel 
A). De gedragscode reikt zelfs tot in de 
privé-sfeer als een handeling wordt 
verricht die in verband kan worden 

Dit artikel maakt deel uit van twee 

artikelen: het eerste deel verscheen 

vorige maand en behandelde het 

onderscheid tussen assurance- en 

non-assurance-opdrachten. Het hui-

dige deel gaat in op de regelgeving 

waaraan dient te worden voldaan 

afhankelijk van de soort opdracht. 

LONNEKE VAN IERLAND

Assurance- versus 
non-assurance-opdrachten, 
deel II: regelgeving
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gebracht met het functioneren als accoun-
tant, bijvoorbeeld een belastingfraude. In 
de VGC komen de fundamentele begin-
selen van de beroepsethiek en het concep-
tueel raamwerk voor de toepassing van 
deze beginselen aan de orde. De funda-
mentele beginselen betreffen integriteit, 
objectiviteit, deskundigheid en zorgvul-
digheid, geheimhouding en professioneel 
gedrag. Het conceptueel raamwerk geeft 
aan welke procedure de accountant dient 
te volgen wanneer hij een bedreiging van 
een van de fundamentele beginselen 
signaleert. In deel 2 van de HRA2 is dit 
overzichtelijk schematisch weergegeven, 
inclusief de documentatievereisten. In de 
verordening is onderscheid gemaakt 
tussen normen (vetgedrukte teksten), 
voorbeelden en toelichtingen op de 
normen. De voorbeelden en toelichtingen 
bevatten géén normstelling: de accoun-
tant heeft de mogelijkheid om een gestelde 
norm op eigen wijze vorm te geven.

De delen B en C bevatten een verdere 
uitwerking van het conceptueel raam-
werk voor de openbaar accountant (B1), de 
intern accountant/ overheidsaccountant 
(B2) en de accountant in business (C). 
Onderwerpen uit deel B1 voor de open-
baar accountant betreffen onder andere 
het aanvaarden en continueren van 
opdrachten, belangentegenstelling, hono-
raria en andere vergoedingen, marketing 
van professionele diensten, giften en 
objectiviteit. 
Voor de accountant in business (waar-
onder de accountant met alleen overige 
opdrachten) zijn uitwerkingen opge-
nomen over onder meer het opstellen van 
en rapporteren over informatie, het 
optreden met voldoende deskundigheid 
en financiële belangen.

A. ASSURANCE

Bij de voorschriften gericht op de accoun-
tantspraktijk is sprake van een verbijzon-
dering naar type opdracht. Het onder-
scheid heeft betrekking op wettelijke 
controles, assurance-opdrachten anders 
dan wettelijke controles en aan assurance 
verwante opdrachten. 

Onafhankelijkheid 
Voor alle assurance-opdrachten geldt als 
verbijzondering van het fundamenteel 
beginsel objectiviteit dat de openbaar 

accountant onafhankelijk dient te zijn 
van de cliënt. Door onafhankelijk te zijn 
toont de openbaar accountant dat hij een 
assurance-opdracht objectief en integer 
kan uitvoeren. Het geven van een objec-
tief oordeel is immers het uiteindelijke 
doel van een assurance-opdracht. Op dit 
gebied gelden de Nadere voorschriften 
onafhankelijkheid van de openbaar 
accountant (NVO). Deze voorschriften 
geven een denkkader en in beperkte mate 
verbodsbepalingen. Het laatste alleen in 
die situatie waarin geen andere waarborg 
kan voldoen. Het referentiekader wordt 
gevormd door een ‘goed geïnformeerde, 
redelijk denkende derde’. Van belang zijn 
met name de financiële en persoonlijke 
relaties met de cliënt en samenloop met 
overige dienstverlening van het accoun-
tantskantoor. Zo kan een relatief hoge 
declaratieomvang bij één bepaalde cliënt 
leiden tot financiële afhankelijkheid. De 
samenloop met overige diensten (waar-
onder administratieve dienstverlening) 
heeft grotendeels betrekking op wette-
lijke én vrijwillige controleopdrachten 
van de jaarrekening3. 

Daarnaast gelden specifieke voorschriften4 
in het kader van onafhankelijkheid voor 
wettelijke controles (Bta, VAO) en andere 
assurance-opdrachten (Nadere voor-
schriften accountantskantoren ter zake 
van assurance-opdrachten, ‘NVAK’). Deze 
zijn naar hun aard te omschrijven als 
‘regels’. De Bta/VAO en de NVAK ‘assu-
rance’ vertonen veel gelijkenis met elkaar. 
De voorschriften kunnen ingrijpender 
zijn, afhankelijk van de soort opdracht: 
voor een wettelijke controle bij een cliënt 
van openbaar belang gelden verdergaande 
eisen dan voor een vrijwillige jaarreke-
ningcontrole, die op hun beurt weer 
zwaarder kunnen zijn dan de eisen die 
worden gesteld aan de overige assurance-
opdrachten. Voorbeelden van voor-
schriften uit de Bta/VAO en de NVAK 
‘assurance’ zijn de schriftelijke bevesti-
ging van onafhankelijkheid voor accoun-
tants en de onafhankelijkheidsfunctio-
naris en –regeling. 

Wettelijke controle: Wta, Bta, VAO
In de Wet toezicht accountantsorganisa-
ties (Wta) zijn de hoofdregels vastgelegd 
over de wettelijke controle en het toezicht 
daarop. In het Besluit toezicht accoun-

tantsorganisaties (Bta) zijn deze bepa-
lingen uitgewerkt. Een meer gedetail-
leerde uitwerking van de Bta is opgenomen 
in de Verordening Accountantsorganisa-
ties (VAO). Daarbij is gewaakt voor dubbele 
regelgeving. Ook hier geldt dat voor 
accountantsorganisaties die wettelijke 
controles verrichten bij organisaties van 
openbaar belang (OOB) aanvullende voor-
schriften gelden ten opzichte van accoun-
tantskantoren met wettelijke controles 
zoals het aanstellen van een compliance-
officer.

De onderwerpen uit de Wta, Bta en VAO 
hebben betrekking op onder meer het 
stelsel van kwaliteitsbeheersing, onafhan-
kelijkheid en de beheerste en integere 
bedrijfsvoering. Het onderdeel stelsel van 
kwaliteitsbeheersing is gebaseerd op de 
International Standards on Quality 
Control (ISQC1) van IFAC5 ofwel de voor-
malige Richtlijn Kwaliteitsbeheersing 
voor accountantskantoren en accoun-
tantsafdelingen (RKB1). De voorschriften 
op het gebied van kwaliteitsbeheersing 
hebben onder meer betrekking op:

 Het kwaliteitsbeleid en het stelsel van 
kwaliteitsbeheersing
 De dagelijkse beleidsbepalers, de 
accountant en de medewerkers
 De aanvaarding of continuering van 
opdrachten
 De uitvoering van de opdracht en het 
dossier
 De naleving van het stelsel van kwali-
teitsbeheersing 
 Continuïteit van de beroepsuitoefe-
ning

De voorschriften op het gebied van de 
beheerste en integere bedrijfsvoering gaan 
onder andere over het beleid, het vast-
stellen van procedures en regels, een inci-
dentenregister, een klokkenluiderregeling 
en de bewaarplicht.

Het toezicht op de naleving van de regels 
voor de wettelijke controles ligt bij de 
Auto riteit Financiële Markten (AFM), daar 
waar deze voor de andere soorten 
opdrachten ligt bij de beroepsorganisaties 
NIVRA en NOvAA. 

Assurance-opdrachten anders dan wettelijke 
controles: NVAK ‘assurance’
Voor de accountantskantoren zijn de 
Nadere voorschriften accountantskan-

◆

◆

◆

◆

◆

◆

Accountantsberoep
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Soort

Opdracht:

Wettelijke 

controle 

COS 100-999 

(excl. 800)

Vrijwillige controle 

COS 100-999 

(excl. 800)

Bijzondere 

controleopdracht 

COS 100-999 

(excl. 700)

Redelijke mate van zekerheidMate van 

zekerheid:

Assurance: 

wettelijke controle

Classificatie 

opdracht:

Assurance: anders dan wettelijke controle

Assurance

3. Redelijke 

mate van 

zekerheid?

5. Bijzondere 

controleopdracht? (*)

BEPALING SOORT OPDRACHT

(*) Toelichting bij bovenstaande vragen 

stroomschema:

Ad.vraag 1) Randvoorwaarden 

bij ‘Oordeel gevraagd?’:

-  drie partijen (de accountant, de 

verantwoordelijke partij en de beoogde 

gebruiker)

- een geschikt object van onderzoek

-  toepasbare criteria (normen waaraan 

het object kan worden getoetst)

- toereikende assurance-informatie

- een schriftelijk assurance-rapport

Ad.vraag 5) Bijzondere controle-

opdracht?:

-  is er sprake van een ander stelsel van 

grondslagen voor financiële verslag-

geving of;

-  is er sprake van een onderdeel van een 

volledige set van financiële overzichten 

of een verkort financieel overzicht of;

-  is de vraagstelling gericht op de nale-

ving van overeenkomsten?

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ad.vraag 6) Overeengekomen 

specifieke werkzaamheden?:

- gaat het om specifieke werkzaamheden en

-  zijn deze met de entiteit en eventuele 

andere belanghebbenden overeengekomen 

en

-  bestaat de uitkomst uit feitelijke bevindin-

gen (rapport), waaruit de opdrachtgever 

zelf een conclusie opmaakt?

Ad.vraag 7) Samenstellen van 

financiële overzichten?:

-  stelt de accountant een financieel 

overzicht op en

-  worden daarbij criteria gehanteerd zoals 

opgenomen in een financieel 

verslaggevingsstelsel en

-  wordt door de cliënt onderliggende 

 financiële informatie aangeleverd?

Noot: dit is de definitie van de samen-

stellingsopdracht volgens de beoogde 

 concept-regelgeving per 1-1-2009

Nee
4. Wettelijke controle?

1 Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (WAA)(WRA)

2 Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra)

3 Wet toezicht accountsorganisaties (Wta)

4 Besluit toezicht accountsorganisaties (Bta)

5 Verordening gedragscode (VGC)

6 Verordening Klachtbehandeling

7 Verordening op de Periodieke Preventieve Toetsing

8 Verordening Accountantsorganisaties (Vao)

9 Nadere voorschriften onafhankelijkheid van de openbaar 
accountant (NVO)

10 Nadere voorschriften permanente educatie (NV PE)

11 Nadere voorschriften accountantskantoren (NVAK) 
ter zake van assurance-opdrachten

12 Nadere voorschriften accountantskantoren (NVAK) 
ter zake van aan assurance verwante opdrachten*

13 Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS)

Regelgeving

*Concept regelgeving met beoogde ingangsdatum 1-1-2009, tot dan geldt de ‘overige regelgeving’ uit HRA 1
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Accountantsberoep

Overeengekomen 

specifieke 

werkzaamheden 

en COS 4400

Samenstellings-

opdracht 

COS 4410

Transactie 

gerelateerde 

adviesdiensten 

COS 5500N

Overige opdracht

Geen zekerheid

Aan Assurance verwante opdrachten Overige opdracht

Non-Assurance

6. Overeengekomen specifieke 

werkzaamheden? (*)

7. Samenstellen van 

financiële overzichten? (*)

8. Transactiegerelateerde 

adviesdiensten?

Nee

Nee

NeeJa

JaJa

Beoordelings-

opdracht COS 

2000-2699

Andere 

assurance-

opdrachten COS 

3000-3600

Beperkte mate 

van zekerheid

Redelijk en 

beperkte mate 

van zekerheid

    1. Oordeel gevraagd? (*)

2. Historische 

Financiële 

Informatie?

Ja

Nee

Nee

Regelgeving

(1) Tot nadere vaststelling NVAK ‘aan assurance verwant’ geldt Leidraad 11 (NOvAA) en RKB-1 (NIVRA)

(2) Tot nadere vaststelling van concept-standaard 4410 (NV COS) geldt Richtlijn 4410

(1) (1)

(2) (2)

Nee
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toren ter zake van assurance-opdrachten6 
(NVAK) van toepassing. De NVAK ‘assu-
rance’ is een afgeleide van de regels voor de 
wettelijke controle. Indirect is daarmee 
RKB1 van toepassing op accountantskan-
toren die assurance-opdrachten uitvoeren. 
De onderwerpen in de NVAK ‘assurance’ 
komen dan ook voor een groot deel overeen 
met de wettelijke controle (kwaliteitsbe-
heersing, onafhankelijkheid en de inte-
gere bedrijfsvoering). Sommige voor-
schriften zijn in de NVAK ‘assurance’ 
echter niet overgenomen, zoals het voor 
wettelijke controles verplichte jaarlijks 
verslag van eventuele schendingen door 
medewerkers van het stelsel van kwali-
teitsbeheersing en daarop getroffen maat-
regelen. Vóór de inwerkingtreding van de 
NVAK ‘assurance’ was voor de AA-Accoun-
tants op het gebied van kwaliteitsbeheer-
sing Leidraad 11 ‘Kwaliteitsbeheersing 
binnen het AA-kantoor’ van toepassing. 
Deze is op hoofdlijnen gelijk aan RKB-1. In 
vergelijking met Leidraad 11 legt de NVAK 
‘assurance’ meer nadruk op vastleggingen 
zoals procedures en regels en op kwali-
teitsbewaking, waaronder de opdrachtge-
richte kwaliteitsbeoordeling.

B. NON-ASSURANCE 

Zoals hierboven aangegeven zijn de 
Nadere voorschriften onafhankelijkheid 
van de openbaar accountant (NVO) niet 
van toepassing op het terrein van non-
assurance. Desalniettemin geven de NVO 
ook nuttige aanwijzingen voor non-assu-
rance-opdrachten ter waarborging van de 
objectiviteit, met name op het gebied van 
de relatie met de cliënt7.

Aan assurance verwante opdrachten: concept-
NVAK ‘aan assurance verwant’ 
Voor de aan assurance verwante opdrach ten 
zijn onlangs de concept-Nadere voor-
schriften accountantskantoren ter zake van 
aan assurance verwante opdrachten ter 
consultatie aan de leden van het NIVRA en 
NOvAA voorgelegd. Tijdelijk geldt nog 
Leidraad 118 tot de inwerkingtreding van 
nieuwe regelgeving. De NVAK ‘aan assu-
rance verwant’ is een afgeleide van de NVAK 
‘assurance’, waarbij overeenkomstige 
onderwerpen als het stelsel van kwaliteits-
beheersing en de beheerste en integere 
bedrijfsvoering aan de orde komen. De 
NVAK ‘aan assurance verwant’ bevat echter 
beduidend minder voorschriften dan de 

rance-opdrachten9 (anders dan een wette-
lijke controle), is het een optie om de 
organisatie in te richten volgens de NVAK 
‘aan assurance verwant’. Voor de betref-
fende assurance-opdrachten, dienen dan 
aanvullende maatregelen te worden 
getroffen én gedocumenteerd conform de 
NVAK ‘assurance’. Bijvoorbeeld inzake de 
vaststelling van de onafhankelijkheid, de 
vastlegging van standaarden, de wijze van 
kwaliteitsbewaking, et cetera. In een 
dergelijke situatie mag verwacht worden 
dat de accountant zélf de werkzaamheden 
voor de assurance-opdracht verricht. In 
dat geval hoeven de medewerkers niet te 
worden geïnstrueerd over de aanvullende 
maatregelen vanuit de NVAK ‘assurance’. 
Wél dient de accountant te overwegen of 
hij – gezien het incidentele karakter - ter 
zake deskundig en vakbekwaam is om de 
assurance-opdracht uit te voeren!

Aard en omvang van het kantoor

In de concept-NVAK ‘aan assurance 
verwant’ is opgenomen dat rekening 
gehouden wordt met de aard en omvang 
van het accountantskantoor. Dit is geba-
seerd op ISQC-1 (of de oude RKB-1) waarin 
is opgenomen dat de aard van de gedrags-
lijnen en de procedures afhankelijk is van 
verschillende factoren zoals de omvang en 
de bedrijfskenmerken van de organisatie 
en de vraag of deze al dan niet deel 
uitmaakt van een netwerk. Bij de afde-
lingsvergaderingen over de concept-regel-
geving voor de samenstellingspraktijk in 
september 2008 is de intentie uitgesproken 
om de NVAK ‘assurance’ op dit onderdeel 
overeenkomstig aan te passen. Een verge-
lijking kan gemaakt worden met een 
bekend werkterrein voor de accountant: 
het onderzoek naar de maatregelen van 
interne beheersing bij een cliënt.

Zo zal voor kleine organisaties de behoefte 
aan regels en toezicht uit hoofde van dele-
gatie doorgaans beperkt zijn door een 

NVAK ‘assurance’. Opgenomen is het 
uitgangspunt dat het kantoor bij de nako-
ming van de voorschriften rekening houdt 
met de aard en omvang van het accoun-
tantskantoor. De concept-NVAK ‘aan assu-
rance verwant’ is vergelijkbaar met de voor-
schriften zoals die van kracht waren vóór de 
wijziging van regelgeving met ingang van 1 
januari 2007. 
 

Overige opdrachten 
Voor de overige opdrachten ontbreken speci-
fieke beroepsregels, hierin zal de accountant 
zich primair laten leiden door de gedrags-
regels in de VGC (zie onderdeel A).

DE NVAK IN DE PRAKTIJK

Eén of meerdere stelsels van kwaliteitsbeheersing ?
De voorschriften uit de beide NVAK’s zijn 
specifiek van toepassing op assurance-
opdrachten dan wel aan assurance verwante 
opdrachten. Een groot deel van de voor-
schriften ziet toe op de inrichting van de 
organisatie van het accountantskantoor en 
is daarmee opdrachtoverstijgend, denk aan 
het hebben van een kwaliteitsbeleid, een 
stelsel van kwaliteitsbeheersing of de klok-
kenluiderregeling uit de NVAK ‘assurance’. 
Uit het oogpunt van beheersing en effi-
ciency is het niet praktisch om met verschil-
lende stelsels van kwaliteitsbeheersing te 
werken. Het lijkt in dat kader logischer om 
het stelsel van kwaliteitsbeheersing in te 
richten op basis van de regelgeving voor de 
‘zwaarste’ opdracht. Bínnen dit stelsel kan 
ervoor gekozen worden om op bepaalde 
onderdelen op opdrachtniveau onderscheid 
te maken naar de mate van doorvoering 
van de maatregelen. Een voorbeeld is de 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uit 
de NVAK ‘assurance’. De opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling vindt plaats vóór 
afgifte van de mededeling naar aanleiding 
van een uitgevoerde assurance-opdracht. 
Het kantoor stelt zelf de interne toetsings-
criteria vast om te bepalen welke assu-
rance-opdrachten hiervoor in aanmerking 
komen. Een keuze kan dan zijn om voor de 
samenstellingsopdrachten geen beoorde-
ling vóóraf te verrichten, maar bijvoorbeeld 
wel een steekproefsgewijze collegiale review 
door een accountant achteraf.

In de situatie waarin sprake is van een 
kantoor met overwegend samenstellings-
opdrachten en in beperkte mate assu-
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intensieve betrokkenheid van de accoun-
tant bij de uitvoering van de werkzaam-
heden of niet van toepassing zijn bij een 
eenmanskantoor. Bij klein kan bijvoor-
beeld gedacht worden aan ten hoogste één 
accountant met maximaal vijf mede-
werkers. De werkwijze kan dan blijken 
uit een eenvoudig handboek10 waarin 
standaarden zijn opgenomen zoals 
bijvoorbeeld een vragenlijst cliënt- en 
opdrachtacceptatie, een werkprogramma 
of een risico-analyse model én de vastleg-
gingen in het dossier. Anderzijds kan de 
aard van de opdrachten tot gevolg hebben 
dat méér en verdergaande maatregelen 
nodig zijn. Een richtinggevende factor in 
dit kader is het risico dat de accountant 
een onjuiste verklaring/rapport afgeeft. 
Qua controledoelstelling vormen 
opdrachten met een volledigheidspro-
bleem het grootste risico, zoals de meeste 
jaarrekeningcontroles en assurance-
opdrachten leidend tot een fusie-, split-
sings- en omzettingsverklaring. Cliënt-
specifieke indicaties zijn de branche, de 
typologie, structuur van de cliënt en 
specifieke regelgeving. Voorbeelden van 
aanvullende maatregelen op een opdracht 
zijn het vragen van advies aan een derde 
(consultatie) en de opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling.

Samenvatting

In dit artikel is aan de hand van een 
stroomschema een overzicht gegeven van 
de geldende regelgeving per soort opdracht. 
Met name is ingegaan op de regelgeving 
met directe consequenties voor de accoun-
tantspraktijk en in het bijzonder het 
accountantskantoor. Cen  traal stonden 
daarmee de onderwerpen aangaande het 
stelsel van kwaliteitsbeheersing, onafhan-
kelijkheid en de beheerste en integere 
bedrijfsvoering. De regels voor assurance-
opdrachten zijn uitgebreider en diep-
gaander dan de regels voor non-assurance-
opdrachten. De voorschriften voor de 
wettelijke controle en andere assurance-
opdrachten zijn voor een groot deel over-
eenkomstig. Op onderdelen zijn afwij-
kingen, waarbij sprake is van een 
afnemende gradatie van de zwaarte van 
voorschriften ten aanzien van wettelijke 
controles bij OOB’s respectievelijk bij niet-
OOB’s, vrijwillige jaarrekeningcontroles 
tot de overige soorten assurance-
opdrachten. Het toezicht op de naleving 

van de regels voor de wettelijke controles 
ligt bij de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM), daar waar deze voor de andere 
soorten opdrachten ligt bij de beroepsorga-
nisaties NIVRA en NOvAA. De concept-
NVAK voor aan assurance verwante 
opdrachten betreft ook de onderwerpen 
stelsel van kwaliteitsbeheersing en de 
beheerste en integere bedrijfsvoering, maar 
kenmerkt zich door aanzienlijk minder 
voorschriften. Bij de concept-NVAK ‘aan 
assurance verwant’ is expliciet opgenomen 
dat rekening gehouden wordt met de aard 
en omvang van het accountantskantoor. 
Bij recente afdelingsvergaderingen is de 
intentie uitgesproken om de NVAK ‘assu-
rance’ overeenkomstig aan te passen. Voor 
de overige opdrachten zijn geen specifieke 
kantoorvoorschriften van toepassing. 

Bij de toepassing van de NVAK in de prak-
tijk is het vanuit het oogpunt van beheer-
sing en efficiency niet praktisch om met 
verschillende stelsels van kwaliteitsbe-
heersing te werken. Logischer lijkt het in 
dat kader om het stelsel van kwaliteits-
beheersing in te richten op basis van 
regelgeving voor de ‘zwaarste’ opdracht. 
In een situatie waarin sprake is van een 
kantoor met overwegend samenstellings-
opdrachten en in beperkte mate assu-
rance-opdrachten (anders dan een wette-
lijke controle), is het een optie om de 
organisatie in te richten volgens de NVAK 
‘aan assurance verwant’. Voor de betref-
fende assurance-opdrachten, dienen dan 
aanvullende maatregelen te worden 
getroffen én gedocumenteerd conform de 
NVAK ‘assurance’. 

Drs. Lonneke van Ierland RA is werkzaam bij 
de afdeling Beroep & Beleid van de NOvAA.

1  De accountant met overige opdrachten (voor-
heen VGC-B3) is sinds de wijziging van de 
VGC per 1 juli 2008 ondergebracht bij de 
categorie accountant in business (VGC-C). 
Buiten beschouwing is gelaten de situatie 
van ‘niet bedrijfsmatig handelen’ in het 
geval van assurance of aan assurance 
verwante opdrachten, hetgeen onder 
bepaalde voorwaarden getypeerd wordt als 
een accountant in business. Zie de concept-
Praktijkhandreiking ter zake van het begrip 
bedrijfsmatig handelen.

2  HRA, deel 2, paragraaf 3.3.2 Fundamentele 
beginselen, pagina 50.

3  Met uitzondering van het algemeen beoorde-
lingskader (5.1) en corporate finance dienst-
verlening (5.9) uit de NVO die gelden voor 
alle assurance-opdrachten.

4  Zie HRA deel 2 Toelichting regelgeving 
waarin de onafhankelijkheid is toegelicht 
voor de accountantsorganisatie (7.6) resp. het 
accountantskantoor (10.4).

5  International Federation of Accountants 
(IFAC): zie Handbook of International Audi-
ting, Assurance, and Ethics Pronouncements.

6  Nadere voorschriften inzake accountants-
kantoren ter zake door of namens deze 
kantoren uitgevoerde assurance-opdrachten, 
anders dan wettelijke controles in de zin van 
de Wet toezicht accountantsorganisaties.

7  Zie hoofdstuk 4 uit de NVO ‘Financiële, 
zakelijke, arbeids-, familie-, nauwe persoon-
lijke relaties en (mogelijke) juridische proce-
dures met een assurance-cliënt’.

8  Voor RA’s is tot de inwerkingtreding van 
nieuwe regelgeving RKB-1 van toepassing.

9  Zie deel 1 van deze reeks: veelal zal het bij 
een samengestelde jaarrekening niet moge-
lijk zijn om een onderzoek op een onderdeel 
daarvan (zogenaamde deelverklaring) als 
een assurance-opdracht te aanvaarden.

10  Veelal wordt een handboek als synoniem 
gehanteerd voor het stelsel van kwaliteits-
beheersing (de opzet). In de NVAK is het 
gebruik van een handboek niet voorge-
schreven. Echter, in de praktijk wordt dit als 
meest voor de hand liggende vorm gekozen 
ter integratie van de diverse procedures, 
beschrijvingen en standaarden waaruit het 
stelsel van kwaliteitsbeheersing bestaat.

Accountantsberoep
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                  bij een samenstellingspraktijk met incidenteel assurance-opdrachten (Leidraad 11, paragraaf 1.1.7)

KENMERKEN VOORBEELD: 

 - klein kantoor met hoofdzakelijk samenstellingsopdrachten en overige opdrachten
 - met incidenteel assurance-opdrachten: bijv. inbrengverklaring, subsidieverklaring gericht op juistheid (laag risicoprofiel)
 - keuze inrichting stelsel van kwaliteitsbeheersing primair op basis van NVAK aav
 - voor incidentele assurance-opdrachten aanvullende maatregelen treffen cfm. NVAK ass
 - aspecten bij afweging aanvaarding assurance-opdrachten (zie Leidraad 11 par. 1.1.7): 
     - deskundigheid/ervaring accountant met opdracht, vaktechnische randvoorwaarden, risicoprofiel cliënt/opdracht
     - mogelijk risico in kader onafhankelijkheid: samenloop van dienstverlening. Risico afhankelijk van relatie object assurance-opdracht en werkzaamheden samenstellen/admi. dienstverlening. 
       Igv controle jaarrekening en admi. dienstverlening is risico groot. In dit voorbeeld van combinatie van samenstellingsopdracht en inbrengverklaring is risico klein.
 - geen personeel betrokken bij assurance-opdrachten
 - enige AA is kantooreigenaar

UITWERKING VOORBEELD: 

Waarom Wat Hoe
Verwijzing Verwijzing

Risico's NVAKass Onderwerp Leidraad 11 Werkwijze

Kwaliteit aard & omvang Stelsel van kwaliteitsbeheersing par. 1.1.7 Stelsel van kwaliteitsbeheersing
beroepsuitoefening (art. 3)

Risico: art. 4-11, 14-15 kwaliteitsbeheersing: kantoor heeft beleid, stelsel, waaronder standaarden H. 1.1 AA hanteert toereikende uitgangspunten kwaliteit, heeft een eenvoudig handboek met standaarden 
niet voldaan aan beroeps- In de NVAK ass zijn onderwerpen geformuleerd + vastlegging stelsel/bewaarplicht (oa opdrachtaanvaarding/-continuering, werkprogramma, dossierinrichting)
regels
 - ontoereikende art. 8-11 delegatie, medewerkers nvt (geen personeel)
   uitoefening opdracht
 - foutieve verklaring art. 4, 11 dagelijks beleidsbepaler is deskundig, par. 1.1.5, enige AA is deskundig 

eindverantwoordelijkheid van een profesional, H.4 enige AA is eindverantwoordelijk
bekendmaken verantwoordelijke aan opdrachtgever (oa toezichtsorgaan) enige AA bij cliënt bekend

art. 12-13 aspecten van de opdrachtaanvaarding- en continuering H.3 gebruik vragenlijst opdrachtaanvaarding- en continuering, vastlegging in dossier

art. 15 inrichting van het dossier, bewaren H. 7 per opdracht dossier + bewaren

art. 16 advies van vakbekwaam persoon H.6 faciliteren, vastlegging dossier

art. 17 regels verschil inzicht par. 5.5 nvt (geen personeel, tenzij advies inwinnen deskundige)

art. 18 -21 opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) = voorafgaand aan afgifte verklaring par. 8.2 vaststellen toetsingscriteria: 
 - bij risicoprofiel laag geen OKB uitvoeren (zie variant bij art. 22-25 'naleving stelsel van ...')
 - bij risicoprofiel gemiddeld OKB uitvoeren (bijvoorbeeld door waarnemer/collega-accountant)
 - bij risicoprofiel hoog: opdracht niet aanvaarden

art. 22-25 naleving stelsel kwaliteitsbeheersing = achteraf par. 8.3 variant collegiale review achteraf door bijv. waarnemer (ipv OKB)

art. 25 ondertekening (naam AA, titel, naam accountantskantoor) par. 5.3 ondertekening (naam AA, titel, naam accountantskantoor)

art. 26 melding klacht/tucht aan betrokken assurancecliënt par. 9.2 melding evt klacht/tucht aan betrokken assurancecliënt

art. 27 zorgvuldige afhandeling/vastlegging klachten assurance-opdracht par. 9.2 klachtenregeling (zie ook art. 55)
zorgvuldige afhandeling/vastlegging klachten assurance-opdracht

absoluut:
 art. 28-29 beroepsaansprakelijkheid par. 9.3 vgl NVAKaav
absoluut:
 art. 30-31 waarneming/overlijden par. 5.6 vgl NVAKaav
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Verwijzing Verwijzing
Risico's NVAKass Onderwerp Leidraad 11 Werkwijze

Handelen  absoluut Onafhankelijkheid H.1.3 Onafhankelijkheid
in algemeen belang voorschrift

art. 32 een onafhankelijkheidsfunctionaris en -regeling par. 1.3.3  - afspraak: waarnemer of andere accountant als onafhankelijkheidsfunctionaris
Risico:    in combinatie met variant collegiale review achteraf door bijv. waarnemer (zie art. 22-25)
niet voldaan aan gedrags-   - norm voor onafhankelijkheid: NVAKass (zie art. 42 t/m 52) en NVO
& beroepsregels  - beoordeling door onafhankelijkheidsfunctionaris adhv: bevestiging onafhankelijkheid AA (art. 37), 

   opdrachtaanvaarding- en continuering (art. 12/35), onafhankelijkheidsrapportage (art. 41)
   incl. getroffen waarborgen bij samenloop dienstverlening (art. 52)
 - vastlegging beoordeling door onafhankelijkheidsfunctionaris

art. 33 eisen meerderheid van de stemrechten par. 1.1.5 kantooreigenaar is AA

art. 34, 39, 40 onafhankelijkheid en de medewerkers par. 2.6 nvt (geen personeel)

art. 35 onafhankelijkheid accountantskantoor par. 1.3.3, onafhankelijkheidstoets uitvoeren door AA bij opdrachtaanvaarding- en continuering (art. 12/13) 
art. 36 waarborgen i.g.v. bedreiging van niet te verwaarlozen betekenis/vastlegging 1.3.7, 1.3.8 (combineren met onafhankelijkheidsrapportage art. 41)
art. 40 raadpleging bij mogelijke aantasting onafhankelijkheid

art. 37 schriftelijke bevestiging onafhankelijkheid par. 1.3.3 schriftelijke bevestiging van kantooreigenaar

art. 38 honorarium par. 3.2.2 meenemen bij opdr.aanv/continuering (art. 12/13)

art. 41 een schriftelijke onafhankelijkheidsrapportage (incl. conclusie) par. 1.3.3 opnemen schriftelijke onafhankelijkheidsrapportage in dossier door AA
zie attentie: samenloop dienstverlening (art. 52)! 

art. 42 t/m 52 het vaststellen van onafhankelijkheidsregels par. 1.3.3 volgen regels NVAKass (art. 42-52), betreffen relatie cliënt en samenloop dienstverlening
zie relatie met NVO ! en H.1.3 meenemen bij opdr.aanv/continuering (art. 12/13)

art. 52 regels toelaatbaarheid samenloop dienstverlening par. 1.3.7/1.3mogelijke waarborgen:
geen beslissingen/participatie in besluitvormingsproces cliënt  - overleg onafhankelijkheidsfunctionaris resp. andere accountant e/o advies NOvAA

 - variant collegiale review achteraf door bijv. waarnemer (art. 22-25) of OKB (art. 18-21)
 - posten met subjectief karakter uit samenstellingsopdracht accorderen door leiding +  in dossier
NB. bij samenloop controle jaarrekening en administratieve dienstverlening: zie Leidraad, par. 1.3.8.

Handelen aard & omvang Integere bedrijfsvoering Integere bedrijfsvoering
in algemeen belang (art. 3)

art. 53 beheerste en integere bedrijfsvoering par. 1.2.4 aansluiten op NVAKaav
Risico: bekendmaken procedures ed aan personeel nvt (geen personeel)
niet voldaan aan gedrags-  
& beroepsregels art. 54 beleid voorkomen strafbare feiten/wetsovertredingen par. 1.2.4 attitude kantooreigenaar (integriteit)

procedures en regels incidenten nvt (laag risicoprofiel)
passende maatregelen/administratieve vastlegging incidenten vastleggen cfm. NVAKass indien aan orde

art. 55  'klokkenluidersregeling'/plaatsing op website par. 9.2 aansluiten op klachtenregeling (art. 27)

art. 6, 56 bewaren en vertrouwelijkheid gegevens par. 7.4 aansluiten op NVAKaav

Organisatie Organisatie

VGC (B1-291) beleidsbepaler (VGC): meerderheid AA/RA par. 1.1.5 kantooreigenaar is beleidsbepaler en AA

TOELICHTING VOORBEELD:
Bij een adequate inrichting van het stelsel van kwaliteitsbeheersing voor aan assurance verwante opdrachten (NVAKaav, VGC en COS 4410) zoals beschreven in Leidraad 11, 
zal het kantoor voor de assurance-opdrachten veelal op diverse onderdelen van het stelsel kunnen aansluiten.
Afzonderlijke maatregelen voor assurance betreffen dan de onafhankelijkheid en de kwaliteitsbewaking (OKB en naleving van stelsel van kwaliteitsbeheersing).
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Bijlage 2:  Voorbeeld van een jaarlijks bevestigingsformulier medewerkers 
 
Kantoor  :  ___________________________________________________________ 
Vestiging  : ___________________________________________________________ 
Naam   : ___________________________________________________________ 
Functie  : ___________________________________________________________ 
 
Ondergetekende verklaart in het kader van de onafhankelijkheid dat*: 

 door hem/haar direct noch indirect enig financieel belang wordt gehouden in één of 
meer van de opdrachtgevers van het kantoor;  

 door naaste familieleden en/of daarmee in dit verband gelijk te stellen personen direct 
noch indirect enig financieel belang wordt gehouden in één of meer van de 
opdrachtgevers van het kantoor;  

 door hem/haar geen belangrijke functie wordt vervuld bij één of meer van de 
opdrachtgevers van het kantoor; 

 door naaste familieleden en/of daarmee in dit verband gelijk te stellen personen, voor 
zover bekend, geen belangrijke functie wordt vervuld bij één of meer van de 
opdrachtgevers van het kantoor;  

 ook anderszins aan hem/haar geen omstandigheden bekend zijn die strijdig zouden 
kunnen zijn in het kader van de van hem/haar verwachte onafhankelijkheid bij de 
uitoefening van zijn werkzaamheden ten behoeve van het kantoor.  

Ondergetekende verklaart in het kader van een integere bedrijfsvoering en de 
geheimhoudingsplicht dat: 
 

 hij/zij niet betrokken is geweest bij strafbare feiten of wetsovertredingen die een 
daadwerkelijke inbreuk op het vertrouwen in het kantoor kunnen veroorzaken; 

 hij/zij niet betrokken is geweest bij een strafrechtelijke procedure, klachtenprocedure 
of tuchtzaak; 

 hij/zij het afgelopen jaar in de arbeidsovereenkomst opgenomen bepalingen inzake de 
geheimhouding door hem/haar nagekomen. 

 
 
Datum   : ____________________________________________________________ 
Plaats   : ____________________________________________________________ 
Handtekening  : ____________________________________________________________ 
 
 
 
*) Zie voor toelichting het volgende blad.
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Toelichting: 
Indien sprake is van aspecten die mogelijk van invloed kunnen zijn op de onafhankelijkheid, 
dan deze graag onderstaand vermelden. De aspecten worden doorgenomen door de 
verantwoordelijke accountant. Mogelijk is verdere informatie nodig om te bepalen welke 
maatregel, voorzover nodig, wordt getroffen. Het is van belang om dit proces zorgvuldig te 
documenteren. 
 
 
 
Aard van de mogelijke 
bedreiging van de 
onafhankelijkheid 

Omschrijf hoe de bedreiging 
de onafhankelijkheid kan  
beïnvloeden 

Maatregelen om de bedreiging 
weg te nemen dan wel tot een 
aanvaarbaar niveau te 
reduceren 
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Bijlage 3:  Registratieformulier Permanente educatie 20…. 
 
 
 
Naam (titel, voorletters) :  
Adres :  
Postcode, woonplaats :  
Kantoor :  
Adres :  
Postcode, plaats :  
 
 
 
 
 
 
Activiteiten ex artikel 4/5 lid 2 (cursussen, doceren, optreden als examinator, deelname 
aan vaktechnische bijeenkomsten, publiceren van artikelen etc.) 
 
 
Naam (opleidings)instelling :  
Datum :  
Omschrijving activiteit :  Aantal punten: 

Deelnamebewijs toegevoegd  : ja / nee 

 
 
Naam (opleidings)instelling :  
Datum :  
Omschrijving activiteit :  Aantal punten: 

Deelnamebewijs toegevoegd  : ja / nee 

 
 
Naam (opleidings)instelling :  
Datum :  
Omschrijving activiteit :  Aantal punten: 

Deelnamebewijs toegevoegd  : ja / nee 

 
 
Naam (opleidings)instelling :  
Datum :  
Omschrijving activiteit :  Aantal punten: 

Deelnamebewijs toegevoegd  : ja / nee 
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Activiteiten ex artikel 4 lid 3 en artikel 5 lid 4 (verrichten van vaktechnische 
research en deelname aan ledenbijeenkomsten) 
 
 
Naam (opleidings)instelling :  
Datum :  
Omschrijving activiteit :  Aantal punten: 

Deelnamebewijs toegevoegd  : ja / nee 

 
 
Naam (opleidings)instelling :  
Datum :  
Omschrijving activiteit :  Aantal punten: 

Deelnamebewijs toegevoegd  : ja / nee 

 
 
Naam (opleidings)instelling :  
Datum :  
Omschrijving activiteit :  Aantal punten: 

Deelnamebewijs toegevoegd  : ja / nee 

 
 
Activiteiten ex artikel 5 lid 3 (zelfstudie of training-on-the-job) 
Dit artikel is uitsluitend van toepassing op Accountants-Administratieconsulenten 
die geen openbaar accountant, intern accountant of overheidsaccountant zijn. 
 
 
Naam instelling :  
Datum :  
Omschrijving activiteit :  Aantal punten: 

Deelnamebewijs toegevoegd  : ja / nee 

 
 
Naam instelling :  
Datum :  
Omschrijving activiteit :  Aantal punten: 

Deelnamebewijs toegevoegd  : ja / nee 

 
 
Naam instelling :  
Datum :  
Omschrijving activiteit :  Aantal punten: 

Deelnamebewijs toegevoegd  : ja / nee 
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Activiteiten ex artikel 6 lid 1 (verplicht gesteld onderwerp/kennisgebied) 
 
 
Naam (opleidings)instelling :  
Datum :  
Omschrijving activiteit :  Aantal punten: 

Deelnamebewijs toegevoegd  : ja / nee 

 
 
Naam (opleidings)instelling :  
Datum :  
Omschrijving activiteit :  Aantal punten: 

Deelnamebewijs toegevoegd  : ja / nee 
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Bijlage 4:  Voorbeeld verzoek om inlichtingen bij opdrachtaanvaarding door een 
opvolgend accountant 
 
 
 
 
 
Betreft: verzoek om inlichtingen           datum …………….. 
 
 
 
 
 
Geachte collega,  
 
Wij ontvingen het verzoek de opdracht te aanvaarden tot …………. (vermelden soort 
opdracht, bijvoorbeeld: het samenstellen van de jaarrekening) van ……………………….. 
(naam en vestigingsplaats van de opdrachtgever etc.) met ingang van  …………………… 
 
Aangezien wij begrepen hebben dat voornoemde opdracht tot dusverre door u werd 
uitgevoerd, verzoeken wij u, in het kader van de Verordening Gedragscode (VGC), artikel 
B1-210.10 tot en met 18, ons mede te delen of u feiten of omstandigheden bekend zijn, die 
voor onze oordeelsvorming omtrent de aanvaardbaarheid van voornoemde opdracht van 
belang kunnen zijn.  
 
Indien u aangeeft daar prijs op te stellen, zullen wij uw brief niet ter inzage geven aan de 
cliënt. 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw reactie.  
 
Met collegiale groet,  
 
 
Accountantskantoor  
 
…………………………………………………. 
 
 
Naam en handtekening openbaar accountant  
  
…………………………………………………. 
 
  



IN
GET

ROKKEN
 PE

R JA
NUARI 2

01
6

 

Bijlage 5:  Voorbeeld reactie op verzoek om inlichtingen bij opdrachtaanvaarding door 
een opvolgend accountant 
 
 
 
 
 
Betreft: reactie op verzoek om inlichtingen             datum …………….. 
 
 
 
 
 
Geachte collega,  
 
Wij ontvingen uw schrijven d.d.  …………….. waarin u ons verzocht om informatie in het 
kader van de Verordening Gedragscode (VGC), artikel B1-210.10 tot en met 18, 
betreffende……………………….. (naam van de opdrachtgever).  
 
 
OPTIE: 
In antwoord op dit schrijven delen wij u mede dat ons geen omstandigheden bekend zijn die 
voor u een beletsel zouden kunnen vormen om de betreffende opdracht te aanvaarden. 
 
óf: 
 
In antwoord op dit schrijven delen wij u mede dat ons feiten en/of omstandigheden bekend 
zijn die voor u een beletsel zouden kunnen vormen om de betreffende opdracht te 
aanvaarden. Het betreft ……………………………………………….. 
 
 
Met collegiale groet,  
 
 
Accountantskantoor  
 
…………………………………………………. 
 
 
Naam en handtekening openbaar accountant  
  
…………………………………………………. 
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Bijlage 6:  Voorbeeld vragenlijst Cliënt- en opdrachtaanvaarding  
(resp. opdrachtcontinuering) 

 
Toelichting:  
Opdrachtcontinuering: de vragenlijst kan ook gehanteerd worden voor de opdrachtcontinuering. In dat 
geval kan gestart worden bij het onderdeel ‘cliënt’ (vraag 12). De vragen dienen dan gelezen te worden in 
het perspectief van wijzigingen in de omstandigheden bij de cliënt dan wel voortschrijdend inzicht. 
 
Zelfde cliënt, andere opdracht: in deze situatie dient extra aandacht besteed te worden aan het onderdeel 
deskundigheid (vanaf vraag 30), naast de beoordeling van de dienstverlening in het kader van de Wwtf 
(vanaf vraag 19). Bij een assurance-opdracht kan in het kader van onafhankelijkheid (vanaf vraag 41) een 
eerder gemaakt afweging uit hoofde van objectiviteit (van toepassing bij alle opdrachten) anders uitvallen. 
Bij een (aanstaande) assurancecliënt dient extra aandacht besteed te worden aan de toelaatbaarheid van 
samenloop van dienstverlening (vraag 45). 
 
 
 Vragenlijst Cliënt- en opdrachtaanvaarding  
 
 Algemeen Toelichting: 
 Naam cliënt :    
 Branche :  
 Bedrijf gevestigd te:      
 Telefoonnummer  :  
 Soort opdracht: 

 Assurance: controle/beoordelen/anders: 
 Aan assurance verwant: samenstellen/opdracht tot 

specifiek overeengekomen werkzaamheden 
 Administratieve dienstverlening  
 Belastingwerkzaamheden  
 Advies, te weten:   
 Overig, te weten:      

Omschrijving: 

 Beoogde datum ingang opdracht :  
 Boekjaar :  

Eindigend op:  
 

 Wijze waarop het verzoek tot het aanvaarden van de 
opdracht ons heeft bereikt:      

 

 Geschatte omvang van de opdracht  
(in uren per functieniveau) : 

 

 De opdracht wordt uitgevoerd door:  
 functie: Accountant 
 functie: Medewerker  
 functie: Junior Medewerker  

 

 Raming declaratiewaarde eerste jaar:       
Raming declaratiewaarde tweede jaar:     
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 Cliënt- en opdrachtaanvaarding Ja Nee Nvt. Toelichting / 

e.v.t. waarborg 
 
1. Voorafgaand     
2. Heeft een bespreking plaats gevonden met de cliënt 

voorafgaand aan de opdrachtaanvaarding over de 
organisatie, de historie en om documentatie te 
verkrijgen? 
 
Denk aan  een organisatieschema, operationele en financiële resultaten 
van de afgelopen 2 á 3 jaren (jaarrekeningen), wijzigingen in het 
management, belastingaangiften, management letters. 

    
 

3. Met wie en wanneer zijn de oriënterende gesprekken 
gevoerd (functie)? 

    

4. Voorgaande accountant     
5. Is informatie ingewonnen bij de voorgaande 

accountant van de potentiële cliënt? 
 
Denk aan verschil van mening of onenigheid, gebrek aan integriteit van  
de leiding, reden voor wijziging van accountant, MOT-meldingen, 
ongegronde eisen of gebrek aan samenwerking, toestemming tot toegang 
tot dossiers, uitstaande declaraties. 

    

6. Raadpleeg de dossiers van de voorgaande accountant 
(indien toestemming is gekregen).  

    

7. Financiële informatie     
8. Wordt voldaan aan de groottecriteria voor een 

wettelijke controle (BW 2 titel 9 art. 396)? 
Is de opdracht in overeenstemming met de 
groottecriteria? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

9. Is de volgende documentatie doorgenomen: 
 jaarrekeningen van minimaal de 

afgelopen 2 jaren 
 belastingaangiften van afgelopen 2 jaren 
 uitkomsten van belastingcontroles 
 aard van e.v.t. discussiepunten met de 

Belastingdienst 
 management letters van de afgelopen 2 á 

3 jaren 

    

10. Zijn de gehanteerde grondslagen van verslaggeving in 
de jaarrekeningen van de voorafgaande jaren 
nagegaan en de toepasselijkheid en de consistentie? 
 
Bijvoorbeeld van belang zijnde waarderingen - zoals afwaardering van 
dubieuze debiteurenvorderingen, voorraden, financiële vaste activa. -
afschrijvingsbeleid, van belang zijnde schattingen. 

    

11. In de situatie van een controle-opdracht: zijn de 
financiële overzichten eerder gecontroleerd en wat 
voor soort accountantsverklaring is afgegeven? 
Stel de mogelijke gevolgen vast voor de af te geven 
accountantsverklaring. 
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 Cliënt- en opdrachtaanvaarding Ja Nee Nvt. Toelichting / 

e.v.t. waarborg 
 
12. De cliënt en de opdracht     
13. Zijn de risico’s gekoppeld aan de branche en de cliënt 

acceptabel? Beschrijf de onderkende en verwachte 
risico’s en hun effect op de opdrachtaanvaarding, 
waaronder: 

a) financierings- of 
kredietwaardigheidsproblemen 

b) zeer conservatief of optimistisch management 
c) risicovolle bedrijfsactiviteiten  
d) gebrekkige administratie  
e) ongewone of complexe organisatiestructuur 
f) risico’s van witwassen, waaronder 

(belasting)fraude, financiering terrorisme, 
ongebruikelijke transacties 

g) gebreken in controles en management 
h) beloning van het management gerelateerd aan 

financiële of operationele prestaties  
i) twijfel of directie en/of leidinggevende 

functionarissen bij de cliënt voor hun taak 
berekend zijn 

 

    

14. Wie zijn de verwachte gebruikers van de financiële 
overzichten? (banken, belastingdienst, 
toezichthouders, management, schuldeisers, 
potentiële investeerders, aandeelhouders, anderen) 

    

15. Is in dit stadium al duidelijk dat er belangrijke 
problemen in de jaarrekening van deze cliënt 
schuilen?    
Attentiepunten: 

 Verwacht de cliënt van ons dat een grondslag in de 
jaarrekening die door de voorgaande accountant werd 
afgewezen, door ons wordt geaccepteerd?    

 Zijn er specifieke onderdelen van de financiële overzichten 
die speciale aandacht vragen? 

    

16. Zijn er problemen met betrekking tot de continuïteit 
van de onderneming van de cliënt?  

    

17. Zijn andere accountants betrokken bij de opdracht? 
Attentiepunten: 

 Indien deze cliënt tot een groep behoort, zijn er dan binnen die 
groep nog andere accountants ingeschakeld? 

 Heeft deze cliënt transacties met belangrijk verbonden partijen 
waarvoor andere accountants zijn ingeschakeld?    

    

18. Zijn er nog andere factoren van belang voor de 
beantwoording van de vraag of deze opdracht 
aanvaardbaar is?    
Denk hierbij aan de waarborging van de fundamentele beginselen 
(integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, 
geheimhouding en professioneel gedrag). 
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 Cliënt- en opdrachtaanvaarding Ja Nee Nvt. Toelichting / 
e.v.t. waarborg 

 
19. Wwft2 (Wet ter voorkoming van witwassen en 

financiering van terrorisme)  
    

20. Identificatie & verificatie 
 Is de identiteit van de cliënt (bestuurder(s)/ 

leiding/eigenaren) vastgesteld en vastgelegd? 
 Heeft verificatie van de identiteit plaats gevonden 

- d.m.v. een uittreksel handelsregister 
(rechtspersoon) dan wel  

- door paspoort, rijbewijs of identiteitskaart 
(natuurlijk persoon)  

 Is de aard van het document ter verificatie 
vastgelegd? 

 
NB. Vraag een recent uittreksel KvK ook op bij 
wijzigingen in de samenstelling van de 
aandeelhouders, directie c.q. procuratiehouders. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. UBO (i.g.v. een rechtspersoon) 
 Is vastgesteld wie de uiteindelijke 

belanghebbende is (UBO) en is dit vastgelegd?  
 Is de identiteit van de UBO vastgesteld en 

vastgelegd? 
 Heeft toereikende verificatie van de identiteit 

plaats gevonden? De verificatie is afhankelijk van 
het ingeschatte risico. Bijvoorbeeld: 
- Laag risico: verklaring laten ondertekenen 

door cliënt over de juistheid van de 
opgegeven identiteit van de UBO 

- Middel/hoog risico: onderzoek internet, 
bevragen van collega’s in land van herkomst 
cliënt, raadpleeg KvK, uitbesteden aan 
gespecialiseerd bureau. 

 Is de aard van het document ter verificatie 
vastgelegd? 

 Is een onderzoek verricht naar de zeggenschaps- 
en eigendomsstructuur van de cliënt? 

 
UBO (Ultimate beneficial owner):  een natuurlijk 
persoon die meer dan 25% van de aandelen of 
stemrechten kan uitoefenen of de begunstigde van 
25% of meer van het vermogen van een stichting of 
trust. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Voor het cliëntenonderzoek in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme (Wwft) wordt verwezen naar Leidraad 15 ‘Richtsnoeren Wwft’ en de brochure van het 
ministerie van Financiën ‘Wwft, Handleiding voor advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs 
en administratiekantoren’. 
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 Cliënt- en opdrachtaanvaarding Ja Nee Nvt. Toelichting / 

e.v.t. waarborg 
 
22. PEP (Politically exposed person) 

Is onderzocht of de cliënt een bepaalde publieke 
functie in het buitenland bekleedt dan wel bekleedde 
(tot 1 jaar geleden). Betrek hierbij ook familieleden 
en naasten. Check internet, internationale PEP-lijst of 
andere betrouwbare bron. 

 
 

 
 

 
 

 
 

23. Risicoprofiel3 
 Is een risico-inschatting gemaakt aan de hand van 

het risicobeleid van het accountantskantoor4? 
 Is hierbij een oordeel gevormd over: 

- het doel en de aard van de zakelijke relatie,  
- de aard van de transactie  
- de herkomst en bestemming van de middelen  

Win informatie in bij de cliënt. 
Kortom: wat wil de cliënt, waarom, hoe en is dit 
logisch?  
 
NB. Vergelijk in dit kader de vragen over de 
integriteit (vraag 24 e.v.) en de cliënt (vraag 13). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Integriteit     
25. Kennen de accountant, collega’s of betrouwbare 

cliënten de potentiële cliënt? 
 
Bij de opdrachtcontinuering kan een evaluatie van het opdrachtteam bij 
de afronding van de opdracht inzake de integriteit van de cliënt gebruikt 
worden: zijn tijdens de uitvoering van de opdracht signalen verkregen 
m.b.t. aspecten  benoemd als bij vraag 21. 

    

26. Zijn er aanwijzingen dat de (potentiële) cliënt 
(inbegrepen de eigenaren,  bestuur, management) in 
verband kan worden gebracht met discutabele 
aangelegenheden? 

Denk hierbij aan: 
 de identiteit en (zakelijke) reputatie van de eigenaren van 

de cliënt en de dagelijks (mede) beleidsbepalers; 
 de aard van de werkzaamheden van de cliënt, met 

inbegrip van de bedrijfsvoering; 
 relatie met organisaties/personen met een slechte naam 
 de houding van de eigenaren/aandeelhouders van de 

cliënt met betrekking tot het niveau van de interne 
beheersing, rekening houdende met de omvang van de 
cliënt  

 negatieve publiciteit 
 overtreding van wet- en regelgeving 
 aanwijzingen dat de cliënt zich bezighoudt met 

witwaspraktijken of andere criminele activiteiten 

    

                                                 
3 Op grond van de Wwft dient gedurende de dienstverlening continue aandacht te zijn voor het risicoprofiel 
van de cliënt (monitoring). 
4 De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft in aanvulling op de richtsnoeren een model 
risicobeleid ontwikkeld (zie http://www.nob.net/?q=Wwft ). 
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 Cliënt- en opdrachtaanvaarding Ja Nee Nvt. Toelichting / 

e.v.t. waarborg 
 
27. Beschrijf de wijze waarop bovenstaande informatie is 

verkregen bijv. analyse van de operationele en 
financiële gegevens, informatie van derden, internet 
(sleutelwoorden voor internet zijn de bedrijfsnaam, 
namen van sleutelfunctionarissen, de 
bedrijfsactiviteiten). 

    

28. Leg  relevante documentatie vast.      
29. Indien andere accountants de cliënt geweigerd 

hebben, of de mogelijkheid bestaat dat sprake is van 
‘opinie-shoppen’ of van vergelijkbare redenen: zijn 
de risico’s gedocumenteerd en is zorgvuldig 
afgewogen of deze opdracht kan worden aanvaard? 

    

30. Deskundigheid en zorgvuldigheid     
31. Is inzicht verkregen in de branche en activiteiten van 

de cliënt? 
    

32. Is de benodigde capaciteit en deskundigheid 
beschikbaar binnen de accountantspraktijk? 
Attentiepunten zijn: 
 Hebben de accountant en medewerkers voldoende kennis en 

ervaring met de soort opdracht die door de cliënt wordt gevraagd 
(en de van toepassing zijnde regelgeving voor accountants)? 

 Hebben de accountant en medewerkers voldoende kennis van 
de gebruikelijke verslaggevinggrondslagen van de branche van de 
cliënt? 

 Is de kantoororganisatie ingericht op eisen uit hoofde van de 
nadere voorschriften accountantskantoren (NVAKassurance; 
NVAK aan assurance verwant) en/of nadere voorschriften 
onafhankelijkheid (NVO) in het geval van een assurance-opdracht? 

    

33. Vereist deze opdracht een specifieke deskundigheid 
waarvoor bijstand van een andere deskundige nodig 
is?   
Zo ja, is het mogelijk te steunen op het advies van een 
deskundige? 
In aanmerking te nemen aspecten zijn de beschikbaarheid, reputatie, 
deskundigheid en de voor de deskundige geldende beroeps- en ethische 
voorschriften. 

    

34. Zijn bijzondere maatregelen vereist om deze opdracht 
binnen de gestelde tijdslimiet uit te voeren?   

    

35. Is de benodigde informatie beschikbaar en 
toereikend, en specifiek in het geval van een  

 second opinion,  
 oordeel over het werk van een accountant met overige 

opdrachten of  
 het verrichten van werkzaamheden aanvullend op het werk 

van een fungerende accountant ?  

    

36. Honoraria en andere vergoedingen     
37. Is de potentiële cliënt bereid en in staat de declaraties 

te betalen? 
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 Cliënt- en opdrachtaanvaarding Ja Nee Nvt. Toelichting / 

e.v.t. waarborg 
 
38. Verwachten wij misschien niet alle werkzaamheden 

te kunnen declareren die wij vaktechnisch 
noodzakelijk achten? (met name in het geval van 
vaste aanneemsommen) 

    

39. Wordt een resultaatafhankelijke beloning (waaronder 
aanbrengpremies en commissies) overwogen? 
Toelichting: deze vorm van een honorarium is voor assuranceopdrachten 
niet toegestaan. Voor aan assurance verwante opdrachten dient de aard 
en belang van de daarmee verband houdende bedreiging van de 
objectiviteit (als gevolg van eigen belang) te worden beoordeeld 

    

40. Bestaat de mogelijkheid dat een te grote mate van 
afhankelijkheid van het honorarium, ontvangen van 
één cliënt ontstaat?  
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 Cliënt- en opdrachtaanvaarding Ja Nee Nvt. Toelichting / 

e.v.t. waarborg 
 
41. Objectiviteit (alle opdrachten) en 

onafhankelijkheid (assurance-opdrachten) 
 
 

    

42. Toelichting 
Voor álle opdrachten geldt het fundamentele beginsel objectiviteit: ‘de accountant laat niet toe dat zijn professioneel of 
zakelijk oordeel wordt aangetast door een vooroordeel, belangentegenstelling of ongepaste beïnvloeding door een derde 
(‘in wezen’)’. Het beginsel onafhankelijkheid is alleen van toepassing op assurance-opdrachten. Onafhankelijkheid is de 
naar buitenstaanders toe zichtbaar gemaakte objectiviteit (‘in wezen én in schijn’). De bedreigingen van de objectiviteit 
en de onafhankelijkheid zijn veelal overeenkomstig. Om die reden zijn de vragen onderstaand samen opgenomen. Het 
belang van de bedreiging kan variëren met de soort opdracht. De accountant zal zich inzake de onafhankelijkheid er 
bewust van moeten zijn dat het niet alleen belangrijk is dat de accountant zelf meent dat hij onafhankelijk is, maar dat dit 
door anderen ook zo wordt ervaren. Het referentiekader voor de beoordeling van de onafhankelijkheid wordt gevormd 
door een ‘goed geïnformeerde, redelijk denkende derde’. 
 

43. Ga na of de volgende bedreigingen zich zouden 
kunnen voordoen in het kader van de objectiviteit 
en/of onafhankelijkheid en documenteer deze: 

a) het geven en aannemen van geschenken van 
cliënten ; 

b) het verrichten van aankopen bij cliënten; 
c) het hebben van een financieel belang in 

cliënten; 
d) een bestaande zakelijke relatie Denk aan een 

gemeenschappelijk commercieel  belang. 
e) het hebben van een nauwe persoonlijke (of 

familie-) relatie met cliënten; Bijvoorbeeld een lid 
van het opdrachtteam dat een gezinslid of naaste verwant is 
van een bestuurslid of van een leidinggevende functionaris 
van de cliënt; 

f) het in dienst zijn of nemen van (familieleden 
van) cliënten; 

g) het vervullen van een (aanstaande) functie 
(inclusief detachering) binnen de organisatie 
van een cliënt (en verbonden derde in het 
geval van vrijwillige controle);  
Bijvoorbeeld een leidinggevende functie bij 
de cliënt, dan wel een andere functie waarin 
rechtstreeks en in belangrijke mate invloed 
kan worden uitgeoefend op het object van 
onderzoek. 

h) het beheren van gelden of andere bezittingen 
van cliënten; 

i) omstandigheden die leiden tot 
belangentegenstellingen  zoals diensten 
verlenen aan cliënten met tegengestelde 
belangen of met een onderling conflict ; 

j) het langdurig laten uitstaan van onbetaalde 
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rekeningen bij cliënten; 
k) het uitvoeren van werkzaamheden voor een 

cliënt met wie een geschil is (en onderdeel 
netwerk/verbonden derde in het geval van 
vrijwillige controle); 

 Zijn er voldoende waarborgen getroffen zodanig dat 
de bedreigingen van niet te verwaarlozen betekenis 
zijn geëlimineerd dan wel tot een aanvaardbaar 
niveau zijn teruggebracht? 
 
Waarborgen kunnen zijn: het toepassen van toezicht, het bespreken van 
de kwestie met een leidinggevende van het kantoor, 
kwaliteitsbeoordeling, goedkeuring van de cliënt van journaalposten, 
gescheiden opdrachtteams, een sterke controle-omgeving bij de cliënt5,  
het zich terugtrekken uit het opdrachtteam, het beëindigen van de 
financiële en zakelijke relaties die de bedreiging veroorzaken. Zie voor 
meer voorbeelden VGC appendix B1-20.12 en 13. 
 

    

44. Onafhankelijkheid (assurance-opdrachten)     
45. Ga na of de volgende bedreigingen zich voordoen in 

het kader van de onafhankelijkheid en documenteer 
deze: 

a) het bestaan van een langdurige relatie tussen 
een assurancecliënt en leidinggevend 
personeel van het opdrachtteam ; 

b) het optreden als belangenbehartiger van de 
assurancecliënt zoals in juridische geschillen; 

c) de toelaatbaarheid van andere diensten voor 
de assurance cliënten (en verbonden derde in 
het geval van vrijwillige controle); zoals 
administratieve dienstverlening, samenstellingsopdrachten, 
juridische dienstverlening, interim-management. 

d) het vervullen van een bestuurs of 
toezichthoudende functie bij een 
assurancecliënt; 

  

    

46. Zijn er andere bedreigingen van de onafhankelijkheid 
als gevolg van belangenverstrengeling, zelftoetsing, 
belangenbehartiging, te grote vertrouwdheid of 
intimidatie? 

    

47. Zijn er voldoende waarborgen getroffen zodanig dat 
de bedreigingen van niet te verwaarlozen betekenis 
zijn geëlimineerd dan wel tot een aanvaardbaar 
niveau zijn teruggebracht? 
 
Waarborgen kunnen zijn: het toepassen van toezicht, het bespreken van 
de kwestie met een leidinggevende van het kantoor, 
kwaliteitsbeoordeling, goedkeuring van de cliënt van journaalposten, 
gescheiden opdrachtteams, een sterke controle-omgeving bij de cliënt6,  
het zich terugtrekken uit het opdrachtteam, het beëindigen van de 

    

                                                 
5 Het is niet toegestaan om uitsluitend te steunen op de door de cliënt getroffen waarborgen. 
6 Het is niet toegestaan om uitsluitend te steunen op de door de cliënt getroffen waarborgen. 
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financiële en zakelijke relaties die de bedreiging veroorzaken. Zie voor 
meer voorbeelden VGC appendix B1-20.12 en 13. 

      
 
Conclusie van de partner/accountant 
Conclusie: 
Inschatting risico: hoog/midden/laag 
Acceptatie/afwijzing cliënt: accepteren/afwijzen 
Voor akkoord   
Naam (vestigingsleider) 
Handtekening  
Datum   
Voor akkoord   
Naam (verantwoordelijke AA/RA) 
Handtekening  
Datum   
Bij afwijzing dient overleg te worden gepleegd met de verantwoordelijke accountant over de 
wijze waarop dit aan de potentiële cliënt zal worden meegedeeld.        
 
 
 Toegevoegde bijlagen:  

 Registratieformulier opdrachten ∗  
 Offerte en/of opdrachtbevestiging  Toelichting bij ontbreken: 
 Uittreksel Kamer van Koophandel    
 Kopie brief van de opvolgende accountant met 

verzoek om inlichtingen t.b.v. de 
opdrachtaanvaarding aan de voorganger (in principe 
ook van toepassing op voorgaande organisaties die 
geen accountantskantoor zijn) 

 

 Kopie antwoordbrief voorganger op verzoek om 
inlichtingen bij opdrachtaanvaarding van de 
opvolgend accountant 

 

 
Dit formulier dient voor elke nieuwe opdracht te worden ingevuld en de bijlagen dienen aan 
dit  formulier te worden gehecht. 
 
  

                                                 
∗ Eigen formulier van uw accountantskantoor 
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Belangrijkste verschillen

De Wwft voegt de vroegere WID en de wet 
MOT samen op grond van Europese Richt-
lijnen.
Waar de vroegere wet MOT rule based 
was, wordt de Wwft gekenmerkt door een 
meer principle based karakter. De belang-
rijkste verschillen:

 (Nagenoeg) al uw beroepsmatige acti-
viteiten voor derden vallen onder de 
nieuwe wet.
 Een risicogeoriënteerde benadering 
staat centraal. Dat wil zeggen: open 
normen, meer principle based en 
minder rule based. De wetgever vindt 
het van belang dat u de doelstelling van 
de wet bereikt (wat), de manier waarop 
u dat doet (hoe), laat hij aan u(w accoun-
tantspraktijk) over.
 Een risicogeoriënteerd cliëntenonder-
zoek, verdergaand dan enkel identifi-
ceren en verifiëren van de identiteit van 
de klant.
 Bij cliëntenonderzoek kiezen tussen 
normaal, vereenvoudigd en verscherpt 
onderzoek, afhankelijk van het risico-
profiel.
 De relatie met de cliënt monitoren: 
passen de gedragingen, transacties en 
de opdrachten van en met de cliënt nog 
steeds in het vastgestelde risicoprofiel?
 Een risicogeoriënteerd onderzoek van 
de Ultimate Beneficial Owner (UBO, 
uiteindelijk belanghebbende): deze 
identificeren en zonodig diens identi-
teit verifiëren.
 De aanwezigheid nagaan van een politi-
cally exposed person (PEP).

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

De activiteiten van accountants waarop 

de Wwft van toepassing is

Alle beroepsmatige activiteiten van 
accountants voor derden vallen onder de 
nieuwe wet. Het algemene uitgangspunt 
is dat u als individuele accountant of 
werkzaam bij of verbonden aan een 
accountantspraktijk (de wet spreekt van 
‘instelling’ om beide te duiden, dus een 
individuele praktiserende accountant 
zowel als een accountantspraktijk waarbij 
meerdere beroepsbeoefenaren samen-
werken) zich bewust bent dat andere 
partijen de dienstverlening door u(w 
accountantspraktijk) kunnen misbruiken 
voor witwassen of financieren van terro-
risme en aldus de integriteit van het 
financiële systeem aantasten. Een opsom-
ming van specifieke diensten van de 
accountant(spraktijk) blijft achterwege.
Weliswaar noemt de Memorie van toelich-
ting (31238, nr 3, p. 11) bij wijze van voor-
beeld veel voorkomende diensten, maar u 
gelieve te bedenken dat deze voorbeelden 
zeker niet limitatief zijn bedoeld.
De aspecten rond cliëntenonderzoek en de 
risicogeoriënteerde benadering worden 
hierna belicht.

Cliëntenonderzoek

De kern van het cliëntenonderzoek is 
de risicogeoriënteerde benadering: welke 
risico’s signaleert u als accountant(sprak-
tijk) bij uw cliënt om via misbruik van uw 
dienstverlening de integriteit van het 
financiële stelsel aan te tasten? Hoe u 
risico’s signaleert of cliëntenonderzoek 
verricht, schrijft de wet niet voor.

Welke activiteiten gelden nog meer in de 
Wwft dan de eis van klantidentificatie 
onder de vroegere WID (die verificatie van 
de identiteit begreep onder identificatie)?
Hoofdstuk 2 van de wet behandelt het 
cliëntenonderzoek in artikel 3 e.v. Niet 
alleen identificeert de instelling de cliënt 
en verifieert zij diens identiteit, maar ook 
identificeert ze de UBO en neemt ze op 
risicoanalyse gebaseerde adequate maat-
regelen om de identiteit hiervan te veri-
fiëren.
Verder stelt de instelling doel en aard van 
de beoogde zakelijke relatie vast en moni-
tort ze gedurende deze relatie. Steeds gaat 
het om het signaleren van (gewijzigde) 
risico’s van misbruik van dienstverlening 
voor de integriteit van het financiële 
stelsel. Hierop komen we verderop terug.

Artikel 4 handelt over praktische zaken:
 Een intakegesprek vóór het aangaan 
van de zakelijke relatie is toegestaan.
 Verificatie van de identiteit van de 
cliënt mag bij uitzondering gedurende 
het aangaan van de zakelijke relatie, 
namelijk bij spoed en weinig risico. In 
de vorige WID gold een verbod op het 
aangaan van de zakelijke relatie zoals 
onder de vorige wet vóór verificatie.

Artikel 6 regelt vereenvoudigd cliënten-
onderzoek dat in het algemeen van toepas-
sing is bij instellingen die vergunning-
plichtig zijn en uit dien hoofde vallen 
onder overeenkomstige eisen om 
witwassen en terrorismefinanciering te 
voorkomen:

◆

◆

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen 

en financieren van terrorisme (Wwft) die de wetten WID en MOT vervangt? Op 

welke activiteiten is de wet van toepassing? En hoe handelt u als accountant 

bij het nieuwe voorschrift voor cliëntenonderzoek in de Wwft?

ANDRÉ BROERS

Wwft: hoe handelt de ac
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 Overheidsorganen binnen de 
Europese Unie.
 Financiële instellingen binnen de 
Euro pese Unie.
 Effectenuitgevende instellingen 
(beursgenoteerd).

Risicogeoriënteerde benadering

Welke aspecten zijn op grond van 
bestaande accountancyregelgeving al van 
belang bij cliënt-/opdrachtacceptatie en 
hoe kunt u die inpassen in het cliëntenon-
derzoek om de Wwft na te leven?
Toegespitst op het doel en de reikwijdte 
van de wet kan men in het algemeen 
denken aan het volgende:

 De risicogevoeligheid voor witwassen 
of terrorismefinanciering.
 Het type cliënt.
 Het type zakelijke relatie, product of 
transactie.

De Financial Action Task Force (FATF) 
heeft handvatten beschreven in de risk 
based approach (RBA) guidance for 
accountants (17 juni 2008).

In de bestaande accountancyregelgeving 
staan ook al voorschriften voor cliënt- 
en opdrachtacceptatie/-continuatie, zie 
bijvoorbeeld:

 Verordening gedragscode, hoofdstuk 
B1-210.
 Nadere voorschriften onafhankelijk-
heid van de openbaar accountant, 
hoofdstuk 2.3.
 Nadere voorschriften accountantskan-
toren ter zake door of namens deze 

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

kantoren uitgevoerde assuranceop-
drachten, anders dan wettelijke 
controles in de zin van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties, art. 4, art. 10, 
eerste lid, onder c, hoofdstuk 4 ‘Inte-
gere bedrijfsvoering, bijvoorbeeld art. 
53, eerste lid.
 Nadere voorschriften controle- en 
overige standaarden 220, par. 14-18.

Vanuit de accountancyregelgeving kan 
worden gedacht aan de volgende aspecten, 
aan te vullen vanuit de kenmerken van de 
instelling zelf:

 De aard van de opdracht, alsmede de 
mate waarin het openbaar belang 
daarbij betrokken is.
 Beroepsrisico's die groter zijn dan 
normaal, bijvoorbeeld als gevolg van 
ongebruikelijke omstandigheden bij of 
met betrekking tot de cliënt, die ertoe 
kunnen leiden dat rekening moet 
worden gehouden met de mogelijkheid 
dat de opdracht niet volgens de regels 
zal worden uitgevoerd. Daarbij kan 
onder meer gedacht worden aan de 
volgende aspecten:

 - de integriteit van de cliënt;

◆

◆

◆

 -  de branche waarin de cliënt actief is 
(vastgoed, pleziervaartuigen, horeca, 
etc.);

 -  de financiële positie van de cliënt (en 
eventueel branchegenoten);

 -  de complexiteit van de structuur van 
de cliënt;

 -  afwijkende transacties van de cliënt 
(zie onder voorbeelden voor branches 
welke objecten betrokken kunnen 
zijn bij afwijkende transacties);

 -  de ervaring die u(w accountantsprak-
tijk) heeft met de cliënt;

 -  de ervaring van u(w accountantsprak-
tijk) met betrekking tot vergelijkbare 
opdrachten.

Rechtspraak: fraude en witwassen
Last but not least willen wij u graag wijzen 
op de voorschriften vanuit de Wwft van een 
hogere orde dan accountancyregelgeving 
en die bovendien al golden onder de vroe-
gere wet MOT. Gelet op de ruime uitleg 
aan het begrip witwassen die de wetgever 
geeft en de rechtspraak bekrachtigt, kan 
fraude vallen onder het begrip ongebruike-
lijke transactie, dus onder witwassen.
Een accountant die de meldingsplicht 

Wetgeving

countant?
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voor ongebruikelijke transacties niet 
naleeft, kan te maken krijgen met straf-
rechtelijke vervolging. Dit blijkt uit lopende 
tuchtzaken en andere jurisprudentie, onder 
meer van de Rechtbank Den Haag (LJN 
AY5818 van 14 juli 2006), van het Gerechtshof 
Amsterdam (LJN AF6887 van 4 april 2003) 
en van de Hoge Raad (LJN AP2124 van 28 
september 2004; LJN BA7923 van 2 oktober 
2007; LJN BD2774 van 7 oktober 2008).

Om dit te voorkomen is het wenselijk het 
aspect fraude te betrekken in het risico-
georiënteerde cliëntenonderzoek naar 
wit wassen en financieren terrorisme.
Aandacht besteden aan fraude is niet 
nieuw bij controleopdrachten: daarvoor 
geldt COS 240.
Bij andere opdrachten dan controleop-
drachten is COS 240 in eerste instantie 
niet van toepassing, geredeneerd vanuit 
de accountancyregelgeving, maar gezien 
vanuit de Wwft (en de vroegere Wet MOT) 
is het raadzaam minimaal kennis te 
nemen van de bijlagen 1 en 3 van COS 240 
en de inhoud ervan toe te passen bij de 
risico-inschatting van uw cliënt. Onge-
acht de opdrachtsoort kan de accountant 
in algemene bewoordingen zaken uit de 
bijlagen 1 en 3 van COS 240 aan de orde 
stellen in het intakegesprek.
Uiteraard is het onmogelijk om de voor-
geschreven werkzaamheden van COS 240 
in hun geheel toe te passen in het intake-
gesprek of anderszins voor de start van de 
dienstverlening bij een controleopdracht, 
laat staan bij een andere opdrachtsoort 
waarvoor COS 240-werkzaamheden niet 
verplicht zijn.
Na cliënt- en opdrachtacceptatie gaat u 
aan de slag met de opdracht. De Wwft gaat 

ervan uit dat u gedurende de dienstverle-
ning de relatie met uw cliënt in de gaten 
houdt. Ook dit is niets nieuws, de accoun-
tancyregelgeving bevat al voorschriften 
op het gebied van periodieke reflectie op 
cliënt- en opdrachtcontinuatie (VGC, 
hoofdstuk B1-210).

Relatie met cliënt monitoren

Hoe kan de risicogeoriënteerde benade-
ring van cliëntenonderzoek eruit zien in 
de verschillende fasen van cliënt-/
opdrachtacceptatie en uitvoering van de 
opdracht? 
Artikel 3, tweede lid, onder d, vraagt een 
instelling ‘voor zover mogelijk, een voort-
durende controle (cursivering auteur) uit te 
voeren op de zakelijke relatie en de tijdens 
de duur van deze relatie verrichte transac-
ties, teneinde te verzekeren dat deze over-
eenkomen met de kennis die de instelling 
heeft van de cliënt en van zijn risicopro-
fiel, met in voorkomend geval een onder-
zoek naar de bron van het vermogen.’
Het komt erop aan uw relatie met uw 
cliënt te monitoren, te beginnen na de 
intakeprocedure en cliënt-/opdrachtac-
ceptatie. Na de aanvang van de controleo-
pdracht geldt COS 240, voor andere 
opdrachtsoorten in beginsel niet. Naast 
de controleopdracht kijken we in het 
vervolg naar de samenstellingsopdracht 
als exponent van een frequente andere 
opdrachtsoort dan controle.
Bij deze veel voorkomende opdracht-
soorten laat zich nog een verschil voelen. 
Bij de controleopdracht verricht de 
accountant vanuit een analytische aanpak 
onder meer deelwaarnemingen en is de 
aanwezigheid van de accountant bij de 
cliënt beperkt.

Door de aard van de controleopdracht en 
de bijbehorende werkzaamheden is het 
risico dat onregelmatigheden zich aan het 
oog van de accountant onttrekken groter 
dan bij de samenstellingsopdracht en 
verwante opdrachtsoorten.
Bij een samenstellingsopdracht volgt de 
accountant gewoonlijk een synthetische 
aanpak, verzamelt, verwerkt, rubriceert 
en aggregeert hij financiële informatie en 
komt het voor dat de accountant perio-
diek aanwezig is bij de cliënt (bijvoorbeeld 
maandelijks, soms zelfs wekelijks).
Bij deze opdrachtsoort heeft de accoun-
tant de gelegenheid meer ongebruikelijke 
zaken te ‘zien’.
Andersoortige opdrachten (beoordelings-
opdracht, administratieve dienstverle-
ning, belastingadvies, overeengekomen 
specifieke werkzaamheden, transactiege-
relateerde adviesdiensten) zijn qua aard 
van de werkzaamheden in meer of 
mindere mate vergelijkbaar met één van 
de twee ‘uitersten’, een controle- of een 
samenstellingsopdracht.
In schema (zie tabel 1):

Monitoring bij een controleopdracht
Om het risico te beperken onregelmatig-
heden te missen bij een controleopdracht, 
past de accountant een risicogeoriënteerde 
aanpak toe. Daar waar de risico’s op fouten 
van materiële omvang in een financieel 
overzicht het grootst zijn, zet de accoun-
tant toereikende controlecapaciteit in. 
Door de alomvattende invloed van fraude 
op een financieel overzicht start de contro-
lerend accountant de dienstverlening met 
de voorgeschreven werkzaamheden van 
COS 240.1 Deze werkzaamheden zijn niet 
alleen geschikt om de controleopdracht 

Tabel 1

Opdrachtsoort Controleren Samenstellen

Toepasselijkheid COS 240 Wel van toepassing Niet van toepassing

Aanpak Analytisch Synthetisch

Aanwezigheid accountant Beperkt Meer dan bij controleren

Verwante opdrachtsoorten • Beoordelen

•  Assuranceopdrachten anders dan opdrachten 

tot controle of beoordeling van historische 

financiële informatie

•  Overeengekomen specifieke werkzaamheden 

(afhankelijk van de afspraken)

• enz.

• Administratieve dienstverlening

• Belastingadvies

•  Transactiegerelateerde adviesdiensten

•  Overeengekomen specifieke werkzaamheden 

(afhankelijk van de afspraken)

• enz.
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uit te voeren maar ook om de Wwft na te 
leven. Na het eerste (begin van) cliënten-
onderzoek tijdens de intakeprocedure zijn 
deze werkzaamheden te beschouwen als 
een voortgezet cliëntenonderzoek.
Vindt de accountant gedurende de werk-
zaamheden aanleiding om meer werk-
zaamheden te verrichten - in de woorden 
van de Wwft een verscherpt cliëntenon-
derzoek – om vermeende onregelmatig-
heden te ontzenuwen (loos alarm) of om 
toereikende zekerheid te krijgen bij 
gebleken ongerechtigheden, dan stelt hij 
de cliënt daarvan in kennis.
Bij een doorlopende controleopdracht 
vindt de monitoring van de relatie met de 
cliënt onder normale omstandigheden 
vervolgens plaats gedurende het volgende 
jaar. Uiteraard zal de accountant zich tot 
de volgende controle op de hoogte te 
stellen van de gang van zaken bij zijn 
cliënt wanneer hij daartoe aanleiding 
ziet.

Monitoring bij een samenstellingsopdracht
Vergelijken we hoe de accountant omgaat 
met het aspect fraude bij een controleop-
dracht en bij een samenstellingsopdracht, 
dan krijgen we het volgende. Vóór de start 
van de dienstverlening is het bij beide 
opdrachten wenselijk de bijlagen 1 en 3 
van COS 240 te betrekken bij het intakege-
sprek - in de woorden van de Wwft (een 
begin van) een ‘normaal’ cliëntenonder-
zoek.
Vindt de accountant signalen van/aanwij-
zingen voor fraude, dan zijn aanvullende 
werkzaamheden nodig bij beide 
opdrachten (in de woorden van de Wwft 
een verscherpt cliëntenonderzoek). In de 
accountancyregelgeving voor de samen-

stellingsopdracht vindt u dit in Richtlijn 
4410, alinea 16A.
Via de uitvoering van de eerste samenstel-
lingsopdracht kan de accountant het cliën-
tenonderzoek voortzetten. Bij een doorlo-
pende samenstellingsopdracht vindt de 
monitoring van de relatie met de cliënt 
onder normale omstandigheden vervol-
gens plaats met de regulier afgesproken 
periodiciteit. Zie tabel 2.

Het verschil zit dus bij de start van de 
dienstverlening. Bij een controleopdracht 
is de accountant op grond van accountancy-
regelgeving verplicht COS 240 op te volgen; 
dit is te beschouwen als een voortgezet 
cliëntenonderzoek na (het begin van) het 
cliëntenonderzoek tijdens de intakeproce-
dure. Door bij COS 240 niet alleen te letten 
op risico’s van fraude, maar ook risico’s 
van misbruik van dienstverlening voor de 
integriteit van het financiële stelsel, valt 
de stelling te verdedigen dat de controle-
rend accountant aldus voldoet aan de 
vereisten uit de Wwft.
In de accountancyregelgeving ontbreekt 
(nog) een equivalent van COS 240 bij de 
start van de dienstverlening voor de 
samenstellingsopdracht, tussen (het begin 
van) het cliëntenonderzoek bij de intake-
procedure vóór de dienstverlening en een 
noodzakelijk gebleken verscherpt cliën-
tenonderzoek.
Door de recent bekend geworden recht-
spraak over fraude en witwassen onder de 
vroegere wet MOT, hiervoor genoemd, is 
het aan te bevelen bij een samenstellings-
opdracht ook COS 240 toe te passen, uitge-
breid voor de risico’s van witwassen, om te 
voldoen aan de eisen die de Wwft stelt. Dit 
hoeft bij een dergelijke opdracht weinig 

Tabel 2

Fasering cliëntenonderzoek Controleren Samenstellen

(Begin van) cliëntenonderzoek Intake (-gesprek, -procedure) Idem

(Voortgezet) cliëntenonderzoek Eerste uitvoering van COS 240 Uitvoering eerste opdracht

Monitoring Uitvoering van doorlopende 

opdracht volgend jaar

Idem

Verscherpt cliëntenonderzoek Signalen van/aanwijzingen 

voor fraude

Idem

extra werkzaamheden met zich mee te 
brengen, daar de accountant vanuit de 
opdracht frequenter dan bij een contro-
leopdracht werkzaamheden verricht, vaak 
bij de cliënt ter plekke, en de gelegenheid 
heeft meer zaken waar te nemen.

Conclusie

De Wwft verplicht tot risicogeoriënteerd 
cliëntenonderzoek waarvoor de FATF 
handvatten aanreikt. In tabel 2 vergeleken 
we de controle- en samenstellingsop-
dracht met verwante opdrachtsoorten. 
Doordat de Wwft nagenoeg alle beroeps-
matige dienstverlening voor derden in het 
algemeen van toepassing verklaart, is het 
aan te bevelen bij alle andere opdracht-
soorten dan controleopdrachten COS 240 
toe te passen voor het (voortgezet) cliën-
tenonderzoek bij de start van de dienstver-
lening na het intakeproces naast de RBA 
guidance for accountants van de FATF.
Op deze wijze zorgt u ervoor de alomvat-
tende risico’s van fraude op het onder-
zoeksobject grondig in te schatten, voor 
een nuttige bijdrage aan uw kennis van 
uw cliënt én voor een gedegen cliëntenon-
derzoek dat de Wwft vereist. 

De auteur is werkzaam als beleidsmedewerker 
vaktechniek bij de afdeling Beroep en Beleid 
van het bureau van de NOvAA. Hij schreef dit 
artikel op persoonlijke titel.

1  Bij de assuranceopdracht beoordelen vindt u 
het voorschrift in de accountancyregelgeving 
om COS 240 toe te passen in Standaard 
2400, alinea 22A, bij de assuranceopdrachten 
anders dan opdrachten tot controle of beoor-
deling van historische financiële informatie 
in Standaard 3000, alinea 35A.

Wetgeving
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Bijlage 8:  Voorbeeld bedrijfsverkenning (voorbeeld voor een samenstellingsopdracht)  
 
 
Nr Vaste cliëntgegevens 

 
Omschrijving 
Evt bijlage opnemen 

1 Algemeen  
1.1 Naam  
1.2 Vestigingsplaats  
1.3 Rechtsvorm  
1.4 Eigenaar/Vennoten/ Aandeelhouders 

 naam 
 e.v.t. familie/relatie aangeven 
 leeftijd (geboortedatum) 
 gezinssamenstelling 
 opvolging en mogelijke kinderen voor de 

opvolging 

 

1.5 Verbonden partijen  
1.6 Organisatiestructuur (neem een 

organisatieschema op) 
 

1.7 Aantal personeelsleden  
2 Kenmerken van de opdracht 

 
 

2.1 Aard van de opdracht  
2.2 Wie voert de boekhouding (klant of 

accountantskantoor) 
 

2.3 Zijn er met de cliënt afspraken gemaakt over 
aanvullende vormen van dienstverlening 
(zoals aangifte Vpb en OB)? 

 

2.4 Belang van automatisering voor de 
bedrijfsactiviteiten en de jaarrekening? 

 

2.5 Wie voert de salarisadministratie?  
2.6 Kwaliteit van de aangeleverde stukken of 

boekhouding 
 

2.7 Aantal correcties in het voorgaand jaar (veel, 
gemiddeld, weinig) 

 

2.8 Neemt de klant tijdig contact op bij vragen?  
2.9 Is sprake van kasverkeer?  
2.10 Uitkomsten van belastingonderzoeken in de 

laatste jaren 
 

2.11 Bestaan er fiscale eenheden voor Vpb en/of 
BTW? 

 

2.12 Zijn er afspraken met de fiscus?  
3 Bedrijfsactiviteiten/typlogie 

 
 

3.1 Soort organisatie  
3.2 Aard van de bedrijfsactiviteiten en transacties  
3.3 E.v.t. productie- en distributiemethoden van 

de huishouding 
 

3.4 Omschrijving van de producten of diensten  
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3.5 Typologie organisatie  
3.6 Op welke wijze komt de omzet tot stand 

(voor-/nacalculatie, vaste afspraken) 
 

3.7 Belangrijkste opbrengstcategorieën  
4 Externe omgevingsfactoren  
 Externe omgevingsfactoren en ontwikkelingen 

die van invloed kunnen zijn op de cliënt en de 
posten in de jaarrekening. Denk aan: 
- concurrentie 
- markt- en actuele brancheontwikkelingen 
- seizoensinvloeden 
- grote afnemers en/of leveranciers 

 

5 Wet- en regelgeving  
5.1 Welke specifieke wet- en regelgeving is op de 

cliënt van toepassing (zoals arbeid, milieu, 
energie, mededinging, vestigingswetgeving, 
etc.) 

 

5.2 Zijn er lopende geschillen met een materieel 
belang? (denk aan civiele procedures, fiscale 
procedures, ontvangen claims) 

 

5.3 Is er een grote kans op risico van overtreding 
van wet/regelgeving?  

 

6 Verslaggevingsgrondslagen bedrijfstak 
Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling van de bedrijfstak 

 

7 Inrichting van de financiële administratie  
7.1 Boekhoudpakket  

 
7.2 Wijze waarop de administratie is ingericht (als 

bijlage opnemen het rekeningschema, de 
boekingsgang) 

 

7.3 Wijze van voorraadregistratie 
(kantoorvoorraadregistratie, geïntegreerd) incl. 
voorraadopname 

 

8 Jaarrekening  
8.1 Grondslagen voor waardering en 

resultaatbepaling. 
 

8.2 Gelden naast BW2, titel 9 nog andere 
verslaggevingsvereisten en is een afschrift 
opgenomen in het dossier?  

 

8.3 Gelden er concernaanwijzingen?  
9 Financiële positie, financiering en 

investeringen 
 

9.1 Is sprake van overname of afstoten van de 
bedrijfsactiviteiten 

 

9.2 Is er sprake van investeringen?   
9.3 Is er sprake van leasing? Zo ja, geef aan of dit 

operational of financial lease betreft en welke 
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bedrijfsonderdelen dit betreft. 
9.4 Zijn er door de vreemd vermogensverschaffers 

speciale eisen gesteld? Denk aan de 
solvabiliteit, aflossingsverplichtingen, 
bijzondere voorwaarden. 

 

9.5 Kan de onderneming aan de gestelde eisen van 
de vreemd vermogensverschaffers voldoen? 

 

9.6 Staan de liquiditeit en solvabiliteit onder 
druk? 

 

9.7 Is er sprake van een mogelijk 
continuiteitsprobleem? 

 

10 Belangen (ivm mogelijke tendenties)  
10.1 Is de klant voornamelijk gebaat bij fiscale 

uitkomst? 
 

10.2 Zijn er verschillende belangen vanuit de 
aandeelhouders? 

 

10.3 Is er een variabel beloningssysteem voor het 
management en/of bestuurders? 

 

10.4 Moet op korte termijn rekening worden 
gehouden met verkoop, overname of fusie? 

 

10.5 Is sprake van een subsidiabele exploitatie?  
10.6 Staat de financieringssituatie onder druk?  
10.7 Positie naar de bank: is deze belanghebbend in 

materiele zin? 
 

 Zie ook ‘financiële positie’  
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Bijlage 9:  Voorbeeld vragenlijst A. Afwerking aan assurance verwante opdracht:   
samenstellingsopdracht   

 
 
Gegevens samenstellingsopdracht  
Naam cliënt: Boekjaar/periode: 
Cliëntnummer: Datum rapport/datum verklaring:   
Vestigingsplaats: Opgesteld door opdrachtleider: 
 
 
 Aandachtspunten Ja Nee N.v.t. Dossier-

stuk 
 Opdrachtaanvaarding en - continuering 
1. Is de aanvaarding c.q. continuering van de cliënt/opdracht 

beoordeeld en vastgelegd? (zie vragenlijst cliënt- en 
opdrachtaanvaarding cq. continuering) 
Attentiepunt: bedreigingen van de fundamentele beginselen. 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

2. Heeft een cliëntenonderzoek conform de Wet voorkoming van 
witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) plaats 
gevonden? (zie vragenlijst cliënt- en opdrachtaanvaarding cq. 
continuering) 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

3. Is gebruik gemaakt van een (doorlopende) 
opdrachtbevestiging?  

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

 Planning en uitvoering 
4. Is inzicht verkregen in de organisatie van de cliënt 

(bijvoorbeeld m.b.v. een bedrijfsbeschrijving of - verkenning)? 
Denk aan de bedrijfsactiviteiten,  aard van de transacties, wijze van 
inrichting van de administratie, waarderingsgrondslagen. 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

5. Heeft voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht een 
bespreking plaats gevonden met de medewerkers die de 
werkzaamheden gaan uitvoeren?  

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

6. Is (voor aanvang van de werkzaamheden) het werkprogramma 
opgesteld/ beoordeeld en geparafeerd door een accountant? 
Attentiepunt: het specifiek maken voor cliëntgebonden omstandigheden.

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

7. Is (door de uitvoerenden van de opdracht) de vastlegging van 
de verrichte werkzaamheden voor uitvoering geparafeerd? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

8. Is (na de uitvoering van de werkzaamheden) de vastlegging 
van de werkzaamheden door een accountant beoordeeld? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

9. Is een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening verkregen 
van de leiding van de organisatie? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

10. Zijn vragen en opmerkingen besproken met de cliënt? 
Attentiepunt: afwijkingen van materieel belang moeten altijd met de 
cliënt worden doorgenomen i.v.m. toereikende aanpassingen. 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

11. Is nagegaan of het dossier een goed beeld geeft van de 
uitvoering (conform NV COS 4410)? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

 Aandachtspunten bij de uitvoering 
12. Zijn gebeurtenissen of situaties beoordeeld op mogelijke 

bedreigingen van de fundamentele beginselen?  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
…….. 
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Zijn bedreigingen van de fundamentele beginselen van niet te 
verwaarlozen betekenis, getroffen waarborgen en conclusie 
vastgelegd?  

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

13. Is aandacht gegeven aan gebeurtenissen die (tot het moment 
van afgeven van de verklaring) na balansdatum hebben plaats 
gevonden? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
…….. 

14. Is nagegaan of wellicht onzekerheid bestaat omtrent de 
continuïteit van de onderneming? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

15. Is gebruik gemaakt van consultatie van een deskundige?    …….. 
16. Indien sprake is van een verschil van inzicht, is de daarop van 

toepassing zijnde procedure toepast? 
 

 
 

 
 

 
 
…….. 

17. Indien uit het dossier een signaal dan wel aanwijzing tot fraude 
of onwettig handelen blijkt, zijn aanvullende stappen 
ondernomen (inclusief melding ongebruikelijke transactie cfm. 
de Wwft)?  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
…….. 

 Kwaliteitsbewaking 
18. Zijn de door de meelezende accountant gemaakte opmerkingen 

afgewerkt?  
 

 
 

 
 

 
 
…….. 

 Rapportage 
19. Is de verklaring voldoende onderbouwd/gemotiveerd aan de 

hand van het dossier? 
 

 
 

 
 

 
 
…….. 

20. Is in het geval van een rechtspersoon onder de overige 
gegevens vermeld waarom een verklaring uit hoofde van een 
wettelijk verplichte controle ontbreekt (BW 2 art. 392 lid 1a 
voor rechtspersonen)? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
…….. 

21. Welke samenstellingsverklaring wordt verstrekt?  
A. Samenstellingsverklaring met standaardtekst  
B. Samenstellingsverklaring met aangepaste tekst  (kopie 

bijvoegen) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
…….. 
…….. 

22. Is, in het geval van een samenstellingsverklaring met een 
aangepaste tekst, overleg gevoerd met de contactpersoon 
vaktechniek c.q. een collega-accountant? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
…….. 

 Afronding 
23. Heeft de accountant in het geval van een rechtspersoon de 

leiding van de organisatie geattendeerd op tijdige 
openbaarmaking van de jaarstukken (rechtspersonen BW 2 art. 
394)? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

24. Zijn de dossiers afgewerkt?    …….. 
Handtekeningen De geplaatste handtekeningen houden in dat de vermelde accountants zich 
hebben overtuigd van de juistheid van de hierboven gegeven antwoorden en instemmen met 
de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd. 
 
Naam  : 
Handtekening : 
Datum  : 

Eerste accountant (coördinator) Tweede accountant 
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Bijlage 10:  Voorbeeld vragenlijst B. Afwerking assurance-opdracht: beoordelings- 
     opdracht  

 
 
Gegevens beoordelingsopdracht  
Naam cliënt: Boekjaar/periode: 
Cliëntnummer: Datum rapport/datum verklaring:   
Vestigingsplaats: Opgesteld door opdrachtleider: 
 
 
 Aandachtspunten Ja Nee N.v.t. Dossier-

stuk 
 Opdrachtacceptatie en - continuering 
25. Is de acceptatie c.q. continuering van de cliënt/opdracht  

beoordeeld en vastgelegd? (zie vragenlijst cliënt- en 
opdrachtaanvaarding cq. continuering) 
Attentiepunt: bedreigingen van de  
fundamentele beginselen en specifiek de onafhankelijkheid 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

26. Heeft een cliëntenonderzoek conform de Wet voorkoming van 
witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) plaats  
gevonden? (zie vragenlijst cliënt- en opdrachtaanvaarding cq.  
continuering) 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

27. Is gebruik gemaakt van een (doorlopende)  
opdrachtbevestiging?  

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

 Planning en uitvoering 
28. Is de teamsamenstelling vastgelegd? 

Is vastgesteld dat de teamleden onafhankelijk zijn? 
 
 

 
 

 
 

…….. 
…….. 

29. Is inzicht verkregen in de organisatie van de cliënt?  
(bijvoorbeeld m.b.v. een bedrijfsbeschrijving) 
Denk aan de activiteiten, de organisatie zelf, administratieve systemen,  
operationele kenmerken, aard van de posten) 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

30. Zijn -in het kader van de AO/IC-inlichtingen ingewonnen 
aangaande de administratieve systemen, de administratie en de 
procedures die de entiteit volgt bij het vastleggen, rubriceren 
en samenvatten van de transacties? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

31. Heeft voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht een  
bespreking plaats gevonden met de medewerkers die de  
werkzaamheden gaan uitvoeren?  

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

32. Is (voor aanvang van de werkzaamheden) het werkprogramma 
 opgesteld/ beoordeeld en geparafeerd door een accountant? 
Attentiepunt: het specifiek maken voor cliëntgebonden omstandigheden 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

33. Is (door de uitvoerenden van de opdracht) de vastlegging van  
de verrichte werkzaamheden voor uitvoering geparafeerd? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

34. Is (na de uitvoering van de werkzaamheden) de vastlegging  
van de werkzaamheden door een accountant beoordeeld? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

35. Is een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening verkregen  
van de leiding  van de organisatie? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

36. Zijn inlichtingen ingewonnen bij de cliënt?     …….. 
37. Is nagegaan of het dossier een goed beeld geeft van de     
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uitvoering (conform NV COS 2400)?    …….. 
38. Is een schriftelijke onafhankelijkheidrapportage opgenomen?     …….. 
 Aandachtspunten bij de uitvoering 
39. Zijn gebeurtenissen of situaties beoordeeld op mogelijke 

bedreigingen van de fundamentele beginselen?  
 
Zijn bedreigingen van de fundamentele beginselen van niet te 

verwaarlozen betekenis, getroffen waarborgen en conclusie 
vastgelegd?  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
…….. 
 
 
…….. 

40. Is aandacht gegeven aan gebeurtenissen die (tot het moment 
van afgeven van de verklaring) na balansdatum hebben plaats 
gevonden? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
…….. 

41. Is nagegaan of wellicht onzekerheid bestaat omtrent de 
continuïteit van de onderneming? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

42. Is gebruik gemaakt van consultatie van een deskundige?    …….. 
43. Indien sprake is van een verschil van inzicht, is de daarop van 

toepassing zijnde procedure toepast? 
 

 
 

 
 

 
 
…….. 

44. Indien uit het dossier een signaal dan wel aanwijzing tot fraude 
of onwettig handelen blijkt, zijn aanvullende stappen 
ondernomen (inclusief melding ongebruikelijke transactie cfm. 
de Wwft)?  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
…….. 

 Kwaliteitsbewaking 
45. Is een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd 

(OKB) en afgerond vóór afgifte verklaring? 
Zo nee, waarom niet? (motiveren a.d.h.v. de toetsingscriteria) 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

 Rapportage 
46. Is de verklaring voldoende onderbouwd/gemotiveerd aan de 

hand van het dossier? 
 

 
 

 
 

 
 
…….. 

47. Is in het geval van een rechtspersoon onder de overige 
gegevens vermeld waarom een verklaring uit hoofde van een 
wettelijk verplichte controle ontbreekt (BW 2 art. 392 lid 1a 
voor rechtspersonen)? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

48. Welke beoordelingsverklaring wordt verstrekt?  
C. Beoordelingsverklaring met standaardtekst  
D. Beoordelingsverklaring met aangepaste tekst  (kopie 

bijvoegen) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
…….. 
…….. 

49. Is, in het geval van een beoordelingsverklaring met een 
aangepaste tekst, overleg gevoerd met de contactpersoon 
vaktechniek c.q. een collega-accountant? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
…….. 

 Afronding 
50. Heeft in het geval van een rechtspersoon de accountant de 

leiding van de organisatie geattendeerd op tijdige 
openbaarmaking van de jaarstukken (rechtspersonen BW 2 art. 
394)? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

51. Zijn de dossiers afgewerkt?    …….. 
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Handtekeningen De geplaatste handtekeningen houden in dat de vermelde accountants zich 
hebben overtuigd van de juistheid van de hierboven gegeven antwoorden en instemmen met 
de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd. 
 
Naam  : 
Handtekening : 
Datum  : 

Eerste accountant (coördinator) Tweede accountant 
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Bijlage 11:  Voorbeeld vragenlijst C. Afwerking assurance-opdracht:  controleopdracht  
 
 
Gegevens controleopdracht  
Naam cliënt: Boekjaar/periode: 
Cliëntnummer: Datum rapport/datum verklaring:   
Vestigingsplaats: Opgesteld door opdrachtleider: 
 
 
 Aandachtspunten Ja Nee N.v.t. Dossier-

stuk 
 Opdrachtacceptatie en - continuering 
52. Is de acceptatie c.q. continuering van de cliënt/opdracht 

beoordeeld en vastgelegd? (zie vragenlijst cliënt- en 
opdrachtaanvaarding cq. continuering) 
Attentiepunt: bedreigingen van de fundamentele beginselen en specifiek 
de onafhankelijkheid 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

53. Heeft een cliëntenonderzoek conform de Wet voorkoming van 
witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) plaats 
gevonden? (zie vragenlijst cliënt- en opdrachtaanvaarding cq. 
continuering) 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

54. Is gebruik gemaakt van een (doorlopende) 
opdrachtbevestiging?  

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

 Planning en uitvoering 
55. Is de teamsamenstelling vastgelegd? 

Is vastgesteld dat de teamleden onafhankelijk zijn? 
 
 

 
 

 
 

…….. 
…….. 

56. Is een controleplan ontwikkeld?    …….. 
57. Is kennis verkregen van de organisatie en omgeving? 

(bijvoorbeeld m.b.v. een bedrijfsbeschrijving) 
Denk aan de bedrijfstak, regelgeving, grondslagen voor financiële 
verslaggeving, bedrijfsrisico’s, financiële prestaties, interne beheersing. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

…….. 
 
 

58. Is een beschrijving van de administratieve organisatie/interne 
beheersing (AO/IB) aanwezig? 

    

59. Is een risico-analyse uitgevoerd?    …….. 
60. Is door de leden van het opdrachtteam besproken in hoeverre 

de jaarrekening van de huishouding kwetsbaar is voor een 
afwijking van materieel belang (inclusief het risico van 
fraude)? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
…….. 

61. Is (voor aanvang van de werkzaamheden) het werkprogramma 
opgesteld/ beoordeeld en geparafeerd door een accountant? 
Attentiepunt: het specifiek maken voor cliëntgebonden omstandigheden 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

62. Is (door de uitvoerenden van de opdracht) de vastlegging van 
de verrichte werkzaamheden voor uitvoering geparafeerd? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

63. Is (na de uitvoering van de werkzaamheden) de vastlegging 
van de werkzaamheden door een accountant beoordeeld? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

64. Is een schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening verkregen 
van de leiding van de organisatie? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

65. Zijn inlichtingen ingewonnen bij de cliënt?     …….. 
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66. Is nagegaan of het dossier een goed beeld geeft van de 
uitvoering (conform NV COS 230)? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

67. Is een schriftelijke onafhankelijkheidrapportage opgenomen?     …….. 
 Aandachtspunten bij de uitvoering 
68. Zijn gebeurtenissen of situaties beoordeeld op mogelijke 

bedreigingen van de fundamentele beginselen?  
 
Zijn bedreigingen van de fundamentele beginselen van niet te 
verwaarlozen betekenis, getroffen waarborgen en conclusie 
vastgelegd?  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
…….. 
 
 
…….. 

69. Is aandacht gegeven aan gebeurtenissen die (tot het moment 
van afgeven van de verklaring) na balansdatum hebben plaats 
gevonden? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
…….. 

70. Is nagegaan of wellicht onzekerheid bestaat omtrent de 
continuïteit van de onderneming? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

71. Is gebruik gemaakt van consultatie van een deskundige?    …….. 
72. Indien sprake is van een verschil van inzicht, is de daarop van 

toepassing zijnde procedure toepast? 
 

 
 

 
 

 
 
…….. 

73. Indien uit het dossier een signaal dan wel aanwijzing tot fraude 
of onwettig handelen blijkt, zijn aanvullende stappen 
ondernomen (inclusief melding ongebruikelijke transactie cfm. 
de Wwft)?  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
…….. 

 Kwaliteitsbewaking 
74. Is een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uitgevoerd 

(OKB) en afgerond vóór afgifte verklaring? 
Zo nee, waarom niet? (motiveren a.d.h.v. de toetsingscriteria) 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

 Rapportage 
75. Is de verklaring voldoende onderbouwd/gemotiveerd aan de 

hand van het dossier? 
 

 
 

 
 

 
 
…….. 

76. Welke accountantsverklaring wordt verstrekt?  
E. Accountantsverklaring met standaardtekst  
F. Accountantsverklaring met aangepaste tekst  (kopie 

bijvoegen) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
…….. 
…….. 

77. Is, in het geval van een accountantsverklaring met een 
aangepaste tekst, overleg gevoerd met de contactpersoon 
vaktechniek c.q. een collega-accountant? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
…….. 

 Afronding 
78. Heeft de accountant in het geval van een rechtspersoon de 

leiding van de organisatie geattendeerd op tijdige 
openbaarmaking en van de jaarstukken (rechtspersonen BW 2 
art. 394)? 

 
 

 
 

 
 

 
…….. 

79. Is een ‘management letter’ verzonden?    …….. 
80. Zijn de dossiers afgewerkt?    …….. 
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Handtekeningen De geplaatste handtekeningen houden in dat de vermelde accountants zich 
hebben overtuigd van de juistheid van de hierboven gegeven antwoorden en instemmen met 
de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd. 
 
Naam  : 
Handtekening : 
Datum  : 

Eerste accountant (coördinator) Tweede accountant 

 



IN
GET

ROKKEN
 PE

R JA
NUARI 2

01
6

 

 
Bijlage 12: Voorbeeld waarnemingsovereenkomst 
 
  
ONDERGETEKENDEN:  
 

1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accountant-
Administratieconsulent, wonende te . . . . . . . . . . . . . . . . . (plaats) aan de (postcode en 
straat), kantoor houdende aan …….verder te noemen “partij X” 

 
 
en  

 
 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accountant-
Administratieconsulent, wonende te . . . . . . . . . . . . . . . . . (plaats) aan de (postcode en 
straat), kantoor houdende aan……..verder te noemen “partij Y” 

 
IN AANMERKING NEMENDE: 
  

- Dat het vanuit het oogpunt van de continuïteit van de accountantswerkzaamheden 
voor de cliënten van de accountant noodzakelijk is dat de accountants-
werkzaamheden worden waargenomen gedurende zijn ontstentenis of belet, 
langdurige arbeidsongeschiktheid of overlijden en partijen gelet hierop de 
waarneming wensen te regelen; 

 
- Dat de waarnemer zich bereid heeft verklaard de accountantswerkzaamheden van de 

waargenomen accountant gedurende zijn ontstentenis of belet, langdurige 
arbeidsongeschiktheid of overlijden waar te nemen;.  

 
- Dat partijen zich realiseren te allen tijde gebonden te zijn aan de op hen van 

toepassing zijnde wet en regelgeving;  
 

- Dat partijen hun onderlinge rechtsverhouding nader wensen te regelen. 
 
KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 
 
Artikel 1 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:  

a. waarnemer: de partij, die de accountantswerkzaamheden van de andere partij 
of van diens nagelaten betrekkingen waarneemt;  

b. waargenomen accountant: de partij of diens nagelaten betrekkingen, wiens 
respectievelijk wier accountantswerkzaamheden door de andere partij zullen, 
worden of zijn waargenomen;  

c. arbeidsongeschiktheid: het naar het oordeel van de behandelend arts buiten 
staat zijn tot het verrichten van accountantswerkzaamheden. 

d. waarneming: de periode van ontstentenis, langdurige arbeidsongeschiktheid 
of overlijden waarin de accountant niet in staat is accountantswerkzaamheden 
voor zijn cliënten te verrichten. 
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Artikel 2  
De waarnemer verbindt zich de accountantswerkzaamheden van de waargenomen  
accountant waar te nemen, met inachtneming van de overige bepalingen van deze  
overeenkomst. Ten behoeve hiervan stelt de waargenomen accountant zijn kantoor ter  
beschikking. 
  
Artikel 3  
1. Partij X treedt op als waarnemer voor partij Y. 
2. Partij Y treedt op als waarnemer voor partij X. 
 
Artikel 4  
De waarneming neemt een aanvang:  
a. in geval van ontstentenis of belet (buiten de hierna onder b en c bedoelde gevallen): 

vanaf het tijdstip, waarop door of namens de waargenomen accountant aan de waarnemer 
is meegedeeld, dat en ten gevolge van welke omstandigheden de waargenomen 
accountant gedurende een tijdvak van meer dan … weken buiten staat is geweest zijn 
accountantswerkzaamheden te verrichten;  

 b. in geval van arbeidsongeschiktheid: vanaf het tijdstip waarop door of namens de 
waargenomen accountant aan de waarnemer is medegedeeld, dat de waargenomen 
accountant gedurende een tijdvak van meer dan … weken arbeidsongeschikt is geweest 
en dat naar het oordeel van de behandeld arts de arbeidsongeschiktheid zal voortduren;  

 c. in geval van overlijden (zonder voorafgaande ontstentenis of belet zoals onder a bedoeld 
of arbeidsongeschiktheid zoals onder b bedoeld): vanaf het tijdstip, waarop de 
waarnemer kennis neemt van het overlijden van de waargenomen accountant.  

 
Artikel 5  
De waarnemer zal de accountantswerkzaamheden van de waargenomen accountant als goed  
waarnemer waarnemen en mitsdien de continuïteit van de accountantswerkzaamheden  
waarborgen. Gedurende de waarneemperiode zal de waarnemer de 
accountantswerkzaamheden van de waargenomen accountant onder zijn 
verantwoordelijkheid verrichten, waarbij de waarnemer de voor hem geldende wet/  
en regelgeving in acht zal nemen. De waarnemer is evenwel bevoegd bepaalde, tot de  
waarneming behorende werkzaamheden onder zijn toezicht en leiding door zijn medewerkers  
te laten verrichten.  
 
Artikel 6  
1. De waarnemer is bevoegd tot het verrichten van alle feitelijke- en rechtshandelingen, die 

voor een goede waarneming vereist zijn.  
2. Indien een goede waarneming vereist dat de waarnemer “daden van beschikking” 

verricht, dan doet hij dat uitsluitend voor zaken welke geen uitstel kunnen lijden, tenzij 
met voorafgaande toestemming van de waargenomen accountant.  

 
Artikel 7  
1. De waargenomen accountant kan binnen het kader van de waarneming aan de waarnemer 

aanwijzingen geven.  
2. De waarnemer zal tijdens de waarneming de waargenomen accountant op de hoogte 

houden en hem desgevraagd alle inlichtingen over zijn waarneming geven, voorzover dit, 
gelet op de omstandigheden, redelijk is. 
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Artikel 8 
De waarnemer is jegens de waargenomen accountant aansprakelijk voor ernstige 
tekortkomingen bij de uitvoering van zijn taak.  
 
Artikel 9  
De waarnemer kan zich wegens aanspraken van derden op de waargenomen accountant 
verhalen, indien de schade het gevolg is van gebreken in de organisatie van het kantoor, dan 
wel van fouten van het personeel van de waargenomen accountant en de waarnemer de 
schade in redelijkheid niet heeft kunnen voorkomen.  
 
Artikel 10  
Beide partijen staan er jegens elkaar voor in, dat de eventuele aan waarneming verbonden 
risico’s gedekt zijn door hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  
 
Artikel 11  
1. De waargenomen accountant betaalt de waarnemer voor zijn werkzaamheden een 

honorarium, berekend naar een uurtarief dat door partijen aan het begin van ieder 
kalenderjaar schriftelijk wordt vastgelegd. 

2.  De waargenomen accountant vergoedt aan de waarnemer diens kosten, daaronder 
begrepen een vergoeding tegen kostprijs voor werkzaamheden, die door het personeel 
van de waarnemer zijn verricht. 

 
Artikel 12  
Onverminderd het bepaalde in artikel 13 eindigt de waarneming:  
a. door het overlijden van de waarnemer;  
b. door de schorsing als Accountant-Administratieconsulent of de doorhaling van de 

inschrijving als Accountant-Administratieconsulent van de waarnemer;  
c. als de waarnemer onder curatele is gesteld, in staat van faillissement verkeert of ten 

aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is; 
d. als de waargenomen accountant onder curatele is gesteld, in staat van faillissement 

verkeert of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van 
toepassing is; 

e. door het einde van de toestand van ontstentenis of belet van de waargenomen accountant;  
f. door de hersteldverklaring van de waargenomen accountant door zijn behandelend arts, 

welke verklaring door of namens de waargenomen accountant terstond aan de waarnemer 
moet worden medegedeeld.  

 
Artikel 13  
Behoudens het verstrijken van de duur waarvoor de overeenkomst is aangegaan, kan de 
overeenkomst worden ontbonden door:  
1. Beide partijen. Beiden hebben het recht deze overeenkomst te doen eindigen door middel 

van opzegging bij aangetekend schrijven. Bij de opzegging dient een termijn van … 
maanden in acht te worden genomen. 

2. Behoudens in geval van dringende redenen kan de waarnemer ten tijde van de 
waarneming slechts opzeggen nadat hij de accountantswerkzaamheden van de 
waargenomen accountant gedurende ten minste (drie) maanden heeft waargenomen.  
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Artikel 14  
De waarnemer legt aan de waargenomen accountant verantwoording af omtrent de wijze 
waarop hij zich van de waarneming heeft gekweten, voorzover dit, gelet op de 
omstandigheden, redelijk is. Heeft de waarnemer bij de uitvoering van de waarneming ten 
laste van de waargenomen accountant gelden uitgegeven of te diens behoeve gelden 
ontvangen, dan stelt hij daaromtrent een afrekening op.  
 
Artikel 15  
1. Gedurende een periode van . . . jaar, te rekenen vanaf het einde van de waarneming, is 

het de waarnemer verboden cliënten van de waargenomen accountant over te nemen 
zonder diens toestemming of van zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

2. Beide partijen staan er jegens elkaar voor in, dat het hun medewerkers contractueel 
verboden is binnen de in het vorige lid genoemde periode cliënten van de waargenomen 
accountant over te nemen.  

 
Artikel 16  
Hoofdstuk A-140 van de Verordening gedragscode (VGC) is van toepassing.  
 
Artikel 17  
Alle geschillen in verband met deze overeenkomst, of met een in samenhang daarmee 
gesloten overeenkomst, zullen worden beslecht door de Raad voor Geschillen. Een geschil is 
aanwezig als een van de partijen verklaart dat dit het geval is. 
 
Artikel 18  
1. Deze overeenkomst is gesloten voor de duur van … jaar, ingaande op . . . . . . . . . . . .  
2. Na verloop van de in het eerste lid bedoelde termijn wordt deze overeenkomst geacht 

telkenmale stilzwijgend te zijn verlengd voor de duur van … jaar.  
 
Getekend en op iedere pagina geparafeerd in tweevoud te …….…(plaats) op ……... (datum)  
 
 
 
Partij X  Partij Y 
 
………………………………………… …………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………… …………………………………………….. 
 
………………………………………… …………………………………………….. 
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Toelichting op het voorbeeld waarnemingsovereenkomst 
 
Dit “voorbeeld waarnemingsovereenkomst” is nadrukkelijk bedoeld als voorbeeld.  
Het kan zijn dat het voorbeeld dan ook niet volledig is voor uw  
specifieke situatie. Ook kan het zijn dat u enkele bepalingen uit het voorbeeld moet  
aanpassen aan uw kantoor en activiteiten. Het is dan ook van belang om te allen tijde  
alle bepalingen zorgvuldig te beoordelen op hun juistheid, wenselijkheid,  
volledigheid en noodzakelijkheid voor uw concrete situatie.  
 
Hoewel aan het “voorbeeld waarnemingsovereenkomt” de grootste zorg en aandacht is  
besteedt, aanvaardt de NOvAA geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit het  
raadplegen en het gebruik daarvan.  
 
 
 
Toelichting bij de artikelen 
 
Artikel 1 
Op grond van artikel 30 van de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van  
assurance opdrachten en artikel 5 van de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake  
van aan assurance verwante opdrachten dient op adequate wijze de waarneming geregeld te  
worden. In dit “voorbeeld waarnemingsovereenkomst” zijn de accountantswerkzaamheden  
niet gedefinieerd. Het staat partijen echter vrij een omschrijving hiervan in de overeenkomst  
op te nemen.  
 
Artikel 13 
Doel van deze bepaling is dat ten tijde van de waarneming de waarnemer ten minste drie  
maanden de accountantswerkzaamheden dient waar te nemen (of een andere termijn indien  
anders is overeengekomen) alvorens kan worden opgezegd. 
 
Artikel 17 
In het voorbeeld is opgenomen dat een geschil kan worden voorgelegd aan de Raad voor 
Geschillen. Partijen kunnen er uiteraard ook voor kiezen om een geschil aan de bevoegde  
rechter voor te leggen of aan een arbiter.  
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Bijlage 13:  Voorbeeld standaard dossierindeling 
 
A  Algemeen dossier  
B  Organisatie- en processendossier (interim) 
C-W  Jaarrekeningdossier  
X-Y  Belastingdossier  
Z1 Permanent dossier  
Z2 Correspondentiedossier 
Z3  Bevestigingen van onafhankelijkheid – jaarlijks 
Z4 Fraude / ongebruikelijke transactie (in het kader van de Wwft7) – indien van 

toepassing 
 
Onderstaand volgt per dossier een opsomming van de mogelijke inhoud. De precieze 
dossierindeling wordt primair bepaald door de soort opdracht. Bij een opdracht tot het 
samenstellen van de jaarrekening zal uit het onderstaande met name het B-dossier 
verdwijnen en zal het A-dossier in een beperkte vorm worden aangehouden.  
 
A Algemeen dossier  
 
0. Inhoudsopgave 
 
1. Financieel verslag en afwerking  

1.   Financieel verslag  
1. Concept financieel verslag 
2. Consolidatiestaten en eliminatieposten 
3. Kolommenbalans en nagekomen posten  
4. Voorgestelde correcties  
5. Vragenlijst afwerking opdracht  
6. Memorandum van bevindingen  
7. Verslagen van besprekingen met cliënt  
8. Bevestiging bij de jaarrekening  
9. Gebeurtenissen na balansdatum  
10. Notulen van vergaderingen van directie, bestuur, aandeelhouders, commissarissen, 

ondernemingsraad  
11. Beoordeling van informatie (anders dan bij de jaarrekening) door de cliënt verstrekt aan 

aandeelhouders/commissarissen  
12. Transacties met gelieerde ondernemingen  
13. Overige financiële informatie, waaronder kengetallen 
14. Resultaten van beoordeling grootboek en memoriaal  
15. Afsluitende cijferanalyse en beoordeling concept-jaarrekening 
16. Continuïteit 
17. ......................................................................................  
18. ...................................................................................... 
 
2. Publicatiestukken en bijzondere verklaringen  

1 Publicatiestukken en aanbiedingsbrief  
2 Aansluiting publicatiestukken met jaarrekening  

                                                 
7 Wwft: Wet voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. 
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3 Overeenstemming met wettelijke voorschriften  
4 Beoordeling jaarverslag  
5 Verklaring inzake overige subsidies  
6 Verklaring inzake ………………… 
7 …………………………………….. 

  
3. Managementletters  

1 Managementletter  
2 Punten voor de managementletter 
3 Reactie cliënt 
4 Voortgangscontrole managementletter voorgaand jaar  
5 Overige verslagen en adviezen inzake interne beheersing/administratieve 
organisatie  
6 Punten voor controle volgend jaar  
7 ....................................................................................... 

 
4. Organisatie opdracht  

1. Beoordeling continuering van de cliënt en opdracht8  
2. Bevestigingen van onafhankelijkheid van teamleden - tussentijds 9 (assurance) 
3. Bedreigingen en waarborgen fundamentele beginselen (VGC) 
4. Vastlegging teambespreking 
5. Urenbudget en registratie bestede uren  
6. Tijdsplanning en bezetting controleteam 
7. Lijst van door de cliënt op te leveren specificaties en afspraken met de cliënt omtrent 

tijdsplanning  
8. Bevestiging van derden (bijvoorbeeld bank, debiteuren) 
9. Communicatie met accountants van groepsondernemingen  
10. Inschakelen van deskundigen / consultatie 
11. Onafhankelijkheidsrapportage - per opdracht10 (assurance) 
12. Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling 
13. ....................................................................................... 
14. ....................................................................................... 

 
5. Planning en werkprogramma/controleprogramma  

1. Vaststelling groottecriteria (i.v.m controleplicht) 
2. Plan van aanpak/controleplan  
3. Inherente risico’s en interne controlerisico’s  
4. Cijferbeoordeling (inclusief periodieke overzichten)  
5. Overige planningsaspecten  
6. Risicoanalyse 
7. Bedrijfsverkenning 
8. Werkprogramma/controleprogramma  
9. Evaluatie tussentijdse wijzigingen in interne beheersing(IB)/administratieve 

organisatie (AO) 
                                                 
8 De acceptatie van de cliënt/opdracht en de opdrachtbevestiging zijn opgenomen in het permanent dossier 
(zie ‘Z1. Permanent dossier, 1.Vaste gegevens, Algemeen’). 
9 De jaarlijkse bevestigingen van onafhankelijkheid van het personeel  zijn opgenomen in het permanent 
dossier (zie ‘Z3. Bevestigingen van onafhankelijkheid – jaarlijks’). 
10 Zie paragraaf 1.2.4. ‘Waarborgen’ uit hoofdstuk 1.2 ‘Onafhankelijkheid’. 
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10. Gespreksverslagen/interviews t.b.v. evaluatie interne organisatie 
11. ....................................................................................... 
12. ....................................................................................... 

 
B Organisatie- en processendossier (interim) 
 
0. Inhoudsopgave 
 
B1.  Administratieve organisatie en interne controle  

1 Overzicht bedrijfsactiviteiten  
2 Waardekringloopproces  
3 Rekeningschema  
4 Organisatiestructuur  
5 Personele bezetting, taken en verantwoordelijkheden afdelingen  
6 Handtekeningenlijst/parafenlijst  
7 Overzicht hardware en beoordeling van het belang voor de organisatie11 
8 Overzicht in gebruik zijnde software  
9 Budgetteringssysteem/begrotingssysteem  
10 Calculatiesysteem  
11 Intern rapporteringssysteem  
12 AO/IB-maatregelen productieproces/dienstverleningsproces, met subprocessen 
inkopen en personeel  
13 AO/IB-maatregelen verkoopproces  
14 AO/IB-maatregelen administratie en algemeen beheer  
15 AO/IB-maatregelen financieel beheer  
16 .........................................................................................  
17 .........................................................................................  

  
De onder 12 tot en met 15 genoemde processen kunnen /dienen in aparte secties nader te 
worden uitgewerkt, waarbij dan per sectie aan de volgende punten kan worden gedacht:  

 Aandachtspunten voor de verantwoordelijke accountant;  
 Uitkomsten risicoanalyse;  
 Bevindingen uitgevoerde lijncontrole;  
 Resultaten toetsing interne beheersing;  
 Gevolgen voor de met het proces samenhangende jaarrekeningposten;  

 
C-W Jaarrekeningdossier  
 
0. Inhoudsopgave 
 
De indeling van het jaarrekeningdossier kan bijvoorbeeld als volgt zijn:  
 
Activa 

A. Immateriële vaste activa 
B. Materiële vaste activa 
C. Financiële vaste activa 
D. Voorraden 

                                                 
11 Zie de bijlagen uit Leidraad 12 ‘De AA in een (kleinschalig) geautomatiseerde omgeving. 
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E. Onderhanden werk 
F. Handelsdebiteuren 
G. Vorderingen en overlopende activa 
H. Effecten (vlottende) 
I. Liquide middelen 

 
Passiva 

J. Eigen Vermogen/Kapitaal∗ 
K. Reserves∗ 
L. Pensioenvoorzieningen 
M. Belastinglatentie en subsidies 
N. Overige voorzieningen 
O. Langlopende schulden 
P. Schulden aan kredietinstellingenHandelscrediteuren 
Q. Belastingen en premies 
R. Overige schulden en overlopende passiva 

 
S. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

 
Winst- en verliesrekening 

T1. Omzet  
T2. Overige opbrengsten 
T3. Kostprijs omzet/bedrijfslasten  
T4. Personeelskosten 
T5. Afschrijvingen 
T6. Interest  
T7. Buitengewone baten en lasten  
T8. Overige belastingen  
T9. Belastingen naar het resultaat  

 
Per onderdeel van het jaardossier zullen in het algemeen de volgende stukken aanwezig zijn:  

 aansluiting jaarrekening met dossierstukken (incl. subadministratie);  
 aansluiting saldibalans met jaarrekening;  
 aantekeningen en voorgestelde correcties.  

  
X-Y Belastingdossier  
In het belastingdossier worden de jaarmappen opgenomen van het lopende jaar en de vier 
voorafgaande jaren alsmede oudere jaarmappen indien de aanslagen nog niet definitief zijn 
opgelegd of indien de jaren nog voor een middelingsverzoek (inkomstenbelasting) in 
aanmerking kunnen komen.  
 
In de jaarmap zullen, naast een inhoudsopgave, onder meer worden opgenomen:  

 aantekeningen (met verwijzingen naar het jaardossier);  
 belastingaangiften;  
 correspondentie over aangiften;  
 bezwaarschriften;  
 beroepschriften;  

                                                 
∗ Afhankelijk van de ondernemingsvorm. 
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 afschriften van de opgelegde aanslagen.  
 
Belastingadviezen en dergelijke behoren niet in dit dossier te worden opgeborgen maar in 
een afzonderlijk adviesdossier (zie ‘Z1 Permanent dossier, 3 Adviezen’).  
 
Z1. Permanent dossier  
Het permanent dossier zal veelal een drietal mappen bevatten:  
1. Vaste gegevens  
2. Rapporten  
3. Adviezen  
4. Fraude 
Het permanent dossier dient regelmatig worden bijgehouden voor wijzigingen. 
 
ad 1. De indeling van de ‘Vaste gegevens’ zou als volgt kunnen zijn: 
 
Algemeen 

1. Inhoudsopgave 
2. Statuten c.q. firmacontracten, etc. 
3. Uittreksel uit het handelsregister (recent) 
4. Identificatie (in het kader van de Wwft12) 
5. Opdrachtbevestiging van de cliënt (inclusief verwachte urenbesteding) 
6. Offerte  
7. Cliënt- en opdrachtacceptatie13 
8. Contact met voorgaande accountant 
9. Organisatieschema 
10. Beschrijving administratieve organisatie (AO) 
11. Beschrijving interne beheeersing (IB) 
12. Afschriften van alle relevante overeenkomsten 
13. Rekeningschema 
14. Notulen en verslagen 

 
DGA - Privé 

1. Inhoudsopgave    
2. Arbeidsovereenkomst     
3. Managementovereenkomst     
4. Stamrechtovereenkomst     
5. Pensioenovereenkomst     
6. Testament     
7. Huwelijkse voorwaarden     
8. Samenlevingscontract     

 
Activa 

9. Inhoudsopgave    
10. Kadastraal/hypothecair uittreksel  
11. Aan-/verkoopakte     

                                                 
12 Een mogelijke fraude of ongebruikelijke transactie in het kader van de Wwft wordt opgenomen in een 
afzonderlijk dossier (zie Z4 ‘Fraude / ongebruikelijke transactie’). 
13 De continuering van de cliënt/opdracht is opgenomen in ‘A. Algemeen dossier, 4. Organisatie opdracht’. 
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12. Huurovereenkomsten     
13. Verzekeringsoverzicht     
14. Leasecontracten     
15. Leveringsvoorwaarden     
16. Rekening-courantovereenkomst     
17. Standaardbankverklaring    
18. Overige vaste gegevens activa     

 
Passiva 

19. Inhoudsopgave     
20. Kredietovereenkomst/garanties     
21. Contracten/akten leningen     
22. Overige vaste gegevens passiva     

 
ad 2. dossieronderdeel ‘Rapporten’ 
In dit dossieronderdeel worden in het algemeen de laatste drie uitgebrachte rapporten inzake 
de jaarrekening opgenomen. Indien bij een cliënt geen afzonderlijk jaarrapport wordt 
uitgebracht maar uitsluitend de belastingaangiften worden verzorgd, waarin jaarstukken zijn 
opgenomen, dan worden in dit dossieronderdeel van de betreffende belastingaangiften de 
laatste drie jaren opgenomen. Oudere rapporten c.q. belastingaangiften worden afgelegd in 
het archief. 
 
ad 3. dossieronderdeel ‘Adviezen’ 
Dit dossieronderdeel bevat de uitgebrachte (belasting)adviezen, management letters, 
aanbevelingen ter verbetering e.d. over in ieder geval de laatste vijf jaar. Op basis van de 
omvang kan ook besloten worden een afzonderlijk Adviesdossier aan te leggen. 
 
Z2 Correspondentiedossier 
Dit dossieronderdeel bevat de (kopieën van) correspondentie betrekking hebbend op de 
opdracht over in ieder geval de laatste vijf jaar. Op basis van de omvang kan ook besloten 
worden deze onder te brengen bij het algemene dossier, bijvoorbeeld bij het onderdeel ‘4. 
Organisatie opdracht’ of een afzonderlijk dossier. De oude delen worden eventueel afgelegd 
in het archief. 
 
Z3  Bevestigingen van onafhankelijkheid – jaarlijks 
De jaarlijkse bevestigingen van onafhankelijkheid van het personeel worden centraal 
opgeborgen, dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van de HRM-administratie. Ivm mogelijke 
wijzigingen tussentijds wordt daarnaast voorafgaand aan de aanvang en na het beëindigen – 
maar vóór afgifte van de verklaring - van de opdracht een bevestiging van de 
onafhankelijkheid gevraagd, deze kunnen per opdracht worden bewaard (zie ‘A. Algemeen 
dossier, 4. Organisatie opdracht’). 
 
Z4 Fraude / ongebruikelijke transactie (in het kader van de Wwft) – indien van 
toepassing 
In verband met eventuele opvragingen door de het Bureau Financieel Toezicht wordt 
aangeraden een afzonderlijk dossier aan te maken bij het zich voordoen van een (mogelijke) 
fraude en ongebruikelijke transactie. De identificatie uit hoofde van de Wwft is opgenomen 
onder ‘Z1.Permanent dossier, 1.Vaste gegevens, Algemeen’. 



IN
GET

ROKKEN
 PE

R JA
NUARI 2

01
6

 

Bijlage 14: Voorbeelden van aandachtspunten bij een opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling (OKB)  
 
 
 Aandachtspunten bij een opdrachtgerichte 

kwaliteitsbeoordeling: 
Ja Nee Nvt. Toelichting  

 
1. De jaarrekening (of ander object van 

dienstverlening). 
    

2. De juistheid van het af te geven rapport.     
3. Nagaan of aan de procedures van cliëntacceptatie of 

– continuering is voldaan. 
    

4. De inhoud van de opdrachtbevestiging.     
5. De evaluatie door het opdrachtteam van de 

onafhankelijkheid van het accountantskantoor met 
betrekking tot de opdracht (specifiek voor assurance-
opdrachten). 

    

6. Nagaan of de samenstelling van het opdrachtteam 
evenwichtig is. 

    

7. De belangrijke risico's die tijdens het uitvoeren van 
de opdracht zijn gesignaleerd en de reactie op deze 
risico's (specifiek voor assurance-opdrachten). 

    

8. De standpunten die het opdrachtteam heeft 
ingenomen, in het bijzonder met betrekking tot 
materieel belang en belangrijke risico's (specifiek 
voor assurance-opdrachten). 

    

9. De vraag of de voor het onderzoek geselecteerde 
dossierstukken de werkzaamheden met betrekking 
tot de belangrijke standpunten die het opdrachtteam 
heeft ingenomen goed weergeven en de eindoordelen 
die zijn gevormd, onderbouwen. 

    

10. Het belang en de presentatie van gecorrigeerde en niet 
gecorrigeerde afwijkingen die tijdens het uitvoeren 
van de opdracht zijn gesignaleerd. 

    

11. De vaststelling dat de opdracht is uitgevoerd conform 
de van toepassing zijnde wet- en regelgeving  en 
andere vereisten of criteria (bijvoorbeeld 
verslaggevingstelsel) 

    

12. De vaststelling dat review door de verantwoordelijke 
binnen het opdrachtteam heeft plaats gevonden 

    

13. De vraag of de juiste consultatie heeft 
plaatsgevonden over zaken die betrekking hebben op 
verschillen van inzicht of andere moeilijke of 
omstreden zaken en de eindoordelen die uit deze 
consultaties zijn voortgevloeid. 

    

14. De schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening 
getekend door de leiding van de organisatie. 

    

15. De afweging inzake de continuïteit     
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16. Review de adviezen in relatie tot de opdracht (uit 
hoofde van de natuurlijke adviesfunctie). 

    

17. De zaken die besproken zijn met de leiding van de 
huishouding en de toezichthoudende organen en 
indien van toepassing met anderen zoals regelgevende 
instanties. 

    

18. Houd als onderdeel van de review een bespreking 
met de verantwoordelijke accountant over 
beslissingen met betrekking tot moeilijke of complexe 
aspecten die op de jaarrekening van invloed zijn.  

    

19. Indien de aanbevelingen uit de opdrachtgerichte 
kwaliteitsbewaking niet worden opgevolgd door de 
verantwoordelijke accountant en het onderwerp is niet 
naar tevredenheid van de OKB-er opgelost, mag het 
rapport niet worden afgegeven totdat de procedure 
voor ‘verschil van inzicht’ is doorlopen. Neem een 
toelichting op. 
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