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Betreft: Reactie van de Audit Dienst SVB op consultatie Wijzigingen van definities 
 
 
Geacht NBA-bestuur, 
 
Wij hebben kennisgenomen van het consultatiedocument ’Wijzigingen van definities in de regelgeving 
voor accountants’ van 20 juli 2021. 
 
Onze interesse in de consultatie richt zich met name op de definiëring van begrippen rondom de 
uitvoering van onze certificerende functie bij de verschillende verantwoordingen die de Sociale 
Verzekeringsbank opstelt. Op jaarbasis certificeren wij als overheidsaccountant een twintigtal 
verantwoordingen met een totale omvang die de € 50 miljard overschrijdt. In onze reactie richten wij ons 
voornamelijk op onderwerpen die raakvlak hebben met overheidsaccountants. 
 
Hieronder beantwoorden wij de door u gestelde consultatievragen uit het consultatiedocument. Indien 
wij geen opmerkingen bij een vraag hebben, staat dat vermeld als antwoord. 
 

1. Zijn definities aan de hand van de begrippenlijst bij de HRA goed te raadplegen? 
 
Het kan verwarrend zijn dat er meerdere definities mogelijk zijn van één begrip. 
Het begrip overheidsaccountant komt bijvoorbeeld in Bijlage 1 Begrippenlijst bij de HRA (pagina 
63) twee keer voor; zowel met de referentie naar de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen 
en naar de Verordening op de ledengroepen. De omschrijving zoals deze in de Verordening op de 
ledengroepen staat is naar onze mening de definitie van overheidsaccountant. De omschrijving 
zoals deze bij de Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen staat, is naar onze mening niet een 
definitie, maar deze omschrijving geeft aan voor wie de Verordening op de 
kwaliteitsbeoordelingen van toepassing is. 

 
 

2. Is de opzet van de begrippenlijst bij de HRA duidelijk, zoals het toepassingsbereik van de 
definities? 
 
Met inachtneming van onze reactie bij vraag 1, vinden wij de opzet van de begrippenlijst 
duidelijk.  

 
 

3. Kunt u zich vinden in het intrekken van de begrippenlijst bij de NV COS, aangezien deze is 
opgenomen in de overkoepelende begrippenlijst bij de HRA? 
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Ja, wij kunnen ons daarin vinden. 

 
 

4. Heeft u opmerkingen bij Standaard 000N ‘Aanvulling op de definities in de Standaarden van de 
NV COS’? 
 
De begrippen in de Standaard 000N ‘Aanvulling op de definities in de Standaarden van de NV 
COS’ lijken redelijk algemeen. Deze begrippen worden ook gebruikt in de verschillende reeds 
bestaande standaarden. Wij zouden het logischer vinden om deze begrippen te definiëren in die 
reeds bestaande standaarden en niet in een separate, nieuwe Standaard 000N. Het toevoegen 
van een nieuwe standaard met begrippen, sluit naar onze mening niet aan bij de doelstelling (De 
NBA wil het makkelijker maken voor accountants en andere belanghebbenden om kennis te 
nemen van definities) van dit project. 

 
 

5. Heeft u opmerkingen bij de wijzigingsvoorstellen in de ViO, NV COS of overige regelgeving 
a. ViO (Bijlage 5) 
 
Algemeen 
De ViO verwijst naar de Verordening op de ledengroepen. Ons is onduidelijk waar de definitie 
wordt opgenomen op het moment dat eventueel de Verordening op de ledengroepen komt te 
vervallen. 
 
Specifiek 
In Bijlage 5 ViO: verbeteringen en verwijzingen staat als tekstvoorstel:  
“- individuele personen binnen de interne audit functie van de cliënt die directe ondersteuning 
verlenen wanneer de accountant voldoet aan de vereisten van Standaard 610 ’Gebruikmaken van 
de werkzaamheden van interne auditors’ ”. 
Ons is onduidelijk wie er bedoeld wordt als accountant als er verwezen wordt naar de 
accountant. 
 
Indien de externe accountant hiermee wordt bedoeld is de vraag: Als de (externe) accountant 
niet voldoet aan de vereisten van Standaard 610, vallen de individuele personen binnen de 
interne audit functie dan binnen de definitie van ‘opdrachtteam’ van de externe accountant? Dat 
lijkt ons niet de bedoeling. 
 
Tekstvoorstel: individuele personen binnen de interne audit functie van de cliënt die directe 
ondersteuning verlenen wanneer de externe accountant de Standaard 610 ’Gebruikmaken van 
de werkzaamheden van interne auditors’ toepast. 
 
Indien de interne accountant wordt bedoeld is de vraag: Is de tekst ook logisch als er geen 
accountant werkzaam is binnen de interne audit functie, die voldoet aan de Standaard 610? Dan 
zouden de individuele personen binnen de interne audit functie van de cliënt wel binnen de 
definitie van ‘opdrachtteam’ vallen. Dat lijkt ons niet de bedoeling. 
 
b. NV COS (Bijlage 4, 6, 7a, b) 
 
Wij hebben hier geen opmerkingen bij. 
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c. overige regels (Bijlage 8 en 9) 
 
In Bijlage 9 Diverse regels: verwijzingen wordt bij de begrippen ‘Ledengroep’ en 
’Ledengroepbestuur’ in kolom ‘Waar gedefinieerd (bron): 2021’ op pagina 5 verwezen naar ‘De 
Nadere voorschriften ledengroep van openbaar accountants, Nadere voorschriften werkwijze LIO 
en Nadere voorschriften ledengroep accountants in business’. Deze nadere voorschriften zijn niet 
terug te vinden in de huidige HRA 2021. 

 
 

6. Is de systematiek van verwijzingen naar definities duidelijk? En meer specifiek de verwijzingen 
binnen de NV COS? Vergelijk daartoe het voorbeeld in Bijlage 3. 
 
Ja, deze systematiek is duidelijk. 

 
 
Indien u nog vragen heeft, zijn wij gaarne bereid deze te beantwoorden. 
 
Hoogachtend, 
Sociale Verzekeringsbank 
 
 
 
R.C.A. van Rijswijk RA 
Directeur Audit Dienst SVB 


