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Aanleiding 
De IAASB heeft op 17 december 2020 de nieuwe Standaarden inzake ‘Quality management’ (QM) 
uitgebracht. ISQM1 betreft het kwaliteitsmanagement voor ‘kantoren’ voor zowel assurance als aan 
assurance verwante opdrachten en is de opvolger van ISQC1. ISQM2 betreft opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelingen (okb) en is een nieuwe Standaard. Daarnaast is ISA 220 herzien inclusief de 
titel Quality Management for an Audit of Financial Statements.  

Doelstelling 
Het nagaan  waar eventuele aanpassing van de regelgeving in Nederland nodig is. De NBA kan deze 
internationale Standaarden in Nederland niet één op één implementeren. De EU-Verordening voor 
oob’s en Wta/Bta regelen de vereisten voor de wettelijke controles van accountantsorganisaties en 
die vallen buiten de bevoegdheid van de NBA. 
 
Daartoe worden eventuele verschillen tussen de QM Standaarden van de IAASB en regelgeving in 
Nederland geanalyseerd (eerste deelproject). Vervolgens zal nagegaan worden of de regelgeving in 
Nederland aanpassing behoeft en hoe dit het beste gedaan kan worden in overleg met de wetgever 
(vervolgproject; nog nader te bepalen).  
 
Impactanalyse 
In Nederland is de volgende regelgeving van toepassing: 
• EU-Verordening wettelijke controles van oob’s; 
• Wta/Bta voor wettelijke controles door accountantsorganisaties uitgevaardigd door MinFin (de 

VAO zal op termijn verdwijnen); 
• NVKS voor assurance- en aan assurance verwante opdrachten door accountantseenheden 

uitgevaardigd door de NBA. 
 
In de analyse moet rekening gehouden worden met verschillende normadressaten 
(accountantseenheid versus individuele accountants inclusief okb-ers) en domeinen (wettelijk of 
niet) en wie verantwoordelijk is voor de regelgeving.  De NBA kan voor wat betreft aanpassing van de 
Wta/Bta (wettelijke domein) invloed uitoefenen bij MinFin om dit voor elkaar te krijgen. De NBA kan 
de NVKS zelf aanpassen. 
 
Inpassing in de huidige regelgeving 
Eventuele aanpassing van de huidige regelgeving die in Nederland van toepassing is. Deze komt 
voornamelijk uit Europa: de EU-Verordening voor oob’s heeft rechtstreekse werking en de Wta is een 
implementatie van de Europese Richtlijn inzake wettelijke controles. 
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Organisatorische knelpunten 
• Lobby activiteiten bij MinFin en AFM kunnen enige tijd in beslag nemen en voor vertraging 

zorgen (hoort bij vervolgproject). 
 

Inhoudelijke knelpunten 
• Mogelijke verschillen tussen de verschillende regelgeving (zie ook hierboven onder 

‘Impactanalyse’): Het is de vraag of de wetgever de Wta/Bta gedetailleerder wil maken. 
In de Nota van toelichting bij de geplande wijziging van het Bta en de VAO in 20171 staat het 
volgende: 

Bij verdwijnen van artikel 2 in de VAO wordt een aanvullende bepaling in het Bta niet nodig 
geacht. De eisen aan het kwaliteitsbeleid en het stelsel van kwaliteitsbeheersing worden 
voldoende geregeld door de bestaande artikelen 8 en 8a van het Bta die, hoewel soms in 
andere bewoordingen, ook terreinen beslaan als artikel 2 van de VAO. 

Stakeholders 
• Accountantseenheden 

Het is gewenst om de regelgeving zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten. Dit is echter complex 
gezien de verschillende normadressaten en domeinen; 

• AFM/MinFin  
Min Fin is verantwoordelijk voor aanpassing van de Wta/Bta. Hierbij moeten zij wel de Europese 
Richtlijn betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen in acht nemen. 

 
Projectplanning 1e deelproject: Verschillenanalyse 
Goedkeuring projectplan door ACB  : 18 februari 2021 
Projectplan ter info naar Bestuur  : februari-maart 2021 
Verschillenanalyse voorleggen aan ACB  : 18 maart 2021 
Verschillenanalyse voorleggen aan AFM/MinFin : april-mei 2021 
Implementatiedatum  : boekjaren beginnend op of na 15 december  2022 

(boekjaar 2023) 
 
Overige opmerkingen 
- 

 
1 De Bta is in 2017/2018 gewijzigd (aanvullende maatregelen accountantsorganisaties). In de voorafgaande consultatieversie 
was gepland om een aantal artikelen vanuit de VAO over te hevelen naar het Bta. Het Bta en de VAO zijn echter niet op dit vlak 
gewijzigd.   


	ACB21003 – Analyse Quality Management Standaarden IAASB

