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Dit project valt onder de verantwoordelijkheid van de Subcommissie Ethiek 
 
Aanleiding 
In de praktijk is behoefte aan duiding hoe te handelen als een klant de jaarrekening niet of op 
onjuiste/onvolledige wijze deponeert. Een klant houdt zich dan niet aan een wettelijke verplichting. 
Welke stappen moet een accountant vervolgens nemen? Maakt het hierbij uit wat de overweging 
van de klant is? En maakt het ook nog uit welke rol de accountant bij de klant speelt? Een andere 
vraag die leeft is of de accountant proactief na moet gaan of een klant de jaarrekening deponeert. 
 
Naar aanleiding van een helpdeskvraag heeft de SCE in 2017 aandacht besteed aan dit vraagstuk. Het 
NBA-bureau heeft toen een interne notitie gemaakt, maar tot een afgerond stuk om te publiceren is 
het niet gekomen. 
 
Doelstelling 
De doelstelling van het project ‘Verantwoordelijkheid accountant bij deponering’ is om richting te 
geven aan de volgende vragen: 
 
1 Wat moet de accountant doen als de klant niet wil deponeren? 
a Welke regelgeving is van toepassing?  
b Kan het hanteren van een ethisch stappenplan hieraan bijdragen?  
c Is een onderscheid naar wel of geen controleplichtige ondernemingen of soort van opdracht 

relevant? Bijvoorbeeld controle, samenstellen of advies. 
d Maakt het uit wat de reden van of omstandigheid bij de klant is?  

Denk bijvoorbeeld aan een directeur-grootaandeelhouder die om privacy- of veiligheidsredenen 
niet wil dat de jaarrekening wordt gepubliceerd. Hierbij worden de ontwikkelingen inzake het 
UBO–register (Ultimate Beneficial Owners) betrokken. 

e Of als de klant structureel te laat de jaarrekening vaststelt en deponeert? 
 
Aanwijzingsbevoegdheid NBA 
Een recente ontwikkeling is de mogelijke aanwijzingsbevoegdheid van de NBA voor controleplichtige 
ondernemingen zonder accountant n.a.v. het rapport van de Commissie Toekomst 
Accountancysector (CTA). Bij de vraag of een entiteit terecht is geweigerd door 
accountantsorganisaties, spelen integriteitsoverwegingen wellicht een rol. Interessant is of het zich 
niet houden aan de deponeringsplicht hierbij wordt opgenomen als criterium. Het zou vreemd zijn 
als het niet deponeren leidt tot het beëindigen van de relatie met een klant (als ultieme stap), als dat 
geen grond zou zijn voor de aanwijsbevoegdheid voor controleplichtige ondernemingen. Naar 
verwachting komt op korte termijn een consultatie van een wetswijziging door het ministerie van 
Financiën.  
 
2 Wat moet de accountant doen als de klant onjuiste of onvolledige cijfers/stukken deponeert? 
Bij het opzettelijk foutief deponeren kan sprake zijn van fraude en toepassing van de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).  
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3 Heeft de accountant een actieve rol om na te gaan of de klant voldoet aan zijn plicht tot 
deponeren? 

a Heeft de accountant een zorgplicht?  
b Gaat de (maatschappelijke) verantwoordelijkheid als openbaar accountant verder dan de directe 

verantwoordelijkheid voor de betreffende opdracht? 
 
Digitaal deponeren/SBR 
Een omstandigheid is dat ondernemingen in de grootte micro, klein en middelgroot alleen digitaal via 
SBR kunnen deponeren (categorie ‘groot’ naar verwachting vanaf boekjaar 2022). Een accountant 
kan voor de klant deponeren als intermediair via SBR, hetgeen geregeld voorkomt in het MKB. 
 
NBA-publicatie 
Het doel van het project is om in eerste instantie voorgaande vragen op basis van de regelgeving en 
maatschappelijke discussies binnen de werkgroep/Subcommissie Ethiek te beantwoorden. 
Vervolgens is het voorstel om de richting van deze antwoorden en bijbehorende discussies op een 
nog nader te bepalen wijze te publiceren, in overleg met de Subcommissie Ethiek en vervolgens het 
Adviescollege voor beroepsreglementering.  
 
Impactanalyse 
Het is een onderwerp dat tot discussie leidt (vergelijk een opinie van Marianne van der Zijde op 
Accountant.nl van 2017). De oplossing van het vraagstuk zal niet eenduidig zijn, maar zal naar 
verwachting bestaan uit welke stappen de accountant moet/kan zetten.  
 
Impact voor de NBA: de benodigde inzet van middelen voor dit project (tijd van bureau-medewerkers 
en werkgroep-leden). 
 
Inpassing in de huidige regelgeving 
Dit project heeft vooralsnog geen directe gevolgen voor de huidige regelgeving. De vraag is of de NV 
NOCLAR van toepassing is gezien het toepassingsbereik (zie artikel 2 NOCLAR). 
 
Organisatorische knelpunten 
• Project is niet voorzien in het ACB-jaarplan 2021. 
• Het wetsvoorstel van MinFin m.b.t. aanwijsbevoegdheid NBA is nog niet in consultatie. 
• Mogelijk is het een vraagstuk dat bij de Faculty ‘Ethiek, Cultuur en Gedrag’ opkomt. Aangezien 

deze nog niet van start is, pakt de SCE dit op.  
 
Inhoudelijke knelpunten 
(zie Impactanalyse) 
 
Stakeholders 
Voor dit project zijn de volgende stakeholders geïdentificeerd:  
• Commissie MKB 
• De ledengroepen: 

o Openbare accountants 
o Eventueel: Accountants in Business 

 
Projectplanning 
Goedkeuring projectplan door SCE   : maart 2021 
Goedkeuring Projectplan door ACB   : maart 2021 
Aanvang project SCE   : april 2021 
Conceptnotitie voorleggen bij SCE + voorstel vervolg : mei-sep 2021 
Conceptnotitie voorleggen bij ACB + voorstel vervolg : okt-nov 2021 
Vervolgtraject uitwerking externe publicatie   : dec 2021 – juni 2022 
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In een conceptnotitie zal een voorstel worden gedaan voor een vervolg in de vorm van een 
publicatie. Vervolgens zal de projectplanning worden bijgewerkt (2e helft 2021). Gezien het mogelijke 
verband tussen de deponeringsplicht en de eerder genoemde mogelijke aanwijzingsbevoegdheid, 
lijkt het verstandig om alvorens tot openbaarmaking van deze publicatie over te gaan de invulling van 
de aanwijzingsbevoegdheid af te wachten. 
 
Overige opmerkingen:  
- 
 
Illustratie relevante regelgeving 
Ter illustratie zijn onderstaand enkele voorbeelden van relevante regelgeving, uitspraken en opinies 
opgesomd om in het onderzoek te betrekken: 
• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (incl. bijlage 1 Voorbeelden bij 

de subjectieve indicator onderdeel J 6) 
• Wet op de economische delicten (o.a. art. 1 sub 4 en art. 6) 
• Wet- en regelgeving rondom het UBO- register 
• BW 2 Titel 9 (o.a. ontheffing art. 2:294 lid 5 BW) 
• Besluit toezicht accountantsorganisaties (o.a. art. 12 lid 1 letter d) 
• Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (o.a. art. 7 – 10)  
• Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (o.a. art. 5 lid 1 letter a sub 3) 
• Standaard 250 
• Tuchtrecht uitspraken 
• Nadere voorschriften handelwijze accountant bij niet-naleving wet- en regelgeving door eigen 

organisatie of cliënt (NV NOCLAR) 
• Accountancy van morgen (2020, 18 november). RSM niet tekortgeschoten bij late deponering 

jaarrekening, klant moet rekeningen betalen. Geraadpleegd van 
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/11/18/rsm-niet-tekortgeschoten-bij-late-
deponering-jaarrekening-klant-moet-rekeningen-betalen/  

• Hulten van, A.H.P., Campen van, A.C. (2016, 1 april). Aansprakelijkheidsrisico accountant bij te 
late deponering van de jaarrekening. Geraadpleegd van 
https://vil.nl/files/documents/1462956872-tj-april-16-arno-arnoud-aansprakelijkheidsrisico-
accountant-bij-te-late-deponering-van-de-jaarrekening.pdf  

• Stuurgroep Publiek Belang (2018, december). White paper continuïteit. Geraadpleegd van 
https://www.nba.nl/globalassets/projecten/in-het-publiek-belang/white-
paper/white_paper_continuiteit_sgpb_dec_18.pdf  

• Timmer, E. (2017, 13 december). Moet een accountant een ondernemer die zijn jaarrekening niet 
bij de KvK wil deponeren de deur wijzen? Geraadpleegd van 
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2017/12/13/moet-accountant-ondernemer-
jaarrekening-kvk-wil-deponeren-deur-wijzen/  

• Timmer, E (2019, 8 februari). Accountants gaan deponeren jaarrekening bevorderen. 
Geraadpleegd van https://ellentimmer.com/2019/02/08/publicatieplicht/  

• Vergoossen, R. (2020, 14 januari). 'Accountants schieten tekort bij beoordeling en 
openbaarmaking bestuursverslag'. Geraadpleegd van 
https://www.accountant.nl/nieuws/2020/1/accountants-schieten-tekort-bij-beoordeling-en-
openbaarmaking-bestuursverslag/  

• Zijde van der, M. (2017, 22 november). Niet deponeren. Geraadpleegd van 
https://www.accountant.nl/opinie/2017/11/niet-deponeren/  
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