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1 Zijn er meer zaken die naar uw 
mening moeten worden aangepast 
met betrekking tot de samenwerking 
tussen accountants en andere 
professionals in een netwerk? 

Een belangrijk aandachtspunt hierin is 
de doorwerking van NV NOCLAR, of 
dit in de NVKS of in een handreiking 
moet worden verduidelijkt is de vraag. 
Wij kunnen ons wat voorstellen in een 
handreiking. 

2 Bent u het een met de voorgestelde 
wijzigingen in de definities? 

De definities IFAC professional en 
andere eindverantwoordelijke 
professional zouden wat ons betreft 
nog nader via voorbeelden verduidelijkt 
mogen worden in de toelichting op de 
NVKS. Daarnaast zijn wij voorstander 
van een zo een concreet mogelijke 
regelgeving. Zie bijvoorbeeld artikel 7 
lid 2: hierin zou het ons inziens 
concreter zijn IFAC professional te 
vermelden in plaats van nu de 
eindverantwoordelijke professional, 
niet zijnde een wettelijke aangewezen 
professional. 

3 Is het voorgestelde artikel 7 
werkbaar en passend voor het 
functioneren van 
eindverantwoordelijk professionals 
binnen een accountantskantoor? 

Ja, met de kanttekening zoals gemaakt 
bij vraag 2 en het gegeven voorbeeld. 
 

4 Geeft het voorgestelde artikel 8 
voldoende ruimte aan accountants 
om samen te werken met anderen? 

Ja.  

5 Zijn de verantwoordelijkheden zoals 
beschreven in artikel 8a passend 
voor accountants die constateren dat 
een netwerkonderdeel de reputatie 
van een accountantskantoor aantast 
of bepaalde opdrachten laat 
uitvoeren die volgens de NVKS in 
een accountantskantoor moeten 
worden uitgevoerd? 

Ja. 

6 Zijn de verantwoordelijkheden van 
een kwaliteitsbepaler met betrekking 
tot andere netwerkonderdelen 
passend omschreven in artikel 8b? 

Ja. Wij stellen voor om in de toelichting 
op dit artikel – specifiek lid 3 – een   
verwijzing op te nemen naar de 
hardheidsclausule. 

7 Heeft u opmerkingen bij artikel 8C? Nee. 

8 Heeft u nog andere of algemene 
opmerkingen bij de voorgestelde 
wijzigingen? 

Nee. 

 


