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Betreft: reactie op het consultatiedocument wijzigingen NVKS

Geacht bestuur,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om te reageren op het 
consultatiedocument wijzigingen NVKS.

Mijn reactie is als volgt ingedeeld:

A. Algemene vragen naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen
B. Specifieke opmerkingen en vragen bij de voorgestelde wijzigingen 
C. Beantwoording van de consultatievragen
D. Slotopmerkingen 

A. Algemene vragen en opmerkingen 
1. Onder 6. Voorstellen voor aanpassingen staat bij de 2e stip “ Voor 

Nederlandse netwerkonderdelen gaan alleen nog beperkingen aan 
opdrachten gelden met betrekking tot controle-, beoordelings- en 
samenstellingsopdrachten van historische financiële informatie”. Dit zou dan 
inhouden dat er geen beperkingen meer worden gesteld aan 4400N-
opdrachten en ook niet aan assurance en aan assurance verwante 
opdrachten die geen betrekking hebben op historische financiële informatie. 
Waarom wordt deze wijziging voorgesteld?

2. NVKS-opdrachten zijn volgens de definitie assurance en aan assurance 
verwante opdrachten. Hieronder valt dus wel een 4400N-opdracht, maar niet 
de 5500N-opdracht. 
a. Wat zijn de overwegingen geweest om 5500N-opdrachten niet onder de 

NVKS te laten vallen?
b. In de voorgestelde wijzigingen wordt in de artikelen 8 letter a. en 8a en in 

de toelichting op artikel 8b de reikwijdte beperkt tot controle-, 
beoordelings- en samenstellingsopdrachten. Is dit een bewuste keuze en 
zo ja, wat is daarvan de motivatie?

Koninklijke NBA
Antonio Vivaldistraat 2
1083 HP  AMSTERDAM

Per e-mail verzonden: consultaties@nba.nl

Behandeld door Kenmerk Datum
E. Wilbrink - Elings DtH/EW20091509445721 15 september 2020
+31 882531048

mailto:consultaties@nba.nl


Kenmerk
DtH/EW20091509445721

Pagina 2 van 4

3. De definitie van accountantskantoor in de NVKS wijkt af van de definitie die in 
de NV COS is opgenomen. Is hier een reden voor?

4. Welk probleem rondom de wettelijke professional wordt met de voorgestelde 
aanpassingen opgelost? 
Het gaat om opdrachten die bij wet zijn toegewezen aan een specifieke 
beroepsgroep. Opdrachten met een eigen regelgevend kader, namelijk de 
wet en/of de beroepsregels van die specifieke beroepsgroep. Het zijn 
werkzaamheden die niet door een accountant (of een andere professional) 
mogen worden uitgevoerd. Zo’n opdracht kan geen gelijkwaardige opdracht 
zijn omdat de voorwaarde daarvoor (‘indien uitgevoerd door een accountant’) 
niet vervuld kan worden.
Kortom, ik vraag me af of er überhaupt in de NVKS regelgeving opgenomen 
moet worden over de wettelijk aangewezen professional. 

B. Opmerkingen en vragen bij de voorgestelde wijzigingen
1. Artikel 7 lid 2: waarom wordt hier de wettelijk aangewezen professional 

uitgezonderd? Heeft deze uitzondering tot gevolg dat een wettelijk 
aangewezen professional zich niet hoeft te houden aan de fundamentele 
beginselen uit de VGBA maar uitsluitend aan de beroepsregelgeving van de 
eigen beroepsgroep? 

2. Artikel 7 lid 2: het gedeelte “als een assurance-opdracht of een aan 
assurance verwante opdracht” kan worden geschrapt.

3. Artikel 7 lid 3: duidelijker is als de tekst als volgt wordt: “De kwaliteitsbepaler 
mag geen gelijkwaardige opdrachten toewijzen aan een andere 
eindverantwoordelijke professional indien de opdracht betrekking heeft op 
historische financiële informatie.”

4. Artikel 7 lid 5: ‘Kenbaar maken’ is niet duidelijk genoeg. Ik neem aan dat 
wordt bedoeld dat het kenbaar moet zijn voor de opdrachtgever en andere 
gebruikers van de rapportage. De accountant communiceert via de 
verklaring; waarom wordt die verplichting ook niet aan de 
eindverantwoordelijke professional opgelegd?

5. Artikel 8 letter a: “waarop de NV COS van toepassing zijn” kan worden 
geschrapt.

6. Artikel 8 letter c 1e punt: de tekst i.c.m. de aanhef van artikel 8 loopt niet.  
Ik neem dat het volgende is bedoeld: “Een accountant is alleen lid van het 
opdrachtteam als bij een door een (c) netwerkonderdeel van een 
accountantskantoor uitgevoerde gelijkwaardige opdracht, een 
eindverantwoordelijke professional verantwoordelijk is. 

7. Artikel 8 letter c 2e punt: deze bepaling kan worden geschrapt omdat deze 
ook in artikel 8a staat.

8. Artikel 8 letter d 3e stip: de tekst “bij het uitvoeren van de opdracht kan 
voldoen aan de fundamentele beginselen in de VGBA” kan worden 
geschrapt. Een accountant moet altijd voldoen aan de fundamentele 
beginselen.

9. Artikel 8 letter e: kan worden geschrapt; een accountant moet altijd voldoen 
aan de fundamentele beginselen.

10. In de toelichting op artikel 8 staat: “Ook ligt het niet voor de hand dat een 
accountant leidinggeeft aan een administratiekantoor, maar doordat hij niet 
betrokken is bij de uitvoering stelt dat dit is toegestaan.”. Deze zin hoort naar 
mijn mening bij artikel 8c. 

11. In de toelichting op de wijziging van artikel 8 staat “Bij het bovenstaande 
moet er wel rekening mee worden gehouden dat eindverantwoordelijkheid bij 
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een gelijkwaardige opdracht er vaak toe zal leiden dat de organisatie 
kwalificeert als accountantseenheid (zie toelichting op artikel 8b).”. Het gaat 
mij om het woordje “vaak”:  ik kan me geen situatie voorstellen dat deze 
situatie niet leidt tot een kwalificatie als accountantseenheid.

12. Artikel 8c: “deze” vervangen door “de accountant”.

C. Beantwoording van de consultatievragen
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?
Antwoord: nee.

2. Bent u het eens met de voorgestelde wijzigingen in de definities?
Antwoord: nee.
De tekst “niet-accountant die” in de definitie van IFAC-professional kan 
worden geschrapt. Het gaat om het lidmaatschap van een 
beroepsorganisatie die volwaardig lid is van IFAC. De functienaam van de 
professional is niet relevant.

3. Is het voorgestelde artikel 7 werkbaar en passend voor het functioneren van 
eindverantwoordelijk professionals binnen een accountantskantoor?
Antwoord: nee, zie opmerkingen onder B1, B3 en B4 hiervoor.

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

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

D. Slotopmerkingen 
1. Ik vraag mij af of de periodieke dossierreview volgens artikel 22 lid 1 letter b 

terecht alleen ziet op dossier van eindverantwoordelijke accountants of dat 
deze verplichting ook moet gelden voor door andere professionals afgeronde 
opdrachten. 

2. Ik denk dat de NVKS beter toegankelijk worden als de volgende indeling 
wordt gehanteerd: 

nr titel artikelen
1 Algemene bepalingen 1, 2
2 Kwaliteitsbepaler en kwaliteitsmanager 3, 4 (m.u.v. lid 2) en 8b
3 Eisen aan de accountantseenheid 5
4 Eisen aan het kwaliteitssyteem 4 lid 2, 9 t/m 16
5 Aanvullende eisen kwaliteitssysteem assurance-opdrachten 17 t/m 21
6 Eisen aan de accountant 6, 8,  8a, 8c
7 Eisen aan de eindverantwoordelijke professional 7
8 Kwaliteitsbeheersing 22 t/m 26
9 Verlicht regime kleine accountantseenheden 27
10 Hardheidsclausule 27A
11 Overgangs- en slotbepalingen 28 t/m 30
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Ik ben graag bereid mijn reactie op deze consultatie toe te lichten.

Ik heb geen bezwaar tegen het publiceren van deze reactie.

Met vriendelijke groet,
Alfa Accountants en Adviseurs

D.J. ter Harmsel AA RB
Directeur vaktechniek accountancy
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