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Wateringen, 8 juli 2020 
 
Betreft: reactie op wijziging NVKS  
 
 
Geacht bestuur, 
 
Met belangstelling heb ik kennisgenomen van uw voorgestelde wijziging van de NVKS. 
Graag maak ik gebruik van de mogelijkheid om u te voorzien van een reactie. 
 
Algemeen 
Met mijn onderneming AvanTime Compliance Consultants ondersteun ik 
accountantskantoren en -organisaties van groot tot klein op het gebied van kwaliteit. Hiertoe 
heb ik veelvuldig overleg met accountants aangaande de invulling van de vereisten vanuit de 
NVKS.  
 
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? 
Naar mijn mening behoeven met betrekking tot de samenwerking tussen accountants en 
andere professionals in een netwerk niet meer zaken in de NVKS te worden aangepast.  
 
2. Bent u het eens met de voorgestelde wijzigingen in de definities? 
Ik ben het eens met de voorgestelde wijzigingen in definities. 
 
3. Is het voorgestelde artikel 7 werkbaar en passend voor het functioneren van 
eindverantwoordelijk professionals binnen een accountantskantoor? 
Ja, dit is werkbaar en passend. Wel geef ik u in overweging om in lid 5 te verduidelijken aan 
wie de professional kenbaar maakt vanuit welk kennis- en ervaringsgebied een opdracht 
wordt uitgevoerd en welke regels hierbij worden toegepast. Dit is niet richting de 
kwaliteitsbepaler naar ik aanneem, maar richting de gebruikers/opdrachtgevers. 
 
4. Geeft het voorgestelde artikel 8 voldoende ruimte aan accountants om samen te werken 
met anderen?  
Ja, dit artikel geeft hiertoe voldoende ruimte.  
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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? 
Waarom wordt hier alleen gesproken over netwerkonderdelen in Nederland? 
Reputatieschade ontstaat mijns inziens ook als er iets mis gaat bij buitenlandse 
netwerkonderdelen. Ik geef u in overweging om de specifieke verwijzing naar 
“netwerkonderdelen in Nederland” te verwijderen en te verwijzen naar “netwerkonderdelen” 
om ook zo eventuele ‘inventieve oplossingen’ (bijvoorbeeld het vestigen van 
netwerkonderdelen in het buitenland) te voorkomen. 
 
6. Zijn de verantwoordelijkheden van een kwaliteitsbepaler met betrekking tot andere  
netwerkonderdelen passend omschreven in artikel 8b? 
Deze bepaling leidt ertoe dat vanuit de accountantseenheid geen verklaringen meer 
afgegeven kunnen worden door accountants (gegeven art. 6 NVKS). Specifiek bij lid 3 lijkt 
sprake te zijn van “rule-based” regelgeving, terwijl het uitgangspunt “principle-based” 
regelgeving is. In lid 2 is al opgenomen dat de kwaliteitsbepaler zelf redelijkerwijs te nemen 
maatregelen neemt. Daarmee is het mijns inziens niet noodzakelijk lid 3 op te nemen. Een 
van de maatregelen kan namelijk zijn het neerleggen van de functie van kwaliteitsbepaler 
zoals ook al beschreven is in artikel 5 lid 3 NVKS. 
 
7. Heeft u opmerkingen bij artikel 8C? 
Ik heb geen opmerkingen bij artikel 8C. Duidelijk is dat hier de verwijzing naar “een in 
Nederland gevestigd ander onderdeel van het netwerk” noodzakelijk is omdat anders geen 
samenwerking met buitenlandse eindverantwoordelijke accountants zou kunnen 
plaatsvinden, omdat deze eindverantwoordelijke accountants bijvoorbeeld niet conform NV 
COS werkzaamheden verrichten. 
 
8. Heeft u nog andere of algemene opmerkingen bij de voorgestelde wijzigingen? 
Uit mijn werkzaamheden ten behoeve van diverse accountantskantoren en -organisaties 
blijkt dat het belang van de rol van kwaliteitsbepaler niet altijd voldoende duidelijk is. Het 
wordt nogal eens gezien als een ‘etiket’ dat iemand opgeplakt “moet” krijgen. Ik verzoek u 
dan ook bij de verdere ‘uitrol’ van deze wijzigingen ook van de gelegenheid gebruik te maken 
om de rol en het belang van de kwaliteitsbepaler te verduidelijken en te benadrukken richting 
de kantoren. 
 
Afsluiting 
Dank aan degene betrokken bij deze voorstellen tot wijziging van de NVKS. Ik hoop met mijn 
reactie een bijdrage te leveren aan de wijzigingen van de NVKS. Mocht u naar aanleiding 
van mijn reactie met mij in contact willen treden, dan ben ik daar zeker toe bereid.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
w.g. Drs. A.J.H.R. Kortekaas RA 
AvanTime Compliance Consultants B.V. 


