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L.S., 
  
Hieronder vindt u mijn reactie naar aanleiding van de consultatie van aanpassingen aan de NVKS. De 
reactie mag openbaar gemaakt worden. 
 

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? 
 
In het voorstel wordt er een kader geschetst dat opdrachten door bijvoorbeeld IFAC-accountants 
kunnen worden uitgevoerd of door andere eindverantwoordelijke professionals. Tegelijkertijd wordt 
gesteld dat de kwaliteitsbepaler alleen verantwoordelijk is voor de kwaliteitsbeheersing binnen het 
accountantskantoor en niet voor het netwerk. 

 
Zou er in een situatie waarbij een fiscalist binnen het netwerk een gelijkwaardige opdracht 
(bijvoorbeeld een opdracht gelijk aan een 4410-opdracht) uitvoert met behulp van adequate en 

toereikende randvoorwaarden een omgeving kunnen ontstaan waarbij dit mogelijk zou kunnen zijn 
onder de NVKS? De randvoorwaarden zouden dan minimaal moeten zijn dat er geen inhoudelijk 
afbreuk wordt gedaan aan de eisen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, kwaliteitsbewaking en 
aanspreekbaarheid op fouten, alsmede dat mogelijk de kwaliteitsbepaler juist wél verantwoordelijk 

wordt voor het netwerk (ter zake van gelijkwaardige opdrachten). 
 

2. Bent u het een met de voorgestelde wijzigingen in de definities? 
 
De voorgestelde wijziging zegt dat een andere eindverantwoordelijke professional 
eindverantwoordelijk kan zijn voor de uitvoering van een gelijkwaardige opdracht. Echter in het 
consultatiedocument staat het woordje ‘geen’ en dat lijkt niet direct in overeenstemming met de 

definitie in de consultatieversie. 
 
Hieronder nog even gemarkeerd het woordje ‘geen’ vanuit het consultatiedocument: 
“De derde categorie betreft alle andere professionals die optreden als eindverantwoordelijk 
professional, die geen opdrachten mogen uitvoeren met betrekking tot historische financiële 
informatie en die moeten voldoen aan vereisten van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, 

kwaliteitsmanagement en aanspreekbaarheid die deze nadere voorschriften voorschrijven.” 

 
3. Is het voorgestelde artikel 7 werkbaar en passend voor het functioneren van 

eindverantwoordelijk professionals binnen een accountantskantoor? 
 
Lid 3 
 

Lid 3 stelt eigenlijk dat als er twee eindverantwoordelijk professionals zijn de opdracht nooit 
uitgevoerd kan worden. Nu begrijp ik dat er maar één persoon eindverantwoordelijk kan zijn, maar 
wat is precies de achtergrond om dit lid op te nemen. De toelichting bij de relevantie van dit lid 
ontbreekt. 
 
Lid 4 
 

In het consultatiedocument staat dat de regels voor de eindverantwoordelijk professional binnen 
een accountantskantoor meer principle based worden. Lid 4 zorgt echter voor enorme rules based 
benadering, waarbij in feite elke eindverantwoordelijk professional die gelijkwaardige opdrachten 
uitvoert slechts kan bestaan uit een IFAC-accountant binnen de EU. Dit betekent dat de deur 

feitelijk wordt dichtgeslagen voor accountants buiten de EU, want wie gaat een beoordeling maken 
of de universitaire accountantsopleiding genoten in een niet-EU land gelijkwaardig is. Alsmede 

wordt de deur dichtgeslagen voor niet-accountants. 
 
Lid 4 zou moeten gaan over randvoorwaarden. Randvoorwaarden zouden principle based kunnen 
worden ingevuld door elk kantoor. Elk kantoor kan zijn benadering daarvan eventueel verplicht 
moeten publiceren op hun website en/of meesturen als verplichte leaflet bij elke 
opdrachtbevestiging als een gelijkwaardige opdracht door een eindverantwoordelijk professional 
wordt uitgevoerd. Het gaat er om dat er aan randvoorwaarden wordt voldaan.  
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De invulling van de randvoorwaarden wordt nu veel te eng geformuleerd en zou juist meer moeten 
liggen bij het accountantskantoor. Het accountantskantoor kan dan regels opstellen om te voldoen 
aan de randvoorwaarden die betrekking hebben op opleiding, deskundigheid en de toepassing van 
gedrags-en beroepsregels. 
 

Dit geldt ook, al wordt dit nu niet geregeld in deze wijzigingen van de NVKS, voor een (alternatief) 
klacht- en tuchtrecht en het (intern) toetsen van de kwaliteit (via dossierreviews). Mede vanwege 
het niet-verantwoordelijk maken van de kwaliteitsbepaler voor het netwerk en daardoor onder 
andere het niet meer functioneren van art. 13. 
 

6. Zijn de verantwoordelijkheden van een kwaliteitsbepaler met betrekking tot andere 

netwerkonderdelen passend omschreven in artikel 8b? 
Accountants informeren op grond van art. 8a de kwaliteitsbepaler over daarin genoemde 
onderwerpen. De kwaliteitsbepaler dringt aan op maatregelen dan wel neemt ze zelf. Wordt er niet 
(tijdig) passend gereageerd dan worden de accountants in de accountantseenheid geïnformeerd en 

geeft de kwaliteitsbepaler zijn functie terug. Hoe dient dit gezien te worden in het licht van 
NOCLAR? 
 

8. Heeft u nog andere of algemene opmerkingen bij de voorgestelde wijzigingen? 
 
Waarom publiceert het NBA niet gewoon een toelichtende tabel welke opdrachten en dan met 
naam en toenaam, dus bijvoorbeeld een aangifte inkomstenbelasting met winst uit onderneming, 
een jaarrekening voor een stichting niet vallend onder BW2, een jaarrekening voor een BV, een 
jaarrekening van een internationale organisatie, een jaarrekening van een entiteit uit de Britse 
Maagdeneilanden, etc., uitgevoerd kunnen worden door accountants, IFAC-professionals, wettelijke 

aangewezen professionals en andere eindverantwoordelijke professionals? 
 
Volgens mij is de praktijk gebaat bij duidelijkheid en transparantie. Wet- en regelgeving wordt met 
enige regelmaat op een opportunistische wijze geïnterpreteerd. Een tabel met de belangrijkste veel 
voorkomende opdrachten - verder gekaderd met de professionals die deze wel of niet kunnen 
uitvoeren - helpt bij een minimum kwaliteitsniveau van NVKS opdrachten. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
  
mr. drs. E. (Edwin) Mafficioli del Castelletto RA RB RPP 
 


