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Betreft: Consultatiereactie Wijzigingen NVKS

Geachte heer, mevrouw,

Wij hebben kennis genomen van de voorgenomen wijzigingen in de Nadere Voorschriften
kwaliteitssystemen. Graag maken wij gebruik van de gelegenheid hierop te reageren.

In algemene zin zijn wij het eens met de uitgangspunten, die ten grondslag liggen aan de voorgestelde
wijzigingen, en kunnen wij ons vinden in de gekozen oplossingsrichtingen. Wij zijn van mening dat
hiermee in voldoende mate tegemoet gekomen wordt aan de onbedoelde effecten, die voorvloeien uit de
bestaande regeling.

Hieronder geven wij antwoord op de specifieke vragen in het consultatiedocument:

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?

Nee, wij zijn het eens met de voorgestelde aanpassingen.

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

Deels. Wij vinden de definitie van het begrip wettelijk aangewezen professional nog onvoldoende
duidelijk. Zo wordt niet nader geduid wat exact onder een beroepsgroep moet worden volstaan. Verder
verwachten wij toepassingsproblemen met dit begrip, omdat in de bestaande wet- en regelgeving veelal
niet naar een beroepsgroep als geheel wordt verwezen, maar naar een individu met bepaalde
kwalificaties. Zo verwijst de Pensioenwet consistent naar een (bevoegd) actuaris en niet naar enige
beroepsgroep of naar een lid van het Actuarieel Genootschap. Wij stellen daarom voor om deze definitie
als volgt aan te passen: ‘niet-accountant die bij of krachtens wet bevoegd is voor het mogen uitvoeren
van een specifieke gelijkwaardige opdracht’.
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3 Is het voorgestelde artikel 7 werkbaar en passend voor het functioneren van eindverantwoordelijk
professionals binnen een accountantskantoor?

Ja, wij kunnen ons vinden in de aanpassingen in artikel 7.

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

Ja, wij vinden de in artikel geformuleerde uitgangspunten voldoende werkbaar. Wel zijn wij van mening dat
artikel 8 lastig geformuleerd is, hetgeen de leesbaarheid niet ten goede komt. Om die reden vinden wij een
duidelijke toelichting van belang, met name voor de onderdelen c en d.

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, al zien wij wel graag nadere toelichting over de vraag wanneer sprake is van een situatie waarin de
reputatie van het kantoor ‘in belangrijke mate’ wordt bedreigd. Verder verzoeken wij u om ook in artikel 8,
onderdeel c, consistent te maken door ook in deze bepaling ‘in belangrijke mate’ toe te voegen voorafgaand
aan ‘tot reputatieschade’.

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

Ja, wij vinden deze uitwerking passend. Overigens willen wij wel wijzen op een kennelijke omissie in de in het
consultatiedocument opgenomen toelichting bij dit artikel. Deze vermeldt: “Het niet mogen uitvoeren van
controle-, beoordelings- en samenstellingsopdrachten van historische financiële informatie is al sinds de
invoering van de NVKS verboden”. Wij denken dat hier (‘niet mogen uitvoeren […] is verboden’) sprake lijkt
van een onbedoelde dubbele ontkenning en stellen voor om hier op te nemen dat ‘het uitvoeren van […] is
verboden’.

7 Heeft u opmerkingen bij artikel 8C?

Ja. Wij zijn van mening dat de tekst van artikel 8C niet consistent te zijn met de artikelen 8 onderdeel c en
artikel 8a onderdeel b. Krachtens deze laatste artikelen is het toegestaan dat in een netwerkonderdeel
gelijkwaardige opdrachten worden uitgevoerd, voor zover geen sprake is van een opdracht die gelijkwaardig
is aan een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht. Artikel 8C lijkt volgens de huidige tekst echter
ook het uitvoeren van gelijkwaardige opdrachten anders dan controle-, beoordelings- of
samenstellingsopdracht te verbieden, althans nadere eisen te stellen aan deze opdrachten, die niet genoemd
worden in de artikelen 8 en 8a. Wij zijn van mening dat de tekst van artikel 8C op dit punt moet worden
aangepast, zodat onderdeel van artikel 8C alleen ziet op opdrachten, die voor een accountant zouden
kwalificeren als een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht van historische financiële informatie
volgens NV COS.
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8 Heeft u nog andere of algemene opmerkingen bij de voorgestelde wijzigingen?

Nee, wij hebben geen andere opmerkingen bij de voorgestelde wijzigingen.

Tot een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. mr. drs. F.H.E. van Hoek RA w.g. prof. dr. A. de Bos RA


