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NVKS LOA  020-3010375 

Geacht adviescollege, 

 

Graag maakt het bestuur van de Ledengroep Openbaar Accountants van de gelegenheid 

gebruik om te reageren op het consultatiedocument “Wijzigingen Nadere voorschriften kwa-

liteitssystemen (NVKS)”. In onze reactie gaan wij kort in op 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? 

 

Er zijn geen andere zaken die aanpassing behoeven. Middels de wijzigingen is verduidelijkt 

dat voor Nederlandse netwerkonderdelen alleen beperkingen aan opdrachten gelden met 

betrekking tot controle-, beoordelings- en samenstellingsopdrachten van historische finan-

ciële informatie. Deze werkzaamheden zijn voorbehouden aan accountants. Daarnaast is 

verduidelijkt dat Nederlandse netwerkonderdelen die zakendoen die de reputatie van ac-

countants bedreigen daarop aangesproken moeten worden door het accountantskantoor 

en de bedreiging moet worden weggenomen. 

 

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

 

De voorgestelde wijzigingen in definities zijn begrijpelijk. Naast de accountant wordt de 

eindverantwoordelijke professional gedefinieerd, waarvoor drie categorieën zijn onderkend. 

Een van die categorieën is de IFAC-professional, vanuit de gedachte dat buitenlandse ‘full 

members’ van IFAC in principe dezelfde werkzaamheden mogen uitvoeren als accoun-

tants. 

 

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

verantwoordelijk professionals binnen een accountantskantoor? 

 

De vereisten volgens het voorgestelde artikel 7, lid 1 t/m 5, zijn passend en werkbaar in de 

beroepsuitoefening door eindverantwoordelijke professionals. 

 

4. Geeft het voorgestelde artikel 8 voldoende ruimte aan accountants om samen te 

werken met anderen? 

 

Het voorgestelde artikel 8 geeft voldoende ruimte aan accountants om samen te werken 

met anderen, zonder daarbij belangrijke uitgangspunten uit het oog te verliezen, zoals het 

voorbehouden aan accountants van controle-, beoordelings- en samenstellingsopdrachten 

van historische financiële informatie en het voorkomen van reputatieschade voor het ac-

countantskantoor. Wanneer het voorgestelde artikel 8 geen verdere eisen stelt, maakt on-



derdeel e de eis expliciet dat de accountant moet kunnen voldoen aan de fundamentele 

beginselen in de VGBA. 

 

5. Zijn de verantwoordelijkheden zoals beschreven in artikel 8a passend voor ac-

countants die constateren dat een netwerkonderdeel de reputatie van een accoun-

tantskantoor aantast of bepaalde opdrachten laat uitvoeren die volgens de NVKS in 

een accountantskantoor moeten worden uitgevoerd? 

 

Het informeren van de kwaliteitsbepaler conform het voorgestelde artikel 8a is een passend 

vereiste. 

 

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

netwerkonderdelen passend omschreven in artikel 8b? 

 

De kwaliteitsbepaler is alleen verantwoordelijk voor de kwaliteitsbeheersing binnen het 

accountantskantoor en niet voor het netwerk. Uit hoofde van het voorgestelde artikel 8b 

heeft de kwaliteitsbepaler bij een situatie als beschreven in het voorgestelde artikel 8a wel, 

in eerste aanleg, de verantwoordelijkheid de situatie bespreekbaar te maken en aan te 

dringen op passende maatregelen. De verantwoordelijkheden zijn daarmee passend om-

schreven. 

 

7. Heeft u opmerkingen bij artikel 8C?  

 

Het voorgestelde artikel 8c betreffen de oude leden 2 en 3 van artikel 8. Daarbij hebben wij 

geen opmerkingen. 

 

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

 

Met de voorgestelde wijzigingen heeft de NBA beoogd om andere professionals ook in 

staat te stellen om gelijkwaardige opdrachten binnen een accountantskantoor uit te voeren, 

alsmede om de regels welke gelden voor accountantskantoren voor de uitvoering van ge-

lijkwaardige opdrachten in een netwerkonderdeel te verduidelijken. De voorgestelde oplos-

singen voorzien in deze doelstellingen en achten wij passend en werkbaar. 

 

U mag deze reactie natuurlijk publiceren op de website van de NBA. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, 

dan kunt u contact opnemen met Fred de Vries, secretaris van de Ledengroep  

(f.devries@nba.nl). 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Annique van der Ha 

Voorzitter bestuur LOA 


