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Overlegorgaan van HBO-scholen 
met een accountancy-opleiding 

 

Voorzitter Landelijke Examens 

Post hbo 

LANDELIJK EXAMEN  
Audit & Assurance 

(CEA Eindtermen 2016) 
 

 

Samenstellers : De redactiecommissie Audit en Assurance 

   

Datum:  11 januari 2019 

Tijd:  13:30 – 16:30 uur 

 

* Dit examen bestaat uit 10 genummerde pagina's inclusief voorblad. Controleer dit! 
 

* Toegestane hulpmiddelen:  

  - Handleiding Regelgeving Accountancy 

  - WWFT Wettekst + Toelichting 

  - Eenvoudige, niet programmeerbare, rekenmachine 
 

* Motiveer steeds uw antwoorden, tenzij uitdrukkelijk bij een vraag is aangegeven dat 

motivatie achterwege kan blijven! 

Aan onvoldoende gemotiveerde antwoorden worden geen punten toegekend! 

 

* Een indicatie voor de puntenverdeling is als volgt: 

 

Vraag 1  15 punten 

Vraag 2  16 punten 

Vraag 3     7 punten 

Vraag 4  22 punten 

Vraag 5  15 punten 

Vraag 6  10 punten 

Vraag 7  15 punten 

Totaal  100 punten   

 

 Veel succes!  
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Zwart op Wit B.V. 

Zwart op Wit B.V. is een regionaal notariskantoor met drie vestigingen in noord Nederland. Het kantoor 

is in 1956 opgericht en biedt van oudsher vooral particuliere diensten aan. Zwart op Wit bezit drie 

oude monumentale panden in de binnensteden van Zwolle, Groningen en Leeuwarden. Bij de 

notarisorganisatie werken sinds 2008 drie beëdigde notarissen die zijn ingeschreven in het register 

voor het notariaat. Deze drie notarissen zijn allen eigenaar voor een evenredig deel van de 

vennootschap en geven elk leiding aan een vestiging met vijf á zes fulltime medewerkers.  

Zwart op Wit is aangesloten bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) die de belangen van 

de (kandidaat-)notarissen in Nederland behartigt en zorgt dat zij hun werk goed kunnen doen.  

De hoofdtaken van het notariskantoor bestaan uit het geven van (juridisch) advies en het rechtsgeldig 

vastleggen van afspraken en verklaringen in diverse notariële akten. Daarbij maakt Zwart op Wit 

onderscheid in de volgende afdelingen met bijbehorende producten:  

 Familiepraktijk: samenlevingscontract, testament en nalatenschappen; 

 Ondernemingspraktijk: oprichtingsakte, fusieverklaringen en statutenwijzigingen; 

 Onroerende zaak particulier: hypotheekakte en akte van levering; en 

 Onroerende zaak zakelijk: contracten projectontwikkeling, grondtransacties en bedrijfsvastgoed.  
 

 

Wet en regelgeving 

Notaris is een ambtelijk beroep en valt onder de Wet op het notarisambt (Wna). Hierin zijn zaken 

opgenomen over de uitoefening van het notarisambt, gebruik van derdengelden, archivering van 

stukken, opleidingsvereisten, financiële verantwoordingsvereisten en het toezicht op het beroep.  

Zwart op Wit heeft op basis van de Wna per vestiging een aparte derdenrekening. Deze 

derdenrekening wordt gebruikt om namens cliënten bedragen te incasseren of om tijdelijk bedragen 

te stallen in afwachting van doorbetaling aan gemachtigden. Deze zogenoemde bewaringspositie van 

de notaris (de aanwezige cliëntengelden minus de verplichtingen aan derden) moet te allen tijde 

positief zijn om onmiddellijk en zonder enige beperking te kunnen beschikken over de aan hem 

toevertrouwde gelden.  

Zwart op Wit heeft daarnaast een omvangrijke bewaarplicht van stukken en is verplicht een aparte en 

actuele administratie te voeren en zodanig in te richten dat de bewaringspositie juist, volledig en tijdig 

worden vastgelegd.  

 

Toezicht 

Notarissen staan onder toezicht bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Dit toezicht richt zich op 

financiën, integriteit (inclusief naleving Wwft) en kwaliteit. Notarissen dienen binnen vier maanden na 

afloop van het boekjaar een digitaal voorgeschreven verslagstaat inclusief accountantsproduct (zie 

bijlage 1) in te dienen bij het BFT. 

Naast de verslagstaat is een notariskantoor elk kwartaal verplicht een kwartaalrapportage in te dienen 

bij het BFT. Het notariskantoor heeft een ontheffing van het BFT om een samenstellingsverklaring van 

de accountant bij de kwartaalrapportage te voegen. Tevens stelt de toezichthouder dat de 

jaarrekening elk jaar door een gecertificeerd accountant van assurance wordt voorzien. De 
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administrateur van Zwart op Wit, de heer de Rode, voert zelf de boekhouding, houdt de 

derdenrekeningen bij en maakt de kwartaalrapportages voor het BFT.  

Een notariskantoor dient er voor te zorgen dat de jaarrekening is voorzien van een controleverklaring 

of, indien sprake is van een klein kantoor, een beoordelingsverklaring. Een organisatie is vanuit 

notariswetgeving klein als minimaal twee van de volgende drie criteria in twee achtereenvolgende 

jaren van toepassing zijn:  

 maximaal vier notarissen die een ondernemingsrisico lopen; 

 maximaal € 2,5 miljoen omzet; 

 maximaal twintig fte in dienstverband. 
 

Accountant 

MolenSteen Accountants & Adviseurs is sinds 2013 de huisaccountant van Zwart op Wit. Accountant 

Marc Steen AA en zijn team stellen de verslagstaat met toelichting en de jaarrekening voor Zwart op 

Wit op en voorzien deze van bijbehorende accountantsproducten. Toetsing van de rapportages aan 

het BFT wordt uitgevoerd door een ander team, dat sinds 2018 onder leiding staat van Sabine Molen 

AA. Sabine heeft elf jaar bij een middelgroot kantoor in de controlepraktijk gewerkt en heeft drie jaar 

geleden de overstap gemaakt naar het kantoor dat is opgericht door haar moeder Jolanda Molen en 

Marc Steen. Voor Sabine is Zwart op Wit een nieuwe klant en over de afgelopen jaren is er door haar 

moeder telkens een goedkeurend oordeel/conclusie verstrekt bij de jaarstukken van Zwart op Wit.  

 

 

Bijlagen 

 

In de bijlagen is de volgende informatie opgenomen: 

 

Bijlage 1: Verslagstaat 2018  

 

 

Disclaimer:  

Bij de totstandkoming van dit examen is gebruik gemaakt van openbare informatie via het BFT 
(www.bureauft.nl), de circulaire notariaat 2018.  

Het in de bijlage opgenomen cijfermateriaal, criteria inzake het risicogericht toezicht en de aanvullende 
opdracht inzake cliëntenonderzoek van het BFT zijn fictief en samengesteld voor onderwijsdoeleinden. 
Elke overeenkomst met de werkelijkheid berust op toeval.  
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Vraag 1 (15 punten) 

Benoem de accountantsproducten die MolenSteen Accountants & Adviseurs afgeeft bij Zwart op Wit 
over 2018  per product het volgende (motivering mag hier achterwege blijven): 
 

 Soort opdracht 
 Mate van assurance 
 Van toepassing zijnde NV COS 
 Accountantsproduct 

 

---------- 
 

Het BFT verricht risicogericht toezicht op de notarissector, mede op basis van de gerapporteerde 

uitkomsten in de kwartaalrapportages en bij de verslagstaat. Het BFT toetst voor het onderdeel 

financiën daarbij op de volgende vier criteria en hanteert daarin de volgende indeling: 
 

Criteria Rood Oranje Groen 
 

Bewaringspositie 
 

< € 0 € 0 – € 100.000 > € 100.000 

 

Eigen liquiditeitspositie 
 

< € 0 € 0 – € 100.000 > € 100.000 

Solvabiliteit 
(Kantoorvermogen/ 
Balanstotaal) 

< 10% 10% - 20% > 20% 

 

Resultaat na belastingen 
 

< € 0 € 0 – 150.000 > € 150.000 

 

Indien een kantoor bij één van de vier onderdelen rood rapporteert of bij twee of meer criteria oranje 

scoort staan ze onder verscherpt toezicht. Als de bewarings- of liquiditeitspositie negatief is treedt het 

BFT direct handhavend op. In geval van een negatieve bewaringspositie dient het BFT tevens een 

tuchtklacht in, die bijna altijd leidt tot ontzetting uit het notarisambt. 

 

Vraag 2 (16 punten) 

Geef, op basis van de in de bijlage 1 verstrekte gegevens, een beschouwing in welke mate de vier 
financiële criteria van het BFT worden nageleefd door Zwart op Wit en welke aandachtspunten u ziet 
in de Verslagstaat 2018 inclusief de bijbehorende toelichting. De Verslagstaat 2018 (zie bijlage 1) is 
afgeleid van de jaarrekening 2018 van Zwart op Wit. 

 

Vraag 3 (7 punten) 

Geef een gemotiveerde uitwerking van de volgende aspecten waar Sabine Molen AA rekening mee 

dient te houden bij haar onderzoek naar de Verslagstaat 2018: 
 

 De onderzoeksrichting door de accountant ten aanzien van de activa, het kantoorvermogen, 

de passiva, bedrijfsopbrengsten en kosten 

 De afzonderlijke toleranties 

 

 

---------- 
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Sabine Molen AA constateert bij het uitvoeren van haar werkzaamheden met betrekking tot de 

jaarrekening 2018 en de Verslagstaat 2018 in februari 2019 dat er op 1 oktober 2018 € 180.000 aan 

interim-dividend is verantwoord en vraagt aan haar collega Marc Steen AA of hij hier vooraf van op de 

hoogte was gesteld. Marc geeft aan dat hij niet op de hoogte was gesteld, maar dat zijn team achteraf 

het aandeelhoudersbesluit en de bankafschriften van de dividendbetalingen heeft opgenomen in het 

klantdossier en de interim-dividenduitkering heeft verwerkt in de jaarrekening.  

Uit navraag door Sabine Molen AA bij de contactpersoon, notaris Schwartzmans, blijkt dat er verder 

niets is besproken of vastgelegd voorafgaand aan deze uitkering. Hij geeft verder aan dat notaris De 

Bruin met het voorstel kwam, het vorig jaar ook goed was en er in de kwartaalrapportage tot en met 

september 2018 een positief resultaat van € 57.190 is gerapporteerd. 

 

Vraag 4 (22 punten) 

a) Geef aan welke twee overwegingen Zwart op Wit dient te maken voorafgaand aan het uitkeren 
van het interim-dividend en leg uit wat die overwegingen inhouden. 
 

b) Bereken de maximale omvang van het uit te keren interim-dividend op 1 oktober 2018 er van uit 
gaande dat de € 180.000 aan dividend nog niet is uitgekeerd en er voldoende liquiditeit is en blijft. 
 

c) Benoem twee ondersteunde opdrachten die MolenSteen Accountants & Adviseurs had kunnen 
vervullen bij Zwart op Wit voorafgaand aan een dividenduitkering? Benoem daarbij tevens welke 
NV COS bij elke opdracht van toepassing is. 
 

d) Beschrijf voor de genoemde opdrachten uit vraag c afzonderlijk aan de hand van VGBA/ViO welke 
bedreigingen een rol spelen bij de aanvaarding van deze opdracht door Sabine Molen AA  en geef 
per opdracht tevens een benodigde waarborg. 

 

---------- 
 

Tot slot dient de accountant aan het BFT tevens te rapporteren over de naleving van artikel 2 lid 4 van 

Regeling op het notarisambt (Wna) inzake eventuele bevindingen ten aanzien van tekortkomingen in 

opzet en bestaan ten aanzien van de wijze waarop de administratie is ingericht, bijgehouden en 

bewaard. Als basis gelden de minimale vereisten zoals deze zijn opgenomen in de nadere duiding van 

de Wna, de zogenaamde Administratieverordening. Hieruit volgt dat er een actuele administratie dient 

te worden gevoerd die zodanig is ingericht dat de bewaringspositie juist, volledig en tijdig wordt 

vastgelegd.  

 

Vraag 5 (15 punten) 

a) Valt deze opdracht onder het toepassingsgebied van het Stramien voor Assuranceopdrachten? Zo 
ja, benoem het relevante artikel. 
 

b) Geef aan onder welke NV COS Sabine Molen AA deze opdracht kan uitvoeren. 
 

c)    Omschrijf vijf werkzaamheden die Sabine Molen AA in het kader van deze opdracht uitvoert.  

 

 

---------- 
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Cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren, moeten zich eerst identificeren met 

behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs. De identiteit van een rechtspersoon, zoals een bv, 

nv of een stichting, kan worden vastgesteld aan de hand van een uittreksel uit het handelsregister. 

Afhankelijk van de mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is de notaris 

op grond van de Wwft verplicht aanvullend cliëntenonderzoek te doen.  

Naast financiën is integriteit, waaronder naleving van de Wwft, onderdeel van het toezicht door het 

BFT op de notarisbranche. In dit toezicht vraagt het BFT aanvullende informatie op bij notariskantoren 

en kan desgewenst aanvullende werkzaamheden laten uitvoeren. Begin 2019 vraagt het BFT in dit 

kader MolenSteen Accountants & Adviseurs een assurance opdracht te verrichten naar de naleving 

van het uitvoeren van een cliëntenonderzoek door Zwart op Wit in 2018. Het BFT stelt als eis dat er in 

alle dossiers van de notaris een bewijs van de daadwerkelijke cliëntcheck met aard van de transactie 

is opgenomen. Aanvullend geldt bij een particulier dat er een geldig kopie van een origineel 

identiteitsbewijs op het moment van officiële transactiedatum is opgenomen en dat bij een 

onderneming er een uittrekstel van het handelsregister in het dossier zit. Zwart op Wit legt het 

cliëntenonderzoek vast in haar eigen digitale cliëntdossiers. 

 

Vraag 6 (10 punten) 

Geef gemotiveerd aan welke vaktechnische aspecten een rol spelen bij het aanvaarden van deze 
opdracht van het BFT door Sabine Molen AA. Besteed in uw antwoord aandacht aan:  
 

 De van toepassing zijnde NV COS 

 De VGBA / ViO 

 Conclusie inzake opdrachtaanvaarding 

 

Vraag 7 (15 punten) 

Sabine Molen AA besluit de assurance opdracht (uit vraag zes) te aanvaarden en overweegt voor het 

onderzoek naar de naleving van het cliëntenonderzoek gebruik te gaan maken van een statistische 

steekproef. 

a) Welke vier assurance werkzaamheden specifiek gericht op de geselecteerde cliëntdossiers zal 
Sabine Molen AA in elk geval opnemen in het werkplan bij deze steekproef? 
 
 

Sabine Molen AA concludeert, na overleg met het BFT, dat een mate van betrouwbaarheid van 95% 

volstaat en komt tot 150 cliëntdossiers. Ze overweegt daarom, als alternatief voor de steekproef, data- 

analyse toe te passen op de aanwezigheid van de cliëntcheck, het identiteitsbewijs of een uittreksel 

van het handelsregister. 

b) Beargumenteer waarom toepassing van data-analyse in deze situatie geen geschikte methode is 
om toe te passen. 
 
 

Uiteindelijk besluit Sabine Molen AA te kiezen voor de steekproef. Uit de evaluatie van de steekproef 

blijkt dat bij 1 van de 150 geselecteerde particulier dossiers het identiteitsbewijs niet aanwezig is.  

c) Geef gemotiveerd aan wat de gevolgen van deze bevinding zijn voor de werkzaamheden en het 
oordeel van Sabine Molen omtrent de naleving van het cliëntenonderzoek aan het BFT. 
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BIJLAGE 1: VERSLAGSTAAT 2018 
 
Activa 31-dec-18  31-dec-17  Passiva 31-dec-18  31-dec-17 
 
Materiële vaste activa     Kantoorvermogen (na resultaatbestemming)   
Gebouwen en terreinen  €      3.310.625    €      3.437.500   Aandelenkapitaal  €           18.151    €           18.151  

Inventaris en apparatuur  €           87.017    €           52.659   Wettelijke reserves  €           10.000    €           10.000  

Totaal  €      3.397.642    €      3.490.159   Herwaarderingsreserve  €      1.362.450    €      1.362.450  

     Overige reserves  €           57.321    €           42.659  

Onderhandenwerk  €           63.185    €           36.851   Totaal   €      1.447.922    €      1.433.260  

         
Vorderingen en effecten     Voorzieningen    
Debiteuren  €           94.750    €           51.275   Voorziening voor onderhoud  €         110.091    €         167.661  

Af: voorzieningen  €            -6.542    €            -1.530   Voorziening voor pensioenen  €         311.524    €         297.746  

  €           88.208    €           49.745   Overige voorzieningen  €         454.150    €         454.150  

Overige vorderingen  €              4.259    €              3.002   Totaal  €         875.765    €         919.557  

Totaal  €           92.467    €           52.747       

     Langlopende schulden    
Liquide middelen     Krediethypotheek  €      1.300.000    €      1.375.000  

Kwaliteitsbankrekeningen  €         148.650    €         221.537   Totaal  €      1.300.000    €      1.375.000  

Geldmiddelen P/A rekeningen  €           38.250    €           51.450       
Af: Schulden aan cliënten  €          -82.500    €        -151.690   Kortlopende schulden    
Bewaringspositie  €        104.400    €        121.297   Crediteuren  €           22.864    €              5.271  

     Aflossingsverplichtingen  €           75.000    €           75.000  

Kantoorbankrekeningen  €           99.823    €         141.823   Belastingen en sociale premies  €           34.821    €           33.980  

Kasgelden  €              1.851    €                 982   Overige kortlopende schulden  €              2.996    €              1.791  

Eigen gelden  €        101.674    €        142.805   Totaal  €         135.681    €         116.042  

Totaal  €         206.074    €         264.102       

         
Balanstotaal  €      3.759.368    €      3.843.859   Balanstotaal  €      3.759.368    €      3.843.859  
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Resultatenrekening over 2018    

 2018     2017 

Omzet    
Honorarium onroerende zaak praktijk  €        1.092.625    €        1.077.017  

Honorarium familiepraktijk  €        1.134.100    €        1.222.623  

Honorarium ondernemingspraktijk  €           322.800    €           341.838  

Overige omzet  €                   375    €                      -    

Totale omzet  €        2.549.900    €        2.641.478  

    
Mutatie onderhanden werk  €             26.334    €              -2.486  

    
Direct toerekenbare kosten    
Notariële kosten, leges, KvK en registratiekosten  €           273.600    €           252.277  

Collegiale afrekeningen  €             12.750    €                5.260  

Totaal direct toerekenbare kosten  €           286.350    €           257.537  

    
Netto honorarium  €        2.289.884    €        2.381.455  

    
Personeelskosten    
Management fee aandeelhouders  €           403.200    €           523.200  

Premie notarieel pensioenfonds notarissen  €             72.963    €             96.869  

Dotatie pensioenvoorziening aandeelhouders  €             13.778    €             13.778  

Salarissen excl. aandeelhouders  €           826.756    €           814.355  

Sociale lasten personeel  €           119.006    €           117.697  

Pensioenlasten personeel  €             96.529    €             94.695  

Overige personeelskosten  €             11.778    €             13.778  

  €        1.544.010    €        1.674.372  

Huisvestingskosten    
Huur kantoorpand  €                      -      €                      -    

Onderhoud  €             28.669    €             27.549  

Overige huisvestingskosten  €             84.256    €             82.456  

  €           112.925    €           110.005  

Kantoorkosten    
Automatiseringskosten  €             34.575    €             17.575  

Overige kantoorkosten  €             11.982    €                9.982  

  €             46.557    €             27.557  

Overige kosten    
Assurantiepremies  €             39.854    €             38.451  

Contributies en vakliteratuur  €                9.512    €                8.956  

Overige kosten  €             38.336    €             34.530  

  €             87.702    €             81.937  

Afschrijvingskosten    
Afschrijvingskosten materiële vaste activa  €           162.517    €           158.564  

Mutatie voorziening debiteuren  €                5.012    €                  -106  

  €           167.529    €           158.458  

    
Totale lasten  €        1.958.723    €        2.052.329  
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Bedrijfsresultaat  €           331.161    €           329.126  

    
Financiële baten    
Rente kwaliteitsbankrekeningen  €                1.453    €                1.599  

Financiële lasten    
Vergoed aan cliënten  €              -2.804    €              -2.894  

Overige financiële lasten  €            -83.594    €            -88.281  

Financiële baten & lasten  €            -84.945    €            -89.576  

    
Resultaat vóór belasting  €           246.216    €           239.550  

Belastingen  €            -51.554    €            -49.888  

Resultaat na belasting  €           194.662    €           189.662  

    
 
 
 
 
Berekening praktijkinkomen    
Resultaat  €           194.662    €           189.662  

Bij: Management fee aandeelhouders  €           403.200    €           523.200  

Bij: Premie notarieel pensioenfonds notarissen  €             72.963    €             96.869  

Bij: Dotatie pensioenvoorziening aandeelhouders  €             13.778    €             13.778  

Praktijkinkomen  €           684.603    €           823.509  

    
 
Verdeling van het praktijkinkomen    
Notaris Schwartzmans  €           228.201    €           274.503  

Notaris de Wit  €           228.201    €           274.503  

Notaris de Bruin  €           228.201    €           274.503  

Totaal   €           684.603    €           823.509  
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Toelichting op de Verslagstaat 2018  

Algemeen 

De verslagstaat is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 BW 2 en de 

stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

Materiële vaste activa en gelieerde posten 

De gebouwen en terreinen worden sinds 2016 opgenomen tegen de actuele waarde per balansdatum. 

De actuele waarde wordt eens in de drie jaar getaxeerd door een onafhankelijke en bevoegde 

deskundige en jaarlijks op basis van interne analyse getoetst.  

Wijzigingen in de actuele waarde van de gebouwen en terreinen worden opgenomen in de wettelijke 

herwaarderingsreserve onder aftrek van een voorziening voor belastinglatenties tegen 25% die is 

opgenomen als overige voorziening. In 2017 en 2018 is de actuele waarde niet herzien. 

De afschrijvingsduur van de gebouwen bedraagt 40 jaar, over de terreinen met een waarde van € 0,9 

miljoen wordt niet afgeschreven. Fysieke kapitaalinstandhouding wordt nagestreefd en de realisatie 

van de herwaardering wordt dan ook substantialistisch verwerkt en blijft daarmee binnen de post 

herwaarderingsreserve en valt dus niet vrij in de resultatenrekening.  

Voor de toekomstige uitgaven voor groot onderhoud is een voorziening gevormd.  

Onderhandenwerk  

Het onderhandenwerk betreft voornamelijk de uren die nog te declareren zijn op balansdatum. Deze 

uren worden gewaardeerd tegen het commerciële tarief rekening houdend met een eventuele 

afboeking, welke per individueel dossier wordt bepaald.  

Liquide middelen 

De bewaringspositie betreft de som van gelden en geldmiddelen op derdengeldenrekeningen 

(kwaliteitsrekeningen) en gelden van derden waarover de notaris bevoegd is te beschikken (P/A 

rekeningen) verminderd met de verplichtingen aan cliënten ten behoeve van externen.  

Eigen gelden bestaan uit kas en banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter 

dan één jaar. Eigen gelden staan, ter vrije beschikking van de vennootschap.  

Eigen vermogen en resultaatbestemming 

Geplaatst en volgestort zijn 18.151 aandelen van € 1.  

Op 1 oktober 2018 is totaal aan € 180.000 als interim-dividend uitgekeerd aan de drie aandeelhouders. 

Het positieve resultaat 2018 van € 194.662 is toegevoegd aan de overige reserves. 

Langlopende schulden 

Er is een rente verschuldigd van 6,25% over het uitstaande saldo. De lening kent een looptijd tot en 

met april 2036. De bedrijfspanden dienen als zekerheid voor de ontvangen lening. 

Personeelskosten 

Er waren in 2018 gemiddeld 19 fte in loondienst (2017: 19 fte). De managementfee is afhankelijk van 

het resultaat en in het vierde kwartaal van 2018 met € 120.000 neerwaarts bijgesteld tot € 403.200.  


