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Overlegorgaan van HBO-
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opleiding 

 
Voorzitter Landelijke Examens 
Post hbo 

LANDELIJK EXAMEN  
Audit & Assurance 

(CEA Eindtermen 2016) 
 

 
Samenstellers : De vakcommissie Audit en Assurance 
   
Datum:  20 juni 2018 
Tijd:  13:30 – 16:30 uur 
 

• Dit examen bestaat uit 11 genummerde pagina's inclusief voorblad. Controleer dit! 
 

• Toegestane hulpmiddelen:  
  - Handleiding Regelgeving Accountancy vanaf editie 2017 
  - WWFT Wettekst + Toelichting 
  - Eenvoudige, niet programmeerbare, rekenmachine 
 

• Motiveer steeds uw antwoorden! 
Aan onvoldoende gemotiveerde antwoorden worden geen punten toegekend! 

 
• Een indicatie voor de puntenverdeling is als volgt: 

 
Vraag 1  15 punten 
Vraag 2  10 punten 
Vraag 3  25 punten 
Vraag 4  25 punten 
Vraag 5  20 punten 
Vraag 6     5 punten 
Totaal  100 punten   

 
 Veel succes!  
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Correctiehandleiding tentamen Assurance juni 2018 
Onderstaand schema van uitwerking bevat de essentiële aspecten die van belang zijn voor de 
uitwerking van het examen. De uitwerking is echter niet limitatief of uitputtend en heeft als doel de 
examinatoren richting te geven bij de correctie van het examen. Van de kandidaten wordt verwacht 
dat zij een uitwerking schrijven die concreet op de casus is toegespitst. Hierbij zij opgemerkt dat niet 
verwacht kan worden dat de kandidaten alle genoemde aandachtspunten kunnen raken gezien de 
beperkte tijd. Bij de correctie dient te worden beoordeeld of de belangrijkste aspecten worden 
genoemd. Sjabloonmatige uitwerkingen die op willekeurig elk ander vergelijkbaar bedrijf van 
toepassing zijn dienen met een onvoldoende te worden beoordeeld. 
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Vraag 1: (15 punten) 
 
In de praktijk wordt de accountant nog wel eens geconfronteerd met het verschil tussen wat de klant 
wil en wat de accountant kan (rationaliteit van de opdracht). Laat bij beantwoording van deze vraag 
de VGBA buiten beschouwing. 
 

a) Onder regie van welke nadere voorschriften controle- en overige standaarden valt een 
dergelijke opdracht? (3 punten) 

 
NV COS 3000 A is van toepassing op deze financiële informatie. NV 3000 D is niet juist. 
Op basis van de HRA 2016 moet het noemen van de NVCos 3000 zonder subletter ook goedgekeurd 
worden. 
 
 

b) Geef gemotiveerd aan of Patricia Doorkijk AA in februari 2018 de opdracht kan accepteren. 
Sta in voorkomend geval stil bij eventuele voorwaarden of voorbehouden die door Doorkijk 
Accountants bij de opdrachtaanvaarding gesteld kunnen worden.  
(12 punten) 

 
 
 
Het gaat hier met name om de rol van de accountant. Wordt de accountant ongewenst ingezet om 
een doel van de ondernemer te bereiken. Er is hier sprake van een samenloop van assurance en non 
assurance werkzaamheden. Artikel 18-19-20 van de VIO zijn hier van toepassing. Op basis van deze 
regelgeving is het uitvoeren van deze opdracht niet toegestaan.  
 
 
 
Situatieschets 
 
Als gevolg van het instorten van de parkeergarage en het buiten gebruik stellen van restaurant op P2 
wordt erdoor Culin-Air B.V. schade geleden. De directie, Ellen Vrolijk, stelt de BAM aansprakelijk voor 
de geleden schade. Ellen Vrolijk heeft samen met haar controller een schadeberekening gemaakt. De 
voorwaarde in de vaststellingsovereenkomst stelt dat de schadeberekening moet zijn voorzien van 
een assurance rapport.  
 
Rationeel doel 
 
Bij het bepalen of de opdracht een rationeel doel heeft kunnen relevante overwegingen het 
volgende omvatten: 

1. De beoogde gebruikers van het assurance-rapport (in het bijzonder wanneer de criteria voor 
een speciaal doel zijn opgezet). Een verdere overweging is de waarschijnlijkheid het 
assurance-rapport in grotere omvang zal worden gebruikt en verspreid dan alleen voor de 
beoogde gebruikers; 
 
De gebruikers zullen voornamelijk bestaan uit de directie van Culin-Air B.V., de directie van 
BAM B.V. en de verzekeringsmaatschappij van BAM B.V. Om verdere verspreiding te 
voorkomen kan dit worden beperkt in de opdrachtbevestiging welke tevens terugkomt in het 
uiteindelijke assurance rapport. 
 

2. De kenmerken van de relaties tussen de verantwoordelijke partij en de opdrachtgever. 
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De opdrachtgever en tevens verantwoordelijke partij, Directie van Cullin-Air B.V. in de 
persoon van Ellen Vrolijk en accountant Patricia Doorkijk AA zijn al sinds 2015 verbonden aan 
elkaar in een opdracht relatie voor het samenstellen van de jaarrekening. De rol van de 
accountant bij de samengestelde jaarrekeningen die nog gaan komen kunnen zorgen voor 
een ongewenste situatie. Daarnaast is onduidelijk in hoeverre de accountant Doorkijk al  
actief betrokken was bij de totstandkoming van de begrotingen welke als basis dienen bij de 
schadeclaim. 
 
Tevens is de samenloop van assurance en non-assurance werkzaamheden niet toegestaan. 
Hierdoor is de opdracht niet uitvoerbaar door Patricia. 
 

3. Wie de criteria die moeten worden toegepast om het onderzoeksobject te meten of te 
evalueren geselecteerd heeft, alsmede de mate van oordeelsvorming en de reikwijdte voor 
mogelijke tendentie bij het toepassen van de criteria. Het is waarschijnlijker dat de opdracht 
een rationeel doel heeft als de beoogde gebruikers de criteria hebben geselecteerd of hierbij 
waren betrokken; 
 
De criteria van de opdracht zijn vastgesteld in een vaststellingsovereenkomst welke door 
opdrachtgever en schadeplichtige partij zijn overeengekomen. De voorwaarde is dat er voor 1 
april een accountantsrapportage moet liggen. Gelet op de geringe tijd tot aan de deadline 
van de oplevering van de stukken is het de vraag of het kantoor voldoende capaciteit heeft 
om deze opdracht uit te voeren. 
 
 

4. Significante beperkingen in de reikwijdte van de werkzaamheden van de accountant; 
 
Vooralsnog zijn er geen beperkingen bekend die de accountant zouden beperken in de 
uitvoering van haar werkzaamheden. 
 

5. De vraag of de accountant veronderstelt dat de opdrachtgever van plan is om op een 
ongepaste manier de naam van de accountant met het onderzoeksobject of het assurance-
rapport te associëren. 

 
Hierin worden geen problemen verondersteld. 

 
Daar expliciet, door Ellen Vrolijk, de opdracht aan Patricia Doorkijk wordt verstrekt kan zij, door de 
samenloop van werkzaamheden, de opdracht niet uitvoeren. (3 punten) De opdracht kan, na overleg 
met Ellen Vrolijk, ook uitgevoerd worden door Hendrik Doorkijk of een derde (2 punt). 
 
(als het rationeel doel goed is beschreven maar de conclusie onjuist is dan is het maximaal 7 punten 
Indien de student het stramien goed uitwerkt en tot de juiste conclusie komt mogen de volledige 
punten worden toegekend.) 
 
 
Vraag 2: (10 punten) 
 
Bij aanvaarding van de opdracht ten aanzien van de schadeberekening dienen de VGBA en de 
bepalingen in de VIO in acht te worden genomen. Geef gemotiveerd aan op welke wijze de 
fundamentele beginselen uit de VGBA worden bedreigd bij het aanvaarden van deze assurance 
opdracht.  
 
De mogelijke bedreigingen van de fundamentele beginselen bestaan uit: 
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Zelftoetsing: Het voortbestaan van de onderneming is sterk afhankelijk van de uitkering van de 
schadeverzekering. Als deze ontoereikend is kan de continuïteit van de onderneming in het geding 
komen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2017 kan de betrokkenheid bij deze opdracht aanleiding 
zijn voor de bedreiging van zelftoetsing. De fundamenteel beginselen van objectiviteit en integriteit. 
 
Eigen belang: De accountant is in eerste instantie gebaat bij het voortbestaan van de klantrelatie met 
de opdrachtgever. Derhalve kan eigen belang een bedreiging zijn van objectiviteit en integriteit. 
 
Te grote mate van vertrouwdheid: De accountant is sinds 2015 betrokken bij deze klant. Dit geeft 
geen aanleiding te vermoeden dat er sprake kan zijn van een te grote mate van vertrouwdheid en 
vormt geen bedreiging voor de objectiviteit en integriteit. 
 
Intimidatie: Uit de casus blijkt niet van intimidatie van de cliënt t.o.v. de accountant. Derhalve achten 
wij deze bedreiging van te verwaarlozen aard. 
 
Belangenbehartiging: De accountant wordt geacht objectief en integer te handelen. Door deze 
opdracht kan een bedreiging bestaat dat de accountant meer aan de kant van haar relatie meedenkt 
en de cijfers rooskleuriger voorstelt om zo tot een hogere uitkering te komen.  
 
 
Vraag 3: (25 punten) 
 

a) Benoem gemotiveerd de algemene en een viertal specifieke tendenties waar de accountant 
bij deze assurance opdracht rekening mee dient te houden. (10 punten) 

 
Algemeen 
De directie heeft er belang bij om de cijfers rooskleuriger voor te stellen dan de werkelijkheid met als 
doel een zo hoog mogelijke uitkering te ontvangen. Bij deze opdracht moet de accountant rekening 
houden met de volgende tendenties:  
 
Gederfde omzet: 
De onderneming zal de geprognosticeerde omzet te hoog voorstellen en de werkelijke omzet te laag 
voorstellen om zo een te hoge gederfde omzet te claimen. De kans bestaat dat de omzet te hoog 
wordt weergegeven voor het restaurant dat moet worden afgebroken en weer wordt opgebouwd.  
 
Doorlopende kosten: 
De doorlopende kosten die betrekking hebben op het restaurant in de parkeergarage P2 kunnen ook 
worden geclaimd. De kans bestaat dat de doorlopende kosten hoger worden voorgesteld dan in 
werkelijkheid bestaat. Door kosten van het andere restaurant toe te rekenen aan het restaurant P2. 
Daarnaast kunnen niet doorlopende kosten als doorlopend worden aangemerkt. 
 
Werkelijke resultaat: 
De directie heeft er belang bij het werkelijke resultaat zo laag mogelijk te houden.  
 
Uitkering verzekeringsmaatschappij: 
De uitkering van de verzekeringsmaatschappij wordt lager voorgesteld om daarmee een zo hoog 
mogelijke uitkering van BAM te krijgen. 
 
(Voor de algemene tendentie 2 punten en per specifieke tendentie 2 punten) 
 

b) Voer in lijn met de onderkende tendenties een cijferbeoordeling uit op het bijgevoegde 
cijfermateriaal inclusief de toelichting (bijlagen 1 tot en met 3). Motiveer het antwoord.  
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(15 punten) 
 
Omzet – marge – energie belangrijkste elementen 

 
Algemeen 

• De werkelijke cijfers van boekjaren 2015 en 2016 wijken sterk af van de opgestelde 
begrotingen over deze boekjaren. De begrotingen 2017 en 2018 lijken met een gelijke 
veronderstelling opgesteld te zijn. De vraag is in hoeverre deze realistisch zijn. 

• De begroting 2015 is gebaseerd op een volledig jaar terwijl de realisatie van 2015 9 maanden 
betreft. 

 
 
Prognose 

• Er lijkt een harde relatie te bestaan tussen de groei van de passagiersaantallen en 
vliegbewegingen in combinatie met de omzet. 

 Passagiers Vliegbewegingen 
2015 realisatie 3,9 mln 29.700 
2016 prognose 4,3 mln 32.700 
2017 prognose 5 mln 36.400 
2018 prognose 6 mln 39.500 

 
• In de prognose is in de eerste jaren rekening gehouden met een marge van 60% en deze 

stijgt uiteindelijk tot zelfs 64%. Is dat realistisch in de foodmarket. 
• Er wordt in de begroting uitgegaan van een capaciteit aan passagiers van 6mln. Sluit dit ook 

aan met de maximale capaciteit die het vliegveld aan kan? 
• In de prognose wordt niet gesproken van de komst van andere restaurant als het vliegveld 

zal gaan uitbreiden. Moet hier geen rekening mee worden gehouden? 
• IN 2016 zien we een stijging van de werkelijke afschrijvingen. Dit komt door de investeringen 

met name P2 restaurant. Deze afschrijvingen zijn niet meegenomen in de begroting over de 
jaren 2017 en 2018. 

• De huurlasten zijn jaarlijks gelijk en zijn niet geïndexeerd. 
• De overige bedrijfskosten blijven nagenoeg gelijk. 

 
Winst- en verliesrekening 

• De realisatie van 2015 betreft slechts een periode van 9 maanden aangezien de activiteiten 
per 1 april van dat boekjaar zijn overgenomen. Is hier bij de huisvestingskosten en overige 
bedrijfskosten rekening meer gehouden? 

• De vaste krachten kennen al een totale loonsom van € 450.000. De totale personeelskosten 
van 2017 bedraagt € 628.000. Zijn er zo weinig flex krachten ingezet in het andere 
restaurant? 

• In welke verhouding staan de kosten en de opbrengsten verdeeld over de beide restaurants? 
• De energielasten zijn fors hoger dan in de begroting. 
• De energielasten voor 2017 betreft alleen de kosten voor de locatie in de vertrekhal. 80% is 

variabel welke deel wordt dan in de kosten toegerekend aan het vaste deel van de 
energiekosten voorP2. 

• Er wordt meer gebruik gemaakt van de rekening courant faciliteit. In het schade jaar loopt 
het tegen het maximum aan herleid vanuit de rentelasten. Hoeveel kredietruimte is er nog 
aanwezig om aan de verplichtingen te voldoen? 

 
 
Vraag 4: (25 punten) 
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Geef voor de onderdelen A t/m D van de schadeclaim (zoals opgenomen in bijlage 4): 

− De controlerichting die de accountant zal vaststellen (4 punten); 
− welke assurance-informatie de accountant op zal vragen ten behoeve van het onderzoek 

naar de redelijkheid van de hoogte van de ingediende schadeclaim. (8 punten); en 
− de werkzaamheden die de accountant verricht naar de redelijkheid van de hoogte van de 

ingediende schadeclaim. (13 punten) 
 
Controlerichting 
De accountant zal zijn dat de opbrengsten en vaste kosten worden gecontroleerd op juistheid en de 
variabele kosten worden op volledigheid gecontroleerd. 
(I) = assurance informatie (W) = werkzaamheden 
Algemeen 

• (I) De accountant zal de polis opvragen en de voorwaarden van de verzekering nagaan. 
• (I) getekende vaststellingsovereenkomst tussen Culin-Air B.V. en BAM B.V. 
• (I) De begroting is opgesteld in 2014. Is er rekening gehouden met voortschrijdend inzicht in 

de resultaten en is hiermee rekening gehouden? 
• (W) Mede gelet op de onderverzekerd zijn door de onderneming dient bij de controle van de 

kostenposten hier rekening mee te worden gehouden.  
• (W) De ingediende schadeclaim bij de eigen verzekeringsmaatschappij aansluiten met die is 

ingediend bij de BAM. 
• (W) aansluiten van de financiële overzichten met de financiële administratie en de 

jaarrekeningen. 
 

(A) Materiele schade 
• (I) De materiele schade is vastgesteld door de expert van de verzekeringsmaatschappij en is 

reeds uitgekeerd. De accountant zal het taxatierapport opvragen. 
• (W) De accountant zal de getaxeerde stukken aansluiten met de MVA staat van stukken die 

aanwezig waren ten tijde van het instorten. 
• (W) De accountant zal de uitgekeerde bedragen aansluiten met de schadeopstelling. 

 
(B) Bedrijfsschade 
• (I) De accountant vraagt een overzicht van de gerealiseerde resultaten op per restaurant. 
• (I) Kopie van de taxatierapporten van de inventaris die verloren is gegaan.  
• (I) Mva staat per datum van het verloren gaan van de inventaris. 
• (I) De accountant vraag de specificatie van de personeelskosten op gesplitst in vast en 

variabel. 
• (I) De accountant vraagt een specificatie op van de huisvestingskosten, verkoop en algemene 

kosten. 
• (I) De accountant vraagt een verloopoverzicht van de liquide middelen van de rekening 

courant bij de bank. Om na te gaan dat de toename van de schuld besteed is aan 
bedrijfsuitgaven. 
 

 (W) Beoordelen gekozen uitgangspunt juist om de toekomstige/verwachte omzetstijging 
mee te nemen juist is. 

 (W) Beoordelen van de brutowinstmarge en deze vergelijken met voorgaande jaren. 
 (W) Beoordelen in hoeverre er totaal geen bedrijfsactiviteiten plaats kunnen vinden, daar 

niet het alle restaurants verloren zijn gegaan. 
  (W) Controleren van de doorlopende personeelskosten. 
 (W) Beoordelen van de facturen van Randstad met de flexibele uren. 
 (W) Beoordelen of de overige personeelskosten een doorlopend karakter hebben. 
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• (W) De accountant zal nagaan wat de definitie is voor doorlopende kosten zoals in de 
polisvoorwaarden is aangegeven. 

• (W) Controleren aan de hand van de onderliggende facturen en uitgaande geldbeweging of 
kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt en vallen in de schadeperiode.  

• (W) De accountant sluit de personeelskosten van de vaste mensen aan met de uitkomsten 
van de loonadministratie (verzamelloonstaat, loonstroken en uitbetaalde lonen). 

• (W) Gelet op het feit dat de materiele schade reeds is uitgekeerd kan slechts sprake zijn van 
een extra boekverlies door het verloren gaan van de activa. Het onder de bedrijfsschade 
opvoeren van de afschrijvingen lijkt dubbel icm de uitkering van de materiele schade. 

•  (W) De accountant zal nagaan welke kosten een doorlopend karakter hebben en voldoen 
aan de voorwaarden van de, in de polis genoemde, voorwaarden. 

• (W) Verkoopkosten hebben geen doorlopend karakter. Er dient te worden nagegaan welke 
kosten hieronder verantwoord zijn. 

 
(C) Overige kosten 
• (I) In de overeenkomst en polisvoorwaarden dient na te worden gegaan welke bedragen als 

overige kosten mogen worden opgenomen. 
• (I) De accountant vraagt een specificatie op van deze kosten 
• (W) De accountant zal nagaan in hoeverre deze kosten een causaal verband hebben met de 

ontstane situatie en de onderhandeling met BAM over de ingediende claim. 
• (W) In de geclaimde kosten zijn de variabele en vaste kosten is omgedraaid. 
• (W) De realisatie over 2017 is niet in mindering gebracht op de claim. 

 
(D) Uitkering verzekeringsmaatschappij 
• (I) De accountant vraagt de bevestigingsbrief op waar de verzekeringsmaatschappij de 

uitkering heeft toegezegd. 
• (W) De accountant sluit de opgevoerde uitkering aan met deze bescheiden en zal een 

afloopcontrole doen van de nog te ontvangen bedragen. 
• (W) De accountant zal nagaan welk voorbehoud de verzekeringsmaatschappij heeft gemaakt 

met betrekking tot de onder dekking en de definitieve uitkering.  
 
 
 
Bij Facilit-Air BV is een aantal facilitaire diensten op de luchthaven ondergebracht, waaronder het 
schoonhouden van de terminal, kantoorpanden en parkeergarages, glasbewassing en gevelreiniging, 
groenvoorziening buiten en bouwkundige en installatietechnische reinigingswerkzaamheden. Net als 
Culin-Air BV werkt Facilit-Air BV met een grote flexibele schil (in 2017 circa 85% van de werknemers). 
Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt Facilit-Air BV in 2017 een 
personeelssubsidie die uitsluitend ter beschikbaar wordt gesteld voor organisaties die door 
tussenkomst van het uitzendbureau ‘Glansrijk’ personeel. Het uitzendbureau ‘Glansrijk’ is door het 
Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) te Eindhoven opgericht speciaal voor het bemiddelen van 
mensen met achterstand op de arbeidsmarkt. Bij de subsidie voor Facilit-Air BV heeft het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als specifieke voorwaarden gesteld dat: 

• Het ingehuurde personeel voor Facilit-Air BV is volledig afkomstig van het uitzendbureau 
‘Glansrijk’.  

• Het personeel is ingehuurd voor 110% van het minimum loon. 
• De personeelskosten uitsluitend worden gesubsidieerd voor personeel dat daadwerkelijk voor 

facilitair werk bij Facilit-Air BV wordt ingezet. 
 
 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verlangt na afloop van 2017 van Facilit-Air BV 
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een slotdeclaratie van de subsidiabele personeelskosten voorzien van een assurance rapport door de 
accountant die ook de jaarrekening van Facilit-Air BV samenstelt. 
 
Vraag 5: (20 punten) 
 
 
Bij een deelwaarneming op de inzet van het personeel in de maand september 2017 blijkt dat 32 
ingehuurde krachten van Facilit-Air BV ook ingezet zijn als hulp in de keuken bij Culin-Air BV. Bij 
navraag gaf de teamleider van Facilit-Air BV aan dat hij in augustus 2017 in dienst was gekomen en 
dat hij - toen een hulpvraag kwam van zijn collega bij Culin-Air BV - zich niet bewust was van de 
beperking in de subsidievoorwaarden.  
 

a) Geef gemotiveerd aan wat de gevolgen zijn van deze bevinding voor de werkzaamheden 
en/of het oordeel van de accountant. (10 punten) 

 
De uitkomst van deze deelwaarneming is de voorwaarde: “De personeelskosten uitsluitend worden 
gesubsidieerd voor personeel dat daadwerkelijk voor facilitair werk bij Facilit-Air BV wordt ingezet.” 
van belang. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de uitkomst van de steekproef laag en kan niet 
gesteund worden op de uitkomst. Er zullen aanvullende gegevensgerichte werkzaamheden 
uitgevoerd moeten worden. 
 
Andere risico inschatting maken en maandelijkse afstemming maken van de de geconstateerde 
verschillen.  
Integriteit van de directie komt hierdoor in twijfel. In hoeverre is de beantwoording niet geregisseerd 
door de directie. 
 
 
Gezien de verklaring van de teamleider van Facilit-Air BV wil Hendrik Doorkijk RA onderzoeken welke 
ingehuurde krachten in 2017 ook ingezet zijn bij Culin-Air BV. Daartoe heeft hij een opgave per 
maand gevraagd en gekregen van Glansrijk met de namen en persoonsnummers van alle ingehuurde 
krachten.  
 

b) Zal Hendrik Doorkijk RA gebruik maken van steekproeven of data analyse om vast te stellen 
welke deel van de kosten van ingehuurd personeel in 2017 in aanmerking komt voor de 
subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Motiveer uw antwoord. 
Beschrijf hoe de controle wordt opgezet. (10 punten) 

 
Hendrik zal hierbij gebruik maken van data-analyse. Op basis van de aangeleverde database met de 
gegevens van de werknemers en hun uren registratie en de entiteit waar zij werkzaam voor zijn 
geweest maakt hij een analyse. Hij zal op basis van de analysen van 100% uren inzet voor Facilit-Air 
BV meenemen voor de subsidie afrekening. 
 
Er zal duidelijk gemotiveerd moeten worden waarom een steekproef niet uitgevoerd kan worden. 

Vraag 6: (5 punten) 

Bij een periodieke toetsing door de NBA medio 2018 blijkt dat Patricia Doorkijk AA via haar 
beheermaatschappij sinds 1 juli 2017 voor 25% deelneemt in Facilit-Air BV. Geef een beschouwing 
over het handelen van Patricia Doorkijk AA in deze situatie. Motiveer in uw antwoord of er in het 
kader van wet- en regelgeving sprake is van bedreigingen.  
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Het financiële belang in zijn cliënten impliceert dat de accountant ook buiten haar taakvervulling als 
accountant een nauwe zakelijke band onderhoudt met zijn opdrachtgever. Door deze grote mate van 
vertrouwdheid met de cliënt heeft de accountant zich in een situatie gemanoeuvreerd waarin zijn 
professionele oordeels vorming op ongepaste wijze kan worden beïnvloed. De accountant heeft zich 
niet gerealiseerd welke bedreiging van deze situatie uitging en hiervoor dus ook geen passende 
waarborgen getroffen.  

 


	Vraag 6: (5 punten)

