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Overlegorgaan van HBO-scholen 

met een accountancy-opleiding 

Voorzitter Landelijke Examens 

Post Bachelor Accountancy MKB 

 

LANDELIJK EXAMEN  

Audit & Assurance (CEA Eindtermen) 

 

Samenstellers : De redactiecommissie Audit en Assurance 

   

Datum:  14 januari 2022 

Tijd:  10:30 – 13:30 uur 

 

* Dit examen bestaat uit 6 genummerde pagina's inclusief voorblad. Controleer dit. 

 

* Toegestane hulpmiddelen:  

  - Handleiding Regelgeving Accountancy 

  - WWFT Wettekst + Toelichting 

  - Eenvoudige, niet programmeerbare, rekenmachine 

 

* Motiveer steeds uw antwoorden. 

Aan onvoldoende gemotiveerde antwoorden worden geen punten toegekend! 

 

* De puntenverdeling per vraag is als volgt: 

 

Vraag 1  17 punten 

Vraag 2    8 punten 

Vraag 3  10 punten 

Vraag 4  20 punten 

Vraag 5  20 punten 

Vraag 6  15 punten 

Vraag 7  10 punten 

Totaal  100 punten   

  

Veel succes! 
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Disclaimer:  

Bij de totstandkoming van dit examen is gebruik gemaakt van openbare informatie. Deze opgave en 

het in de bijlagen opgenomen cijfermateriaal, zijn fictief en samengesteld voor onderwijsdoeleinden. 

Elke overeenkomst met de werkelijkheid berust op zuiver toeval.  

 

Boerderij Van Stal 

 

Jouke van Stal is de trotse en enig eigenaar van melkveehouderij Van Stal met ruim 300 hectare 

weiland en 120 Jersey-koeien met bijbehorend jongvee gelegen in de ‘Kop van Overijssel’. Hij heeft 

het bedrijf begin 2016 overgenomen van zijn vader, vlak voordat deze overleed. Jouke woont 

sindsdien samen met zijn vriendin Yvon in de woonboerderij die op het erf van de onderneming 

staat. Jouke is een ondernemende boer en samen met Yvon heeft hij in 2018 besloten om de 

boomgaard bij de woonboerderij om te vormen tot mini-camping. De landelijke camping heeft 

vijftien ruim opgezette plaatsen, een speelplaats en een kleine boerderijwinkel waarin onder andere 

zelfgemaakt ijs wordt verkocht. Kampeergasten mogen helpen met het voeren van het jongvee en 

met andere klusjes die op het erf worden gedaan. Vooral de jonge campinggasten vinden dit leuk. 

 

Op advies van hun accountant, Dexter de Boer AA, hebben Jouke en Yvon een aparte vennootschap 

opgericht voor de campingactiviteiten: De Jerseyhoeve vof. De boekhouding is eenvoudig en wordt 

door Yvon gedaan. De balans bevat naast het sanitair gebouw, winkelinventaris, het terrein waarop 

de kampeerplaatsen liggen, de voorraad van de campingwinkel en een kas. Deze bezittingen zijn in 

2018 volledig uit privé gefinancierd. 

 

Accountant 

Dexter de Boer AA is mede-eigenaar van Boer, Holstein & Witrik accountants en adviseurs. Een 

accountantskantoor met ruim veertig medewerkers en naast Dexter de Boer zijn Hilda Holstein AA en 

Rob Witrik RA titeldragers en mede-eigenaren. Dexter de Boer AA heeft vanaf boekjaar 2016 de 

opdracht tot het opstellen van de jaarrekening van Melkveehouderij van Stal en sinds 2018 geeft hij 

ook een samenstellingsverklaring af bij de jaarrekening van De Jerseyhoeve vof. Daarnaast verzorgt 

het kantoor de aangifte omzetbelasting van beide vennootschappen en de aangiften 

inkomstenbelasting van Jouke en Yvon.  

  

Opdrachtcontinuatie 

Een assistent van Boer, Holstein & Witrik accountants en adviseurs bereidt de opdrachtcontinuatie 

van de samenstellingsopdracht 2020 voor. Tijdens deze werkzaamheden ziet de assistent bij de 

online recensies dat de coronaregels niet worden nageleefd op camping De Jerseyhoeve. De assistent 

noteert in het dossier dat NV COS 250 van toepassing is en gaat met deze constatering naar Dexter 

de Boer AA.  

 

Vraag 1 (17 punten) 

 

a) Wat is de reactie van Dexter de Boer AA op de opvatting van de assistent inzake de aantekening 

van NV COS 250? Motiveer uw antwoord. 

 

b) Heeft deze constatering van de assistent inzake het mogelijk niet naleven van de coronaregels 

nog gevolgen voor de opdrachtcontinuatie over 2020 van De Jerseyhoeve vof? Zo ja, welke? 

 

Jouke en Yvon hebben toegezegd strenger toe te zien op de naleving van de coronaregels. Op basis 

van deze toezegging is de opdracht over 2020 gecontinueerd.  

 

c) De assistent constateert gedurende de uitvoering van de samenstellingswerkzaamheden over 

2020 dat de coronaregels wederom niet worden nageleefd. Motiveer welke overwegingen Dexter 

de Boer AA nu dient te maken. Verwijs in uw antwoord naar relevante regelgeving. 
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Stalling 

In de zomer van 2020 vraagt één van de campinggasten of deze zijn caravan na het seizoen ook kan 

stallen op het terrein van de Jerseyhoeve. Jouke en Yvon zijn erg servicegericht en hebben in de 

schuur nog wel een plekje vrij om de caravan neer te zetten. Vanaf september 2020 kan de caravan 

in de schuur staan.  

 

De vraag van de campinggast brengt Jouke en Yvon op het idee om in de winterperiode op het 

terrein naast het melkveebedrijf een stalling te gaan bouwen waar caravans, campers en 

vouwwagens kunnen worden gestald tegen betaling. In het najaar van 2020 hebben ze hiertoe een 

offerte opgevraagd en de verwachte uitgaven bedraagt ongeveer EUR 125.000. Jouke en Yvon 

hebben EUR 85.000 aan eigen middelen en kunnen de stal dus niet volledig zelf financieren. Ze 

hebben een goede persoonlijke relatie met Hilda Holstein AA, de collega van Dexter de Boer AA. Ze 

overwegen om aan Hilda te vragen of zij EUR 40.000 kan uitlenen, uiteraard tegen een 

marktconforme rente.  

 

Vraag 2 (8 punten) 

Motiveer vanuit relevante regelgeving of Hilda in kan gaan op het verzoek als Jouke en  

Yvon haar zouden vragen om een persoonlijke lening voor de financiering van de bouw van de stalling 

van EUR 40.000 tegen marktconforme voorwaarden? 

 

Zonnepanelen  

Jouke en Yvon besluiten nog voordat ze verder gaan met de financiering van de stalling dat ze graag 

een duurzame stalling willen realiseren met zonnepanelen op het dak. Ze hebben daarom eind 

oktober 2020 contact opgenomen met de huisbankier die gevraagd heeft om een nadere 

onderbouwing van het investeringsplan en de exploitatiebegroting voor de jaren 2021 t/m 2023. 

Jouke en Yvon vinden dit best lastig en besluiten daarom contact op te nemen met hun 

huisaccountant Dexter de Boer AA met de vraag of hij kan adviseren ten behoeve van de bancaire 

financiering. 

 

Vraag 3 (10 punten) 

Geef een beschouwing over de kenmerken van deze mogelijke opdracht. Besteed aandacht aan: 

 Het soort onderzoek 

 De van toepassing zijnde NV COS 

 De mate van assurance 

 De algemene tendenties waar de accountant rekening mee dient te houden 

 De wijze(n) van rapportage 

 

De Groene Sleutel  

Dexter de Boer AA bespreekt begin november 2020 met Jouke en Yvon de plannen die ze hebben en 

hij wijst ze op het keurmerk ‘De Groene Sleutel’ die door de gelijknamige organisatie wordt 

afgegeven. Dit is een duurzaamheidskeurmerk voor aanbieders van toerisme en recreatie. Het stelt 

eisen op het gebied van milieu en natuur door organisatorische maatregelen, energiebesparing en 

afvalscheiding. Er zijn aparte handleidingen met eisen afhankelijk van het soort aanbieder. Een 

camping moet daarbij aan andere eisen voldoen dan bijvoorbeeld een hotel of sauna. Sommige 

maatregelen zijn verplicht om het keurmerk te verkrijgen, andere maatregelen zijn optioneel.  

 

Er zijn drie niveaus waarin het keurmerk wordt toegekend: Goud, Zilver en Brons. Goud is het 

hoogste niveau, dan zilver, dan brons. Hoe meer vrijwillige maatregelen een organisatie toepast, hoe 

hoger het niveau. Een lijst met de twintig geldende normen voor een kleine camping is opgenomen 

in bijlage 1.  
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De verdeling van normen per onderdeel van het keurmerk is als volgt: 

 

Onderdeel Verplichte normen Optionele normen 

Management & Organisatie 5 5 

Verbruik Water, Gas, Electra en Afval 5 5 

Totaal 10 10 

 

De verdeling voor de bepaling van het niveau van het keurmerk is als volgt: 

 

Niveau Aantal optioneel 

toegepaste normen 

Goud 8 tot 10 

Zilver 4 tot 7  

Brons 0 tot 3 

 

Organisaties die het keurmerk willen verkrijgen dienen zelf aan te tonen dat ze minimaal aan de 

verplichte Groene Sleutel normen voldoen. Ze stellen hierbij een zelfevaluatie op, op basis van 

relevant bewijsmateriaal. De zelfevaluatie dient samen met een rapport van de accountant te 

worden aangeleverd bij De Groene Sleutel. In dit rapport van de accountant wordt de naleving van 

de toegepaste verplichte en optionele maatregelen zoals beschreven in de zelfevaluatie vergeleken 

met de voorgeschreven normen. 

 

Jouke en Yvon zijn enthousiast geworden van de mogelijkheid om het keurmerk De Groene Sleutel te 

verkrijgen en willen er alles aan doen om in 2022 het gouden keurmerk te behalen. Ze besluiten om 

de bouw van de caravanstalling uit te stellen tot het najaar van 2021 en gaan aan de slag om aan de 

normen van De Groene Sleutel te voldoen.  

 

In het voorjaar van 2021 zijn volgens Jouke en Yvon alle aanpassingen voor het voldoen aan het 

keurmerk gereed. Ze vragen Dexter de Boer AA of hij een accountantsproduct kan afgeven.  

 

Vraag 4 (20 punten) 

Verricht een inhoudelijke analyse op alle gestelde normen uit bijlage 1 en motiveer per norm of de 

Dexter de Boer AA assurance kan geven bij de gestelde norm? Betrek hierbij tevens de 

randvoorwaarden zoals opgenomen in het Stramien voor Assurance-opdrachten.   

 

Uit navraag bij De Groene Sleutel door Jouke en Yvon blijkt dat kleine campings mogen volstaan met 

een rapport van feitelijke bevindingen bij de zelfevaluatie.  

 

Vraag 5 (20 punten) 

Beschrijf concreet voor de tien verplichte normen per norm de op te nemen werkzaamheden in de 

opdrachtbevestiging ten aanzien van deze overeengekomen specifieke werkzaamheden. 

 

Na afronden van de werkzaamheden heeft de assistent accountant van Boer, Holstein & Witrik 

accountants en adviseurs een deel van het conceptrapport van feitelijke bevindingen voorbereid. 

Onderdelen uit het rapport ten aanzien van deze bevindingen zijn hieronder opgenomen. 

 

“De bevindingen van onze werkzaamheden zijn als volgt:  

 

a) Wij hebben geconcludeerd dat de Jerseyhoeve vof op de hoogte is van alle voor de 

organisatie geldende milieu wet- en regelgeving en dat de eigenaren De Groene Sleutel 

cursus 'Groen Management’ met succes hebben afgelegd. 
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b) Uit ons onderzoek is gebleken dat de Jerseyhoeve vof in de zelfevaluatie de 

verbruiksgegevens (hoeveelheden en kosten) van gas en elektra over het jaar 2020 

overeenstemmen met de jaaropgave van de energiemaatschappij.   

 

c) Wij hebben gecontroleerd dat de Jerseyhoeve vof op minimaal twee manieren 

communiceert over De Groene Sleutel en/of het MVO-beleid met haar gasten. 

 

d) Wij concluderen dat de Jerseyhoeve vof uitsluitend groene stroom en groen gas inkoopt. 

 

e) Naar ons oordeel is bij de Jerseyhoeve vof minimaal 90% van de aanwezige verlichting 

ledverlichting.” 

 

Vraag 6 (15 punten) 

Geef gemotiveerd aan welke opmerkingen Dexter de Boer AA dient te maken bij de bovenstaande vijf 

passages uit het opgestelde conceptrapport? Als u van mening bent dat de passage aangepast dient 

te worden, geef dan ook aan hoe u de bevinding in het rapport zou opnemen.  

 

Onderhoud aan sloten 

De weilanden van melkveehouderij van Stal zijn voor een groot deel begrensd met sloten. De 

overwoekerende planten, kroos en afval moet worden weggehaald uit de sloot. Dit baggeren van de 

sloten dient elk jaar voor 1 november te gebeuren om de waterkwaliteit te verbeteren en te zorgen 

voor voldoende doorstroming. Vanaf 1 november gaat het Waterschap controleren of het 

onderhoud naar behoren is uitgevoerd. Deze controle verricht het Waterschap per drone of 

helikopter. Als het Waterschap vaststelt dat het onderhoud aan de sloot niet naar behoren is 

uitgevoerd volgt een brief met verbeterpunten en de datum wanneer alles op orde moet zijn. Is het 

onderhoud na een tweede inspectie nog niet uitgevoerd, dan laat het Waterschap het onderhoud 

uitvoeren door een loonbedrijf. Deze kosten verhaalt het Waterschap op de eigenaar van het 

aangrenzende stuk land.  

Rob Witrik RA is controlerend accountant van het Waterschap. Een van de opdrachten is het 

vaststellen dat het Waterschap haar publieke taken op een passende wijze heeft uitgevoerd. 

Hieronder valt ook de naleving op het onderhoud van de sloten.  

 

Het Waterschap heeft een slotenbestand waarin alle 3.863 sloten met eigenaren in haar 

verzorgingsgebied zijn opgenomen met daarbij een codering (onderhoud uitgevoerd, onderhoud na 

brief alsnog uitgevoerd, onderhoud door Waterschap uitgevoerd). In de administratie is tevens een 

bestand waarin alle brieven die het Waterschap verstuurd worden bewaard. Uit de financiële 

administratie is een aparte grootboekrekening waarop de facturatie van onderhoud door het 

Waterschap wordt geregistreerd en waarop de kosten van het loonbedrijf worden bijgehouden.  

 

Vraag 7 (10 punten) 

 

a. Geef gemotiveerd aan wat belangrijke voordelen en beperkingen zijn van een steekproef én van 

data-analyse bij het onderzoek op de nalevering van het onderhoud van de sloten. 

 

b. Geef gemotiveerd aan of de accountant voor dit onderzoek op de naleving van het onderhoud van 

de sloten gebruik zal maken van een steekproef of data-analyse of dat deze methoden niet 

worden ingezet bij de werkzaamheden. 
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Bijlage 1:  Geldende normen De Groene Sleutel voor een kleine camping 

 

Management & Organisatie 

 

Nummer Verplicht/ 

Optioneel 

Norm 

M&O 1 V De deelnemer is op de hoogte van alle voor de organisatie geldende milieu wet- en 

regelgeving en heeft De Groene Sleutel cursus 'Groen Management’ met succes 

afgelegd.  

M&O 2 V De deelnemer registreert jaarlijks minimaal de verbruiksgegevens (hoeveelheden en 

kosten) van gas en elektra. 

M&O 3 V De deelnemer heeft een Green Team aangesteld waarvan 1 deelnemer is 

aangewezen als coördinator. 

M&O 4 O De deelnemer beschikt over een MVO-verklaring die maximaal 3 jaar oud is en 

hierin wordt aangegeven dat duurzaam ondernemen een integraal onderdeel is van 

de bedrijfsvoering.  

M&O 5 V De deelnemer communiceert op minimaal 2 manieren over De Groene Sleutel en/of 

het MVO-beleid met haar gasten. 

M&O 6 V De deelnemer communiceert de bereikbaarheid met het openbaar vervoer duidelijk 

op de website.  

M&O 7 O De deelnemer initieert (of participeert in) minimaal 2 regionale samenwerkings-

verbanden en/of netwerken met als doel het verduurzamen van de regio.  

M&O 8 O De locatie van de deelnemer is dusdanig toegankelijk voor mindervalide gasten dat 

zij van de kernfaciliteiten van de organisatie gebruik kunnen maken.  

M&O 9 O De deelnemer biedt biologische en/of Fairtrade koffie of thee aan.  

M&O 10 O De deelnemer koopt alleen disposables van biologisch afbreekbare en/of 

hernieuwbare grondstoffen in of gebruikt geen disposables.  

 

Verbruik Water, Gas, Electra en Afval 

 

Nummer Verplicht/ 

Optioneel 

Norm 

VW 1 V De deelnemer reduceert de waterstroom van douches tot max. 9 liter per minuut.  

VW 2 O De deelnemer heeft minimaal 1 maatregel genomen om het waterverbruik in de 

toiletten te reduceren.  

VG 1 V De deelnemer beschikt over een warmteterugwinning op ventilatielucht.  

VG 2 V De deelnemer koopt uitsluitend groene stroom en groen gas in.  

VE 1 O De deelnemer zorgt ervoor dat 90% van de aanwezige verlichting ledverlichting is. 

VE 2 V De deelnemer beperkt het aantal branduren door het toepassen van sensoren bij de 

buitenverlichting en in toiletgebouwen.   

VE 3 O De deelnemer zorgt ervoor dat 50% van het stroomverbruik via eigen middelen 

(zonnepanelen of windmolens) en op het eigen terrein wordt opgewekt. 

VE 4 O De deelnemer heeft tussenmeters geplaatst bij alle toeristische kampeermiddelen 

die elektriciteit geleverd krijgen. Bij vertrek wordt er op basis van het daadwerkelijk 

verbruik met de toeristische gast afgerekend. 

VE 5 O De deelnemer heeft oplaadpunten voor elektrische fietsen en/of een oplaadpunt 

voor elektrische auto's.  

VA 1 V De deelnemer biedt gasten en bezoekers voorzieningen aan om afval apart in te 

leveren. De voorzieningen zijn voorzien van pictogrammen en/of benamingen. 

 


