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Overlegorgaan van bekostigde 
HBO Scholen met een 
accountancy-opleiding 

 

Voorzitter Landelijke Examens 
Post hbo 

LANDELIJK EXAMEN  
Audit & Assurance 
(CEA Eindtermen) 

 
 
Samenstellers: De redactiecommissie Audit en Assurance 
   
Datum:  10 juni 2022 
Tijd:  10:30 – 13:30 uur 
 
* Dit examen bestaat uit 9 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  10 punten 
Vraag 2  35 punten 
Vraag 3  20 punten 
Vraag 4  10 punten 
Vraag 5  15 punten 
Vraag 6  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.  

 

EasyStep 

In 2011 is een drietal studenten, Max, Tom en Wout, aan de technische hogeschool in Eindhoven met 
de ontwikkeling gekomen van de EasyStep. Het is een assortiment aan elektrische fietsen dat 
gekenmerkt wordt door hun strakke design en onzichtbare batterij. De fietsen ogen als een normale 
stads- en racefietsen, maar in het frame van de fiets is een hoop technologie verborgen die deze 
fietsen zeer aantrekkelijk maakt. Het drietal heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten en ze 
ontwikkelen de fietsen continue door. Dit heeft geresulteerd in een uitbreiding van het assortiment 
met de kinderfiets en de mountainbike. 

Het drietal heeft van meet af aan besloten om het serieus aan te pakken. Zij hebben naast hun eigen 
persoonlijke holding nog een tweetal ondernemingen opgericht, te weten EasyStep Ontwikkeling 
B.V. met daaronder de werkmaatschappij EasyStep Solutions B.V. Elke persoonlijke holding heeft 1/3 
belang in de groep.  

Binnen de taakverdeling van de heren is Max de snelheidsduivel en daarmee hoofd 
productontwikkeling. Hij stuurt inmiddels een groep van 25 hoogopgeleide techneuten aan.  

Tom is de wielerexpert en houdt zich voornamelijk bezig met het design, samen met zijn 
designafdeling van 15 mensen.  

Wout is het zakelijke brein van het drietal. Onder zijn leiding is in 2015 gestart met een 
Franchiseformule “EasyStep Bikes”. Franchisenemers over Nederland (29), België (16), Frankrijk (38) 
en het Verenigd Koninkrijk (35) verkopen de populaire door EasyStep Solutions B.V. ontwikkelde 
fietsen. 

 

Franchise 

Wout heeft bij het opzetten van de franchiseformule goed gekeken naar bekende formules van 
fastfoodketens. Hij heeft vervolgens een set voorwaarden opgesteld waaraan een potentiële 
franchisenemer moet voldoen: 

• Iedere franchisenemer dient een verkooplocatie te bezitten of te huren in een stad of 
gemeente welke minimaal 175.000 inwoners kent; 

• Binnen elk postcodegebied (range kan per land verschillen) kan slechts één franchisenemer 
gevestigd zijn; 

• Om toe te treden als nieuwe franchisenemer moet men een entree fee betalen van € 45.000; 
• Elke franchisenemer voert het volledige assortiment fietsen van EasyStep Solutions B.V.; 
• Het is de franchisenemer niet toegestaan om andere merken te verkopen; 
• Elke onderhoudsmonteur moet verplicht een opleiding m.b.t. het onderhoud volgen bij 

EasyStep Solutions B.V.; 
• De voorraad elektrische fietsen in elke vestiging is in consignatie gegeven door EasyStep 

Solutions B.V.; 
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• Over de in consignatie verstrekte fietsen moet de franchisenemer aan Easystep Solutions 
B.V. een rente van 3% per maand betalen over de inkoopwaarde; 

• Een franchisenemer ontvangt een commissie van 12% over de verkoopprijs van de online 
verkochte fietsen binnen het postcodegebied van de franchisenemer; 

• Over de fysiek verkochte fietsen in de vestiging moet de inkoopwaarde (vaste prijs vanuit de 
catalogus) afgedragen worden aan EasyStep Solutions B.V.; 

• Elke franchisenemer draagt jaarlijks 10% van zijn in de winkel fysiek gerealiseerde omzet 
fietsen en onderdelen af aan EasySteps Solutions B.V. (exclusief accessoires en onderhoud); 

• Na afloop van elk boekjaar heeft elke franchisenemer recht op een bonus over zijn fysiek 
verkochte omzet fietsen: 

o 1% indien een omzet fietsen wordt gerealiseerd tussen €150.000 en tot € 300.000 
o 2% indien een omzet fietsen wordt gerealiseerd tussen € 300.000 en tot € 600.000 
o 3% indien een omzet fietsen wordt gerealiseerd vanaf € 600.000; 

• Elke franchisenemer is verplicht de voorgeschreven huisstijl te voeren; 
• Reclame-uitingen, acties en kortingen worden enkel centraal georganiseerd door EasyStep 

Solutions B.V.; 
• Voor alle corporate verkopen (grote deals afgesloten door het hoofdkantoor van EasyStep 

Solutions B.V.) ontvangt de franchisenemer een commissie van 7,5% per geleverde fiets in 
zijn postcodegebied. De omzet van de corporate deals telt echter niet mee voor de 
eerdergenoemde bonus over de jaaromzet; 

• Elke franchisenemer maakt verplicht gebruik van een specifiek voor Easystep Solutions BV 
ontwikkeld ERP systeem voor de voorraadadministratie en de financiële administratie. 

Ter verduidelijking is in bijlage 2 van deze voorwaarden een rekenvoorbeeld voor een franchisenemer 
uitgewerkt. 

 

Accountant 

Inmiddels is de groep dermate hard gegroeid dat zij vanaf boekjaar 2021 controleplichtig zijn 
geworden. Voor de controle van de jaarrekening 2021 overweegt men YE Accountants in te 
schakelen. Een landelijk kantoor met ook internationale dekking.  

Voor alle overige opdrachten waaronder, de omzet verklaring, fiscale aangiften, loonadministratie en 
ondersteuning bij het opstellen van de jaarrekening heeft de directie besloten om bij het lokale 
kantoor Standaard Accountants te Eindhoven te blijven. Dit kantoor neemt alleen de opdrachten aan 
die betrekking hebben op activiteiten welke in Nederland plaatsvinden. Sinds de oprichting in 2011 
van EasyStep Solutions groep worden de werkzaamheden door Tina Rapper AA uitgevoerd. Tot en 
met 2020 heeft het kantoor een samenstellingsverklaring afgegeven bij de jaarrekening. 

 

Bij deze opgave zijn de volgende bijlagen toegevoegd: 

1  Overzicht franchisenemers 
2  Voorbeeldberekening vergoeding en kosten franchiseovereenkomst   
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Vraag 1: (10 punten) 

Geef gemotiveerd aan met welke vaktechnische aspecten Tina Rapper AA rekening moet houden bij 
opdrachtaanvaarding als de wettelijke controle van de jaarrekening bij een ander kantoor wordt 
uitgevoerd? 

 

Omzetoverzicht 

De opdracht tot wettelijke controle over boekjaar 2021 is inmiddels door de directie verstrekt aan YE 
Accountants. Uit kostenoogpunt heeft de directie bij YE Accountants bedongen dat bij de overige 
assurance werkzaamheden Standaard Accountants gebruik mag maken van de werkzaamheden die 
door YE Accountants zijn uitgevoerd t.b.v. de jaarrekeningcontrole. 

De controlerend accountant heeft tijdens de controle de getrouwe werking van het ERP systeem 
vastgesteld. 

De Controller van EasyStep Solutions B.V. verzamelt jaarlijks per franchisenemer de omzetoverzichten. 
Dit overzicht vormt de basis om te komen tot de afrekening van de jaarlijkse bijdrage door de 
franchisenemer en de bonus die een franchisenemer ontvangt (zie bijlage 1). Voor de 5 Nederlandse 
franchisenemers wordt door T. Rapper AA een accountantsproduct verstrekt.  

 

Vraag 2 (35 punten) 

a) Geef een beschouwing over het type onderzoek, doorloop daarbij de vijf elementen van 
assurance, geef de van toepassing zijnde NV COS, de tendenties, de tolerantie en de mate van 
zekerheid in de rapportering bij het omzetoverzicht per franchisenemer over 2021.  

b) Geef een beschrijving van de informatie die de accountant zal opvragen en de 
werkzaamheden die de accountant zal uitvoeren met betrekking tot de omzet per 
franchisenemer. 

BigData 

Vanuit het hoofdkantoor is er een lucratief contract afgesloten met Driven.com. Deze organisatie is de 
moedermaatschappij van alle fietsbezorgdiensten in de EU en het verenigd Koninkrijk. Onder deze 
organisatie vallen onder andere bekende bezorgdiensten als: 

• Bezorgd Thuis 
• Dieliveroe 
• Boven Eats 

Met deze deal zullen continue nieuwe fietsen geleverd worden over alle locaties waar een EasyStep 
franchisenemer actief is. EaseStep Solutions B.V. heeft hiervoor een financieringsvorm opgezet. Met 
deze financiering kan de fietsen operational leasen. Tegen een vast bedrag per maand en voor een 
minimale duur van jaar worden de fietsen ter beschikking van de bezorgdiensten gesteld.  

Omdat het een nieuwe activiteit is wil men hier data op gaan verzamelen. De fietsen die geleaset 
worden, zijn voorzien van verschillende sensoren, trackingsysteem en een 5-G zender die alle data 
doorgeeft. (De AVG regelgeving kan hierbij buitenbeschouwing worden gelaten.) Deze data wordt 
verzameld in een centrale database. Het zijn de volgende gegevens die worden verzameld: 
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• Gebruiker Fiets 
• Framenummer  
• Datum van gebruik 
• Verreden kilometers 
• Dagelijkse actieradius in km 
• Snelheid in km/u 
• Duur batterij 
• Oplaadtijd 
• Verbruik Electra 
• Snelheid opladen 
• Batterijstatus 
• Kosten van onderhoudswerkzaamheden 
• Kosten van vervangen onderdelen 
• Profielslijtage van de banden 

 

Met deze data wil Wout inzicht krijgen in de kosten die gemoeid zijn met het onderhoudsniveau van 
de fietsen. Driven.com heeft als voorwaarde gesteld dat zij ook deze data beschikbaar gesteld krijgen 
in de vorm van een dashboard. Hiervoor heeft Wout samen met de controller een Power BI overzicht 
gemaakt welke tevens gebruikt wordt als managementinformatie. Zoals het de goede techneut Max 
betaamt heeft hij twijfels bij de betrouwbaarheid van de verzamelde data. Hij vraagt derhalve aan 
Wout of er een mogelijkheid bestaat dat er een accountantsproduct kan worden verstrekt bij de 
dataset/managementinformatie. In overleg met T. Rapper AA komt Tina al snel met een naam van een 
collega binnen kantoor. Haar collega Oscar Ledlamp RA RE noemt zichzelf een specialist op het gebied 
van data-analyse. Zij zal hem verzoeken deze opdracht uit te voeren. 

 

Vraag 3: (20 punten) 

a) Benoem drie mogelijke accountantsproducten die de accountant kan afgeven bij de 
dataset/managementinformatie en ga per product in op: 
• het type onderzoek; 
• de mogelijk van toepassing zijnde NV COS(en); 
• de mate van zekerheid;  
• de gebruikerskring; en 
• de rapportering door het accountantskantoor.  

 
b) Geef per genoemd accountantsproduct op basis van de geldende wet- en regelgeving aan of dat 

het accountantskantoor Standaard de opdracht kan accepteren? 
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Schadeclaims 

Inmiddels heeft het accountantskantoor het rapport bij de dataset/management informatie verstrekt 
aan Wout. In de tussentijd zijn er vanuit de gebruikers van de fietsen van EasyStep Solutions B.V. een 
fors aantal klachten binnen gekomen. Bij verschillende klachten is er sprake van een blokkering van de 
het remsysteem en met name de voorvork remschijf. Hierdoor zijn er verschillende bezorgers, met 
hoge snelheid, als gevolg van de remblokkering tegen het wegdek gekomen en hebben daardoor 
aanzienlijk letsel opgelopen. 

Al snel wordt het door het management geroepen dat het niet de schuld is van de ontwikkelde fietsen 
maar dat de gebruikers onzorgvuldig met de fietsen zijn omgegaan. Zij menen dat ze dat aan kunnen 
tonen middels de data die beschikbaar is gekomen vanuit de data-analyse die Wout heeft uitgevoerd. 

 

Vraag 4: (10 punten) 

Mag het accountantsrapport welke bij vraag 3 is uitgewerkt, gebruikt worden ter bestrijding van de 
aansprakelijkheid van de claims? 

 

Onderzoek 

Inmiddels is de schrik bij het management omgeslagen naar een gedrevenheid om aan te tonen dat zij 
onschuldig zijn. Max heeft een aantal techneuten van de technische Universiteit Eindhoven gevraagd 
om de gegevens van het ontvangen fietsen verder te onderzoeken. Als snel lopen ze tegen een aantal 
verbanden aan waardoor de conclusie getrokken wordt dat de oorzaak van de geclaimde voorvallen 
verwijtbaar was aan een bepaald merk en type remschijf.  De techneuten hebben dit in een rapport 
van onderzoek vastgelegd, de conclusie is zonder voorbehoud geformuleerd. 

 
Uiteraard heeft het management dit rapport neergelegd bij de verzekeringsmaatschappij die de claims 
in behandeling heeft. De juristen van de verzekeringsmaatschappij hebben vervolgens verzocht of bij 
het opgestelde rapport een accountantsproduct kan worden bijgevoegd. De directie legt deze vraag 
neer bij Tina met het verzoek om Oscar ook bij dit rapport een accountantsproduct te laten opstellen. 

 

Vraag 5: (15 punten) 

a) Kan het kantoor op basis van de geldende wet- en regelgeving deze opdracht accepteren? 
Verwijs bij het antwoord naar: 
• VGBA 
• VIO 

 

Tina heeft grote twijfels of ze deze opdracht wel moet accepteren. Tina overweegt om een externe 
deskundige in te schakelen. 

b) Benoem aan welke vereisten moet worden voldaan als Tina gebruik zou van een externe 
deskundige.  
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Na een halfjaar procederen zit de voortgang van de juridische afwikkeling van de claims nog 
muurvast. Eén van de partijen die een claim heeft neergelegd bij Easystep Solutions B.V. heeft ook de 
accountant aansprakelijk gesteld. Middels een zaak die aanhangig gemaakt is bij de tuchtrechter bij 
accountantskamer in Zwolle. Naast T. Rapper AA is ook Oscar Ledlamp RA RE gedagvaard. 

Vraag 6: (10 punten) 

a) Welke stappen moet de indiener van de klacht afleggen alvorens een zaak wordt behandeld 
in de accountantskamer in Zwolle? Verwijs hierbij naar relevante wet- en regelgeving. 
 

b) Benoem alle mogelijke tuchtrechtelijke maatregelen kan de rechter opleggen als hij Tina 
en/of Oscar schuldig zou vinden? Verwijs hierbij naar relevante wet- en regelgeving. 
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Bijlage 1: Overzicht Franchisenemers 

Omzetoverzicht * € 1.000       
        

Franchisenemer (stad) 

Omzet 
(fysieke 
verkoop 
winkels) 

Bijdrage 
in de 
kosten Bonus 

Franchisenemer 1    

Amsterdam-Zuidas 
        

1.038  
           

104  
              

31  
Amsterdam-Noord 375  38  11  
Amsterdam-Centrum 425  43  13  
Alkmaar 750  75  23  
Arnhem 325  33  10  

    
Franchisenemer 2    
Utrecht-Lunetten 1.100  110  33  
Utrecht-Centrum 885  89  27  
Hoenderloo 80  8  2  
Leeuwarden 325  33  10  
Bataviastad 120  12  4  

    
Franchisenemer 3    
Den Helder 220  22  7  
Texel 825  83  25  
Zwolle 1.025  103  31  
Groningen 300  30  9  
Sneek 25  3  1  
Assen 180  18  5  

    
Franchisenemer 4    
Rotterdam-Feijenoord 1.836  184  55  
Rotterdam-Centrum 465  47  14  
Breda 804  80  24  
Middelburg 227  23  7  
Madurodam 775  78  23  
Den Haag 1.022  102  31  

    
Franchisenemer 5    
Nijmegen 620  62  19  
Tilburg 888  89  27  
Arnhem 102  10  3  
Den Bosch 325  33  10  
Den Bosch 325  33  10  
Eindhoven 600  60  18  
Maastricht 420  42  13  
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Bijlage 2: Voorbeeldberekening vergoeding en kosten franchiseovereenkomst 

 

 


