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Overlegorgaan van HBO-scholen 
met een accountancy-opleiding 

 

Voorzitter Landelijke Examens 
Post hbo 

LANDELIJK EXAMEN  
Audit & Assurance 
(CEA Eindtermen) 

 
 
Samenstellers : De redactiecommissie Audit en Assurance 
   
Datum:  19 maart 2021 
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  40 punten 
Vraag 2  25 punten 
Vraag 3  15 punten 
Vraag 4  10 punten 
Vraag 5  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.  
 

Wielerronde Oosterhout 

Dat de Vuelta a España van 2020 van start gaat in het pittoreske plaatsje Oosterhout (NB) is al 
enige tijd bekend. De gemeente Oosterhout is druk bezig geweest om de begroting voor het 
evenement rond te krijgen. Begin augustus 2019, één jaar voor de start van de Spaanse 
wielerronde onder de Sint-Jansbaseliek te Oosterhout, kwam het organiserend comité nog 600.000 
euro tekort. 

De wielrenfanaat en sportwethouder van Oosterhout Dirk Draai heeft begroot dat de start van de 
Ronde van Spanje 2020 in totaal 12,9 miljoen euro kost. De geschatte kosten voor het evenement 
zijn volgens hem “zo realistisch mogelijk ingeschat” op basis van de Tourstart in Utrecht van 2015. 
Ook extreem weer of een eventuele verhoging van het dreigingsniveau  (terroristische aanslagen, 
rellen en andere verstoringen van de openbare orde) zouden met dit budget kunnen worden 
opgevangen. Hij geeft aan dat nog ruimte aanwezig is, mocht de nood aan de man komen, dan kan er 
nog worden geschrapt op onderdelen zoals marketing en het activiteitenprogramma. 

De lokale overheid (gemeente en Provinciale Staten N-Brabant) betaalt 5,4 miljoen euro voor het 
evenement en ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) tast in de 
buidel: een subsidie van 2,5 miljoen euro is toegezegd. De resterende vijf miljoen euro moet door 
sponsors in geld of in natura (te leveren diensten) worden bijgelegd. De vergelijking die de 
wethouder aan de gemeenteraad ter onderbouwing heeft aangeleverd is in bijlage 1 opgenomen. 
 
In een brief van begin januari 2020 aan de gemeenteraad laat het stadsbestuur weten dat aan 
private gelden intussen 4,4 miljoen euro is binnengehaald. Voor de resterende 0,6 miljoen euro is het 
bestuur in gesprek met een ondernemer van een lokale sportschool. Deze wil in ruil voor dit bedrag 
het alleenrecht van catering(opbrengsten) op de Grote Markt in Oosterhout verkrijgen in het 
weekend van 14 tot en met 16 augustus 2020. De sportschoolhouder heeft verder als voorwaarde 
gesteld dat de wethouder het centrale aanspreekpunt (penvoerder) is voor de organisatie en 
afwikkeling en dat eventuele kosten daarvan voor rekening komen van de gemeente. Vanwege de 
grote sponsorbijdrage is de wethouder daarmee akkoord gegaan. Vervolgens zijn door de wethouder 
besprekingen gevoerd met de sportschoolhouder en vijf lokale restaurateurs op de Grote Markt. Alle 
vijf restaurateurs zijn akkoord gegaan met het voorstel. Ze lenen hun personeel voor het betreffende 
weekend uit aan de ondernemer tegen een vergoeding van 150% van de kosten. De ondernemer ziet 
de wielerronde als een unieke gelegenheid om zijn hypermoderne sportschool onder de aandacht 
van sportend Oosterhout te brengen. Hiertoe plaatst hij 30 spinningfietsen op de Grote Markt en 
organiseert hij elke dag spinningwedstrijden met aansprekende prijzen voor de winnaar.  
 
De gemeente zal op haar beurt de kosten dragen voor de benodigde infrastructuur op de Grote 
Markt (boogtenten voor uitgiftepunten, tafels en stoelen, apparatuur, etc.).  De festiviteiten zijn 
verder niet overdekt. De gemaakte afspraken zijn inmiddels vastgelegd in een convenant. De laatste 
puntjes moeten nog op de “i” gezet worden aldus de wethouder. Omdat de tijd gaat dringen en er 
definitieve afspraken gemaakt moeten worden, is het voorstel van de wethouder dat de gemeente 
Oosterhout zich garant stelt voor eventuele tekorten. 
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“De Vuelta 2020 is een unieke kans om ons mooi Oosterhout aan de wereld te presenteren”, laat 
sportwethouder Dirk Draai van Oosterhout weten aan Omroep Brabant. “We hebben heel zorgvuldig 
een prachtige route langs de highlights van Oosterhout samengesteld. En als klap op de vuurpijl gaat 
de Ronde van Spanje niet langs de kerk, maar dóór onze mooie kerk.” 

De gemeenteraad is echter op voorhand minder enthousiast dan de wethouder en wil niet 
onaangenaam verrast worden door mogelijke financiële tegenvallers waarvoor de gemeente 
uiteindelijk op zal moeten draaien. Het tekort waar de gemeente Utrecht na de Tour in 2015 mee 
opgezadeld werd bedroeg immers ruim 0,4 miljoen euro.   

Voordat de gemeenteraad instemt met de garantstelling wil de gemeenteraad dat de controlerend 
accountant van de jaarrekening van de gemeente Oosterhout een positief oordeel afgeeft bij de 
opgestelde begroting van de wethouder.   

Accountant 

Kees Goedlach RA van het Accountantskantoor Sprint uit Breda is vanaf 2017 verantwoordelijk voor 
de controle van de gemeentelijke Jaarrekening (Financieel) van Oosterhout – bestaande uit de balans 
en de programmarekening met toelichtingen. Vanaf 2016 is er een grote terugtrekkende beweging van 
de grote accountantskantoren uit gemeentehuizen waar te nemen. Hierdoor ontstond er een gat in de 
markt waardoor Kees Goedlach RA en Xander Spaak AA begin 2016, na ruim 15 jaar ervaring opgedaan 
te hebben bij zo’n groot kantoor, besloten zich af te scheiden van hun werkgever en zich gezamenlijk 
te presenteren als specialist voor de controles van jaarrekeningen van lagere overheden als 
gemeenten, waterschappen en provincies. Het door hun opgezette regionale accountantskantoor 
Sprint wist met vijftien fte in korte tijd een aanzienlijk aantal gemeenten naar zich toe te trekken zoals 
Waalre, Etten-Leur, Oosterhout en vier Zeeuwse gemeenten.  

Kees Goedlach RA heeft het verzoek tot het afgeven van een oordeel bij de begroting door de 
sportwethouder Dirk Draai namens de gemeenteraad Oosterhout beoordeeld en zijn partner Spaak 
verzocht om deze aanvullende opdracht over te nemen. Xander is in tegenstelling tot Kees wel een 
wielerfanaat en direct heel enthousiast over deze bijzondere opdracht. 
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Vraag 1 (40 punten) 

1.a. 
Motiveer op basis van welke vaktechnische argumenten Kees Goedlach RA de afweging zal hebben 
gemaakt om zijn collega Xander Spaak te vragen de opdracht over te nemen. Onderbouw uw 
antwoord met relevante verwijzing naar geldende regelgeving.  
 

Antwoordindicatie: 

Blijkbaar vindt Kees het niet passend om zowel de gemeentelijke jaarrekening controleren en 
daarnaast een prognose te onderzoeken waarvan de verantwoording uiteindelijk weer in de 
financiële verantwoording van de gemeente terecht komt. Hij zou zich in wezen onafhankelijk 
kunnen voelen maar zelf vindt hij blijkbaar dat hij volgens het toetsingskader in VGBA en VIO de 
schijn tegen zich zou kunnen hebben. Zie toetsingskader VGBA art 20 en VIO art 5: wat vindt de 
objectieve, redelijke en goed geïnformeerde derde van de voorliggende situatie.  

1.b.  
Geef een beschouwing over de volgende aspecten bij de opdracht aan Xander Spaak AA ten aanzien 
van de begroting: 

• Het soort onderzoek 
• De doelstellingen van het onderzoek 
• De van toepassing zijnde standaard 
• De algemene tendenties waarmee de accountant rekening houdt 
• De materialiteit  
• De mate van de te verstrekken zekerheid 
• De rapportage. 

Antwoordindicatie: 

• Onderzoek naar toekomstgerichte financiële informatie: eenmalig, kwantitatief, prospectief 
• COS3400, art 2: aannemelijkheid/plausibiliteit veronderstellingen; juiste toepassing 

veronderstellingen; presentatie en toelichting niet misleidend; waarderingsgrondslagen gelijk 
aan historische informatie. 

• COS3400 
• Ontvangsten flatterend (te positief), uitgaven deflatterend (te laag) 
• Toekomstverwachtingen zijn subjectief en onzeker, derhalve zal tolerantie altijd hoger liggen 

dan bij historische financiële informatie 
• Beperkte mate van zekerheid vanwege eenmalige karakter, subjectiviteit en onzekerheid. 
• Onderzoeksrapport met toereikend omschreven waarschuwing omtrent realiseerbaarheid 

van uitkomsten (COS3400, art 27 en 28) 

1.c. 
Geef een casus specifieke uitwerking omtrent de in de NV-COS genoemde vijf factoren die van invloed 
zijn op de aard, de tijdfasering en de omvang van de te verrichten werkzaamheden bij het onderzoek 
naar de begroting.  
 
Antwoordindicatie: 
COS3400, art 17: 
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• Kans op onjuistheden van materieel belang is hoog vanwege eenmaligheid, subjectiviteit en 
daaruit voortvloeiende onzekerheid. 

• Opgedane kennis bij eerdere opdrachten is er niet vanwege het unieke en eenmalige karakter. 
• Bekwaamheid bestuur, wethouder en gemeenteraad: geen ervaring met dergelijke 

evenementen. Er wordt verwezen naar de Tour in Utrecht 2015, maar het is de vraag of een 
dergelijke vergelijking opgaat. Verschillen Tour-Vuelta, Utrecht-Oosterhout en regio Utrecht-
N-Brabant. 

• Subjectieve factoren? Een indicatie zou kunnen zijn dat de wethouder een fervent wielrenner 
liefhebber is en wel heel erg graag Oosterhout in de schijnwerpers wil zetten (oogkleppen 
voor). 

• Toereikendheid en betrouwbaarheid onderliggende gegevens? Naar verwachting gering. Geen 
ervaring, vergelijkingsmateriaal (Tour) waarschijnlijk minder bruikbaar. Aantal aspecten 
(bijdragen Rijk en sponsor) is wel vast te stellen door documentatie. Voor uitgavenbeoordeling 
is er een sterke afhankelijkheid van vergelijkbaarheid met Tour en aanwezigheid van offertes. 

 
1.d.  
Geef aan welke informatie Xander Spaak AA op zal vragen en welke hieraan gerelateerde assurance 
werkzaamheden hij uit zal voeren ten behoeve van zijn onderzoek. Noem minimaal 10 aspecten. 
 

Antwoordindicatie: 

Xander Spaak zal de opgestelde begroting toetsen aan overhandigde informatie en toelichtingen. 
Daarbij zal hij met name alert zijn op volledigheid van de uitgaven. Gezien de zorgen van de 
gemeenteraad zal hij bijzondere aandacht schenken aan de marge, de zogenaamde “ruimte” bij 
marketing en activiteitenprogramma om tegenvallers te kunnen compenseren. Benodigde informatie: 

1. Concept convenant en begroting 
2. Voorwaarden van de tourorganisatie voor het functioneren als startplaats voor deze tour. 

Accountant kan dan nagaan of de begroting volledig is en alle kosten zijn meegenomen in de 
begroting. 

3. Begroting, realisatie en onderliggende gegevens Tourstart Utrecht 2015 
4. Gebruikte veronderstellingen en toelichtingen 
5. Toelichting op en onderbouwing van “ruimte” marketing en activiteitenprogramma. Volgens 

de begroting in bijlage 1 is de ruimte zeer beperkt (2 x €0,2 mln). Zeker als de vergelijking wordt 
getrokken met de TOUR in Utrecht daar was de optelsom van beide posten een bedrag van 
€3,7 mln. 

6. Correspondentie met de Overheid, Ministerie VWS waaruit bijdrage blijkt 
7. Capaciteitsberekening van het maximaal toelaatbare publiek in en rondom Oosterhout. 
8. Overeenkomst sponsor sportschoolhouder  
9. Haalbaarheidsonderzoek vanuit de sportschoolhouder of deze met de horeca activiteiten en 

eigen inbreng voldoende rendement kan maken, mede op basis van de maximale capaciteit 
en bestedingspatroon van bezoekers 

10. Documentatie afspraken vijf betreffende restaurants, convenant 
11. Contract inkopen (inkoop fee, fixed price). 
12. Offertes ter onderbouwing uitgaven/kosten parcours en infrastructuur (boogtenten, tafels, 

stoelen, apparatuur, schoonmaak, etc) 
13. Onderbouwing organisatiekosten 
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14. Rapport dreigingsniveau en ingeschatte kosten daarbij 
15. Inhuur beveiliging (mede afgestemd op de capaciteitsberekening) 
16. Fee Vuelta organisatie 
17. Accountantskosten 
18. Vrijwilligersvergoeding (100/200 vrijwilligers) 
19. Kosten verwijderen obstakels voor renners (verkeerdrempels verwijderen ed). 
20. Kosten renners en wielerploegen (verzorging, onderkomen, etc). 

---------- 

 
Vraag 2 (25 punten) 

Uiteindelijk gaat de gemeenteraad begin februari 2020 akkoord met de garantstelling waarna de 
wethouder het convenant tussen de gemeente, de sportschoolhouder en de vijf lokale restaurateurs 
definitief maakt. De sponsorende sportschoolhouder eist echter wel dat door de accountant van de 
gemeente een inleenverklaring wordt afgegeven per deelnemend restaurant. Het doel van deze 
opdracht betreft het afgeven van assurance over de volledigheid, nauwkeurigheid en tijdigheid van 
de afdracht van de premies en loonbelasting voor de personeelsleden die door de restaurants zijn 
uitgeleend.  

Bij het niet afdragen van de loonheffing en premies door de restaurants zou de sponsor, in het kader 
van de wet Ketenaansprakelijkheid, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de niet afgedragen 
premies en loonheffing. Dit wil de sportschoolhouder uiteraard voorkomen.  

Daarnaast heeft hij gezien het vergoedingenbeding (150%) belang bij de nauwkeurigheid van de 
berekende kosten over de betreffende drie dagen. In totaal betreft het 30 werknemers per dag. 
Overeenstemming over dit onderzoek is vastgelegd in het door alle partijen voor akkoord getekende 
convenant. De kosten voor de accountantswerkzaamheden van deze inleenverklaringen komen voor 
rekening van de gemeente. 

Naar aanleiding van de vastgelegde afspraken in het convenant wordt Xander Spaak AA gevraagd of 
hij de accountantsproducten inlening personeel (de inleenverklaringen) wil leveren.  

2.a. 
Geef een beschouwing over de volgende aspecten bij deze opdracht door Xander Spaak AA over: 

• Het soort onderzoek 
• Opdrachtaanvaarding 
• De van toepassing zijnde standaard 
• Materialiteit in relatie tot de gewenst mate van zekerheid 
• De rapportage. 

Je mag bij beantwoording van deze vraag ervan uitgaan dat de betreffende restaurants géén klant 
zijn van Xander Spaak AA. 

Antwoordindicatie: 

• Onderzoek naar volledigheid en nauwkeurigheid (historische financiële informatie) en 
tijdigheid (niet financiële informatie) van de afdracht van de premies en loonbelasting. 
Vanwege element niet financiële informatie ligt COS3000 voor de hand.  
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• Het is een assuranceopdracht waardoor de VIO van toepassing is. Er is geen relatie tussen de 
gemeentelijke verantwoording en deze aangiftes premie- en loonheffing. Geen samenloop 
van dienstverlening derhalve. Xander kennis moeten nemen van het convenant en de 
afspraken die daarin over dit onderzoek zijn vastgelegd. Hij zal verder zeker moeten stellen 
dat de restauranthouders, de sportschoolhouder en de gemeente het eens zijn met zijn 
voorwaarden voor de opdracht en zal dat schriftelijk bevestigd willen zien (COS3000D, art 27) 

• Ervan uitgaande dat de betreffende restaurants geen klant zijn van Xander zijn er vanuit de 
VGBA en VIO geen vaktechnische belemmeringen tegen het aanvaarden van deze opdracht. 

• Er is door de restauranthouder geen afzonderlijke aangifte gedaan voor de 3 daagse uitleen 
op 14-16 augustus. Als het goed is vallen die drie dagen van de Vuelta festiviteiten in de 
maandelijkse aangifte die de restauranthouder normaliter doet. Derhalve zal Xander moeten 
vaststellen dat de betreffende drie dagen opgenomen zijn in de loon- en premie aangiftes 
van augustus die door de afzonderlijke restauranthouders zijn gedaan voor het ingeleende 
personeel. Aangezien er voor de betreffende inleenperiode geen afzonderlijke aangifte 
wordt gedaan, is er sprake van een directe opdracht en dus is COS3000D van toepassing.  

• De sportschoolhouder wil vanwege de ketenaansprakelijkheid geen risico’s lopen en zal 
derhalve geen verschillen accepteren. De materialiteit zal derhalve zeer laag zijn (nul-
tolerantie. 

• De rapportage beslaat een vijftal assurance rapporten met een duidelijke formulering van de 
conclusie van Xander over volledigheid, nauwkeurigheid en tijdigheid van de afdracht van de 
premies en loonbelasting per restaurant (COS3000D, art 67).  

2.b. 
Beschrijf welke werkzaamheden Xander Spaak AA met zijn assistent Frits Verlichting AA zal uitvoeren 
om de gevraagde accountantsproducten te verstrekken. Ga hierbij tevens gemotiveerd in op de vraag 
of hij het instrument steekproeven in zijn controleplan zal opnemen (vanwege efficiency- en 
effectiviteitsafweging).  
 
Antwoordindicatie: 

Er zijn 5 restaurants. Totaal 30 personen, per dag gem. 6 werknemers per restaurant. 

Steekproef of deelwaarneming zou per restaurant plaats moeten vinden aangezien er een verklaring 
per restaurant moet worden opgesteld. Gezien de beperkte populatie per restaurant, het feit dat 
sprake is van verschillende controleobjecten (restaurants) en de eis van de sportschoolhouder, is 
deelwaarneming niet effectief en efficiënt. Xander zal de populatie per restaurant integraal 
controleren. 

Het doel van de opdracht is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de premies en 
belastingen tijdig en volledig zijn afgedragen. Werkzaamheden: 

- Aanwezigheid overeenkomst/convenant en de inhoud daarvan 

De uitleen overeenkomst / het convenant dient te worden doorgenomen mbt onderlinge afspraken 
inzake het uit te lenen personeel. Welke personeelsleden betreft het, welke voorwaarden zijn er en 
betreft het de juiste periode (14 t/m 16 augustus 2020).   

Op te vragen stukken: Inleenovereenkomst / convenant. 

- Aanwezigheid van arbeidscontract inclusief identificatie 
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Daarmee wordt gecontroleerd dat de personeelsleden werkzaam zijn bij het restaurant. Daarnaast 
zal een check gedaan worden in de administratie of er mogelijk betalingen worden gedaan die onder 
de loonbelasting hadden moeten vallen. 

Stukken welke ingezien dienen te worden op locatie: arbeidscontracten inclusief 
identificatiebewijzen. 

- Aanwezigheid van personen in de loonadministratie 

Op basis van de arbeidscontracten wordt vastgesteld dat de betreffende  werknemers zijn 
opgenomen in de loonadministratie. Indien werknemers niet zijn opgenomen in de loonadministratie 
zullen in het grootboek betalingen voorkomen die niet aflopen met de loonjournaalpost.  

Op te vragen stukken: Loonstroken van de betreffende werknemers (per definitie de loonstroken 
waar ook de werkgeverslasten zijn opgenomen) 

- Juiste verwerking van loonjournaalpost in de financiële administratie  

De loonjournaalpost moet op de punten afdracht loonheffing en afdracht sociale premies worden 
aangesloten met de financiële administratie.  

Op te vragen stukken: Loonjournaalposten en het grootboek in pdf vorm 

- Aansluiting tussen aangifte loonheffing, loonjournaalpost en financiële administratie 

Er dient aansluiting gemaakt te worden tussen de aangifte loonheffing, loonjournaalpost en 
financiële administratie. Dit zijn 3 zelfstandige onderdelen. Daarmee wordt gecontroleerd of de 
aangegeven bedragen overeenkomen met de loonjournaalpost. Indien dit overeenkomt kan worden 
vastgesteld dat er geen personeelsleden buiten de loonadministratie zijn gehouden in de aangifte 
loonheffing ten opzichte van de loonjournaalpost en vice versa.  

Op te vragen stukken: aangifte loonbelasting 

- Tijdige en volledige afdracht van de loonbelasting via de bank en afloop van de balanspost 

Om de tijdige en volledige afdracht van de loonbelasting via de bank te controleren dienen de 
bankafschriften van de betalingen van de loonbelastingen worden opgevraagd. Op deze 
bankafschriften dient te worden bekeken de datum van betaling en de hoogte van de betaling. De 
hoogte van de betaling dient te matchen met de aangifte loonbelasting. Tevens dient de afloop van 
de balanspost loonheffing te worden gecontroleerd met de betaling zodat vastgesteld kan worden 
dat de betaling aansluit met de via de loonjournaalpost gestelde soll positie loonheffing/premies. 

Op te vragen stukken: Bankafschriften met betalingen loonheffing augustus 2020 

- Juiste berekening van de af te dragen premies en loonbelasting 

Voor de medewerkers dient de loonstrook te worden nagerekend. Dit om de juistheid van de 
berekende premies vast te stellen. De soll positie van de te hanteren premies dienen te worden 
vastgesteld op basis van de gegevens van de Belastingdienst. 

 
 

---------- 
Vraag 3 (15 punten) 
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Eén van de vijf restaurants die betrokken is bij deze inleenovereenkomst is tevens klant van het 
accountantskantoor Sprint. Tina Tandem AA van accountantskantoor Sprint verzorgt de 
samenstelling van de jaarrekening van het betreffende restaurant. Xander Spaak AA heeft hier verder 
niets mee van doen, hij kent de klant niet. Tijdens de uitvoering van het onderzoek van Xander ten 
behoeve van de inlening personeel bij deze restaurateur constateert de pas afgestudeerde assistent 
accountant Frits Verlichting AA dat twee werknemers die als uitgeleend zijn opgevoerd, alléén in de 
maand augustus 2020 op de loonlijst voorkomen en dat alleen voor die maand bijbehorende 
loonbetalingen en afdrachten verantwoord zijn. Net op het moment dat hij zijn werkzaamheden wil 
afsluiten, valt zijn oog op het handgeschreven inroosteringsboek van 2019 en 2020. Daaruit blijkt dat 
beide personen zowel in 2019 als ook in 2020 ingeroosterd staan op elke vrijdag, zaterdag en zondag 
in juli en augustus. Voor juli 2019 en 2020 en augustus 2019 ontbreekt voor beide werknemers elke 
financiële vastlegging en zijn er geen loonbetalingen en afdrachten zichtbaar. Hij legt zijn bevinding 
vast in het dossier en meldt dit bij zijn verantwoordelijk accountant Xander Spaak AA.  
 
3.a. 
Welk actie wordt volgens NOCLAR van Xander Spaak AA en Frits Verlichting AA afzonderlijk 
verwacht? 
 
Antwoordindicatie: 
Van toepassing is NOCLAR, COS240 (fraude) en COS250 (wet- en regelgeving). NV NOCLAR werken uit 
wat accountants feitelijk al zouden moeten doen volgens VGBA (professionaliteit, integriteit) en art 
20 VGBA. De eisen die NOCLAR stelt zijn voor Xander (eindverantwoordelijk accountant) en Frits (AA, 
assistent van Xander) gelijk. Onderscheid senior en niet senior is alleen relevant bij niet naleving bij 
de eigen organisatie.  
Paragraaf 4 van NOCLAR is van toepassing: Relevante niet-naleving bij de cliënt.  
Frits moet zijn bevindingen goed documenteren en melden aan de eindverantwoordelijk accountant. 
Xander als eindverantwoordelijk accountant beoordeelt de situatie. Het feit heeft geen gevolgen 
voor zijn controleopdracht, immers over augustus 2020 is voor beide personen wel aangifte gedaan 
en heeft afdracht plaatsgevonden. Xander bespreekt het geconstateerde met de verantwoordelijk 
restauranthouder en dringt aan op maatregelen/correctie (art 13). Verder zal Xander erop 
aandringen dat de restauranthouder Tina Tandem hiervan op de hoogte stelt. In eerste instantie is 
het de verantwoordelijkheid van de klant om maatregelen te nemen, daarbij past het dat de cliënt 
zelf de andere accountant informeert. Bij uitblijven van actie door de klant zal Xander Tina zelf moet 
informeren (art 14). Door Tina te informeren wordt zij zich bewust van informatie die op relevante 
niet naleving wijst (art 2). De accountant die volgens artikel 14 andere accountants informeert, 
handelt niet in strijd met hun plicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden. Art 14 is een 
uitzondering op deze plicht. (T-art14). De bal over navolging van de correctie en verdere gesprekken 
met de restauranthouder ligt nu bij Tina. Waarschijnlijk zal zij nader onderzoek moeten doen of 
soortgelijke gevallen meer voorgekomen zijn. Zij zal ook de afweging maken of zij de 
restauranthouder nog verder als klant wenst te houden en 
 
Wat nu als Frits constateert dat Xander niets doet met zijn melding? Frits zal zijn melding in het 
dossier vastleggen en Tina zelfstandig op de hoogte stellen. Ook hier is art 14 van toepassing.  
 
3.b. 
Zal de reactie van de accountants anders zijn indien het restaurant in kwestie geen samenstelklant 
van accountantskantoor Sprint is? Motiveer uw antwoord. 



10 
© Vereniging Hogescholen 

 

 
Nee. Ook hierbij geldt dat In eerste instantie het de verantwoordelijkheid is van de klant om 
maatregelen te nemen, daarbij past het dat de cliënt zelf de andere accountant informeert. Bij 
uitblijven van aantoonbare actie door de klant zal Xander de andere accountant zelf moet 
informeren (art 14). De accountant die volgens artikel 14 andere accountants informeert, handelt 
niet in strijd met hun plicht om vertrouwelijke informatie geheim te houden. Art 14 is een 
uitzondering op deze plicht. (T-art14). 
 

---------- 
 

Vraag 4 (10 punten) 

Onder leiding van Tina Tandem AA wordt na afloop van de Vuelta in september 2020 de 
subsidieverantwoording (verzoek tot vaststelling van de subsidie) ten behoeve van de VWS-subsidie 
gecontroleerd. De assistent van Tina stelt tijdens de controle vast dat door de projectorganisatie in 
totaal een bedrag van €24.500 aan niet subsidiabele kosten is opgevoerd in de verantwoording. Hij 
legt zijn bevinding vast in het controledossier en beargumenteert daarbij dat naar zijn mening, 
aangezien er verder geen fouten zijn geconstateerd, het dossier kan worden gesloten en een 
goedkeurende verklaring kan worden afgegeven omdat de totale fout onder de aangegeven 
materialiteitsgrens van 1% van het totale subsidiebedrag blijft.  
 
Geef uw gemotiveerde reactie op deze stellingname. 
 
VWS subsidie is €2,5 mln. Materialiteit is 1% oftewel €25.000. De geconstateerde fout is €24.500, net 
onder de grens. Ongeacht of de materialiteitsgrens wordt niet overschreden, er is wel sprake van 
gemeenschapsgeld van de belastingbetaler. De materialiteitsgrens is ook geen vrijbrief om bewust 
fouten toe te laten. Fouten die aanwijsbaar, dus corrigeerbaar zijn en niet verwaarloosbaar (€24.500 
voelt als niet verwaarloosbaar) moeten gewoon gecorrigeerd worden. Waarom zou de klant de 
correctie niet doorvoeren (behalve onrechtmatig financieel gewin?), wat zegt dat over zijn integriteit 
en wil de accountant dan wel voor zo’n klant blijven werken? De beschreven fout neigt naar 
kwalitatieve materialiteit. Als eindverantwoordelijk accountant zal Tina Tandem AA niet akkoord gaan 
met de argumentatie van de assistent. 
 

---------- 
Vraag 5 (10 punten) 
De gemeente Oosterhout organiseert vanuit de hiervoor opgerichte Stichting “Oosterhout Live” een 
jaarlijks terugkerend muziekfestival. Wethouder Dirk Draai heeft ook dit festival in zijn portefeuille en 
zoekt voor de Stichting een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen met als aandachtsgebied 
financiën. Omdat Dirk een goede indruk heeft gekregen van de kwaliteiten van Xander Spaak AA  vraagt 
hij, na de afrondende bespreking over de inleenverklaringen, of Xander zitting wil nemen in de Raad 
van Commissarissen. Dit moet volgens de wethouder geen enkel probleem zijn; Xander is terzake 
kundig, zijn verdere betrokkenheid bij de gemeentelijke opdrachten houdt op, Kees Goedlach RA is 
immers verantwoordelijk voor de controle van gemeentelijke verantwoording. 
 
Geef gemotiveerd aan wat de reactie van Xander Spaak AA op het voorstel van de wethouder zal zijn. 
Onderbouw uw antwoord met verwijzing naar relevante regelgeving. 
 
Helaas, VIO paragraaf 10.3, artikel 43 verbiedt voor de eindverantwoordelijke accountant 
nevenfuncties indien de accountant ook een assurance-opdracht uitvoert bij de verantwoordelijke 
entiteit. Verbodsartikel, dus een te treffen maatregel is niet mogelijk. 


