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Overlegorgaan van HBO-scholen 
met een accountancy-opleiding 

Voorzitter Landelijke Examens 
Post Bachelor Accountancy MKB 
 
 
Correctiehandleiding examen Audit en Assurance (AA3), 14 januari 2022 
 

Onderstaande correctiehandleiding 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 gehonoreerd. 

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.  
 

Dexter de Boer AA geeft aan dat standaard 250 van de NV COS alleen van toepassing is op controles 
van financiële overzichten. Standaard 250 kan ook van toepassing zijn als daar in andere standaarden 
specifiek naar verwezen wordt, zoals in standaard 800, maar dat is bij standaard 4410 niet het geval.  
Dexter de Boer AA geeft aan dat bij alle professionele diensten die een accountant uitvoert wel NV 
NOCLAR van toepassing is en dus ook bij een samenstellingsopdracht volgens standaard 4410. 
Toelichting NV NOCLAR Blz 483 HRA 2021 verwijst naar standaard 250 van de NV COS en dus zijn de 
overwegingen van standaard 250 indirect van toepassing op elke professionele dienst van een 
accountant, dus ook op een opdracht conform standaard 4410. 

 
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? 
 

a. Het niet naleven van de coronaregels moet worden geïnterpreteerd als het overtreden 
van wet- en regelgeving m.b.t. volksgezondheid en veiligheid (Toelichting NV NOCLAR Blz 
483 HRA 2021) en dat is niet integer. Volgens paragraaf 7 lid 1 van de VGBA moet de 
accountant voorkomen dat hij betrokken raakt bij het niet-integer handelen van 
anderen. Volgens die paragraaf moet hij een maatregel nemen gericht op het beëindigen 
van het niet naleven van de coronaregels.  
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b. Door het niet naleven van de Coronaregels is tevens NV NOCLAR van toepassing en daar 
worden de voor de bedreiging van de integriteit te nemen maatregelen nader 
beschreven. Volgens artikel 12 van NV NOCLAR moet Dexter de Boer AA de bevinding 
tijdig communiceren met het management, in dit geval Jouke van Stal en Yvon. 

c. Dexter de Boer AA moet aandringen op adequate opvolging van de coronaregels. Het 
nemen van passende maatregelen blijkt uit de paragrafen a, b en d van artikel 13 lid 1 
van de NV NOCLAR. 

d. Als Dexter de Boer AA de indruk heeft dat Jouke en Yvon de coronaregelgeving 
onvoldoende beheersen, moet hij hen conform artikel 13.2 van NV NOCLAR adviseren 
deskundige hulp in te winnen.  

e. Als Jouke en Yvon niet bereid zijn de coronaregels na te leven kan Dexter de Boer AA de 
samenstellingsopdracht niet continueren.  
 
Andere relevante issues: 

f. Als Jouke en Yvon niet bereid zijn de coronaregels na te leven, moet Dexter de Boer 
conform artikel 13.1.c van NV NOCLAR nagaan of de niet-naleving moet worden gemeld 
aan een toezichthoudende organisatie en moet hij er op toezien dat Jouke en Yvon dat 
ook daadwerkelijk doen.  

g. Als Jouke en Yvon de melding niet doen, moet Dexter de Boer AA zich afvragen of een 
objectieve, redelijke en geïnformeerde derde van hem verwacht dat hij die melding doet. 
Als dat het geval is moet hij conform artikel 16 lid 4 van de NV NOCLAR die melding doen 
en Jouke en Yvon daarover informeren.  

h. Als volgens Dexter de Boer AA de volksgezondheid ernstig wordt bedreigd door de niet-
naleving van de coronaregels door Jouke en Yvon, kan hij de hiervoor besproken 
procedure niet doorlopen en moet hij conform artikel 6 van de NV NOCLAR onmiddellijk 
een melding doen bij de toezichthoudende instantie.  

 
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? 

 
a. Onderkennen verschil tussen overwegingen voorafgaande aan aanvaarding van de opdracht 

en overwegingen na acceptatie van de opdracht is relevant. 
b. Naast de aspecten genoemd bij de beantwoording van vraag b, speelt hier met name VGBA 

artikel 7 Integriteit van de klant een rol.  
  

 
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? 
 
Opmerking voor de corrector: Het betreft hier geen assurance-opdracht. De ViO is dus niet van 
toepassing. Als ViO wordt genoemd, bij verdere correcte uitwerking van de VGBA maximaal 4 punten 
toekennen.  
 
Door het aangaan van de persoonlijke lening krijgt Hilda Holstein AA een financieel belang in de 
Jerseyhoeve vof. Hilda Holstein AA is een kantoorgenoot en daarmee een persoonlijke relatie van 
Dexter de Boer AA, die de opdracht heeft tot samenstellen van de jaarrekening van de vof. Hierdoor 
ontstaat bij Dexter de Boer AA een mogelijke bedreiging van de fundamentele beginselen integriteit, 
objectiviteit en vertrouwelijkheid van de VGBA door bedreiging van eigen belang (mede in relatie tot 
Hilda Holstein AA). Dexter de Boer kan immers een belang krijgen of door Hilda onder druk worden 
gezet om de verantwoording over resultaatontwikkeling en continuïteit gunstiger voor te stellen. 
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Gezien de omvang van de persoonlijke lening is het reëel om te veronderstellen dat deze bedreiging 
aanwezig is.  
 
Bij het al dan niet aangaan van de persoonlijke lening moet Hilda Holstein AA zich dat realiseren en 
bij voorkeur in overleg treden met Dexter de Boer AA voordat zij de lening aangaat. In ieder geval 
moet zij het aangaan van de lening melden bij Dexter de Boer.  
 
Om de bedreigingen van de fundamentele beginselen weg te nemen, kan Dexter de Boer AA conform 
artikel 21 lid 1 VGBA het toetsingskader toepassen en wellicht overwegen een OKB door een niet bij 
de opdracht betrokken accountant zonder financieel belang in de vof te laten uitvoeren en dit vast te 
leggen in het dossier. Het is echter zeer de vraag of een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde 
van mening zou zijn dat daarmee de bedreiging zou zijn weggenomen (artikel 20 VGBA).  
 
De conclusie is dat Hilda Holstein AA moet afzien van het aangaan van de lening. Als Jouke en Yvon 
echter ondanks deze overwegingen tot de conclusie komen dat zonder de lening van Hilda Holstein 
AA de bouw van de stal niet kan worden gerealiseerd, moet Dexter de Boer AA, wanneer de 
bedreiging onvoldoende kan worden weggenomen, conform artikel 17 lid 2 VGBA de opdracht tot 
samenstellen van de jaarrekening teruggeven c.q. niet continueren en moet het accountantskantoor 
eventueel de relatie met Jerseyhoeve vof verbreken.  
 
---------- 
 
 
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 

 
Soort onderzoek NV 

COS 
Assurance Rapportage 

Transactiegerelateerde 
adviesdienst 

5500N Geen Mondelinge rapportage (ligt hier niet voor 
de hand) of schriftelijk adviesrapport 

 
Tendenties: 

- Investeringsuitgaven deflatteren 
- Exploitatiebegroting flatteren 

o Flattering van de opbrengsten 
o Deflattering van de kosten 

- Flattering van het eigen vermogen 
o Flattering van de activa ten behoeve van te hoge waardering van te verstrekken 

zekerheden 
o Deflattering van de verplichtingen 

- Flattering van de vrije kasstromen 
 

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.   
 
Overweging uit het stramien (deze uiteenzetting wordt niet van de kandidaat verwacht): 
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Om vast te stellen of de accountant assurance kan afgeven, moet er worden voldaan aan de 
randvoorwaarden en elementen van een assurance-opdracht.  
 

1. Betrokkenheid van 3 partijen, de accountant (Dexter de Boer AA), degene die 
verantwoording aflegt (Jerseyhoeve vof) en de gebruiker (organisatie die het keurmerk 
afgeeft). Daar wordt hier dus aan voldaan. 

2. Een geschikt onderzoeksobject. Er wordt aangegeven dat een accountant moet rapporteren 
over de naleving, Er blijkt dat er door Jerseyhoeve een zelfevaluatie als verantwoording moet 
worden opgesteld over de mate waarin de verplichte en optionele maatregelen worden 
nageleefd en toegepast.  

3. Er moet sprake zijn van geschikte criteria. Dat betekent dat volgens artikel 44 van het 
stramien van assurance de criteria relevant, volledig, betrouwbaar, neutraal en begrijpelijk 
moeten zijn.  

4. Dexter de Boer moet voldoende assurance-informatie kunnen krijgen. Hij zal dus moeten 
nagaan of er door Jerseyhoeve vof voldoende vastleggingen worden gedaan en/of bij 
Jerseyhoeve vof voldoende waarnemingen kunnen worden gedaan om te komen tot 
voldoende en toereikende assurance informatie.  

5. Dexter de Boer moet kunnen komen tot een schriftelijk accountantsrapport in een vorm die 
past voor een opdracht met een redelijke of beperkte mate van zekerheid. Omdat het hier 
wel gaat om historische informatie, maar niet om financiële informatie moet wanneer die 
mate van zekerheid kan worden bereikt een dergelijke rapportage worden gezocht in 
standaard 3000A. 
 

Om aan te kunnen geven of er assurance kan worden afgegeven, moet de kandidaat een 
beargumenteerde conclusie vormen over de punten 1,2,4 en 5. De kandidaat moet vervolgens 
beargumenteerd per norm (criterium)aangeven in welke mate volgens hem / haar aan de genoemde 
voorwaarden van geschiktheid wordt voldaan. Zo zou de kandidaat mogelijk bijvoorbeeld het 
volgende kunnen opvallen (meerdere vragen kunnen worden gesteld; plausibiliteit te beoordelen 
door de corrector):  

- Door het opnemen van en/of in norm M&O 5 kan op meerdere manieren aan de norm 
worden voldaan, waardoor de norm mogelijk niet voldoende begrijpelijk en betrouwbaar is. 

- Bij M&O 6 kan de term ‘duidelijk’ op meerdere wijzen worden geïnterpreteerd. Dat is geen 
harde norm. 

- Bij bijvoorbeeld VW 2, VG 1 en VE 2 is niet duidelijk of de maatregel ook succesvol moet zijn. 
- Bij VE 2 is niet duidelijk of bij alle toiletten en buitenverlichting sensoren moeten zijn 

geplaatst of dat één sensor bij één buitenlamp en één sensor bij één van de toiletten 
voldoende is.  

- Bij VE 1 is niet duidelijk of de 90% betrekking heeft op het aantal lichtpunten of op het met 
de lichtpunten samenhangend energieverbruik.  

 
Als er onduidelijkheid over de norm bestaat, moet de kandidaat aangeven dat de accountant contact 
moet opnemen met de normsteller. 
 
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.  
 
Hoewel Dexter de Boer AA bij toepassing van Standaard 4400N opdracht geen assurance verstrekt, 
moet hij conform artikel 4 van die standaard wel werkzaamheden uitvoeren die ook voorkomen bij 
assurance-opdrachten.  
Volgens artikel 27d van standaard 4400N moet Dexter de Boer AA de aard, timing en omvang van de 
overeengekomen specifieke werkzaamheden en de daarbij te hanteren uitgangspunten opnemen in 
de opdrachtbevestiging.  
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Inzake de 10 verplichte normen zal Dexter de Boer AA de volgende werkzaamheden plannen. 
 
Algemene werkzaamheden: 

- Inventariseren en doornemen van de voor Jerseyhoeve vof geldende milieu wet- en 
regelgeving aan de hand van branche-informatie en andere relevante bronnen. 

- Doornemen van de voorwaarden die zijn verbonden aan deelname aan ‘De Groene Sleutel’. 
- Bestuderen definitie Green Team en daarin opererende rol van coördinator. 
- Opvragen MVO-beleid bij Jerseyhoeve vof 
- Inventariseren op welke wijze Jerseyhoeve vof is te bereiken met het openbaar vervoer 
- Opvragen bij Jerseyhoeve van de maatregelen die zij hebben genomen om de hoeveelheden 

van gas en elektra te reduceren. 
- Opvragen overeenkomst met en jaaropgave van de gas- en energieleverancier. 
-  

 
Norm Te plannen werkzaamheden 
M&O 1 - Opvragen informatie bij Jerseyhoeve vof over welke milieu wet- en regelgeving 

bij hen bekend is en door hen wordt nageleefd. 
- Opvragen door De Groene Sleutel afgegeven certificaat met betrekking tot het 

met succes afronden van de cursus ‘Groen Management’ en vaststellen van de 
geldigheidsduur (indien van toepassing), om daarmee vast te stellen dat de 
cursus is gevolgd en behaald en het certificaat nog geldig is. Eventueel 
opvragen informatie over data van gevolgde cursus om daarmee ook het 
daadwerkelijk volgen van de cursus vast te stellen. 

M&O 2 - Vaststellen dat Jerseyhoeve vof de hoeveelheden en kosten van gas en elektra 
heeft opgenomen in de zelfevaluatie. 

- Vaststellen dat de in de zelfevaluatie opgenomen hoeveelheden en kosten van 
gas, en elektra aansluiten met de jaarafrekening van de gas- en 
energieleverancier (s) en dat de op de jaarafrekening aangegeven kosten zijn 
opgenomen in de (financiële) administratie van Jerseyhoeve vof. 

M&O 3 - Vaststellen dat Jerseyhoeve een Green Team heeft aangesteld dat voldoet aan 
de definitie en voorwaarden van ‘Groene Sleutel’. 

- Vaststellen dat vanuit het Green team een coördinator is aangesteld en dat de 
taakomschrijving van de coördinator overeenkomst met de beschreven rol 
zoals bedoeld in de voorwaarden van ‘Groene Sleutel’. 

M&O 5 - Opvragen bij de directie van Jerseyhoeve op welke wijze gasten worden 
geïnformeerd over De Groene Sleutel  

- Opvragen bij de directie van Jerseyhoeve op welke wijze gasten worden 
geïnformeerd over het MVO beleid van Jerseyhoeve vof. 

- En vervolgens  
- Vaststellen dat de volgens Jerseyhoeve verstrekte informatie ook 

daadwerkelijk beschikbaar is voor de gasten, bijvoorbeeld door 
waarneming ter plaatse of raadplegen van de website. 

- Vaststellen dat er minimaal 2 manieren zijn waarop Jerseyhoeve vof haar 
gasten informeert over De Groene Sleutel en/of het MVO beleid van 
Jerseyhoeve vof. 

M&O 6 - Vaststellen dat de op de website van Jerseyhoeve vof opgenomen informatie 
over de bereikbaarheid met het openbaar vervoer overeenstemt met de door 
de openbaar vervoer organisaties verstrekte informatie. 

- Vaststellen op welke wijze deze informatie is opgenomen op de website.  
VW 1 - Opvragen bij directie door middel van welke maatregelen de directie de 

waterstroom van douches heeft gereduceerd 
- Door middel van waarneming ter plaatse vaststellen dat de waterstroom van 

de douches niet meer dan 9 liter per minuut bedraagt. 
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VG 1 - Opvragen bij de directie welke maatregelen zijn genomen op gebied van 
warmteterugwinning op ventilatielucht.  

- Genomen maatregelen verifiëren, bijvoorbeeld door aan de hand van 
investeringsfacturen vaststellen dat er een investering heeft plaatsgevonden op 
het gebied van warmteterugwinning op ventilatielucht. 

- Door waarneming ter plaatse vaststellen dat de voor de warmteterugwinning 
noodzakelijke installatie ook daadwerkelijk aanwezig is. 

VG 2 - Vaststellen aan de hand van de overeenkomsten met de gas- en 
energieleverancier(s) welke afspraken zijn gemaakt over het leveren van al dan 
geen groene gas en energie. 

- Aan de hand van jaarafrekeningen van de gas- en energieleverancier(s) 
vaststellen dat er uitsluitend groene gas en energie is geleverd. 

VE 2 - Opvragen bij de directie van Jerseyhoeve opgave van de geplaatste sensoren bij 
buitenverlichting en toiletten. 

- Genomen maatregelen verifiëren, bijvoorbeeld aan de hand van 
inkoopfacturen en betaling daarvan vast te stellen dat deze investeringen en 
kosten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. 

- Waarneming ter plaatse of de geplaatste sensoren ook daadwerkelijk aanwezig 
zijn. 

- Opvragen van het aantal branduren voor en na plaatsing van de sensoren en 
vaststellen in welke mate een reductie van branduren heeft plaatsgevonden. 

- Eventueel relatie leggen tussen branduren en bezetting om verhouding tussen 
branduren en bezetting te berekenen ten behoeve van het vaststellen van een 
relatieve reductie in branduren.  

VA 1 - Opvragen bij de directie welke voorzieningen zijn getroffen om afval apart in te 
leveren en welke pictogrammen en/of benamingen hiervoor zijn gehanteerd. 
Waarneming ter plaatse of aangegeven voorzieningen voor gescheiden afval 
aanwezig zijn. 

- Waarneming ter plaatse in welke mate de voorzieningen zijn voorzien van de 
aangegeven pictogrammen en / of benamingen.  

 
 
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.  
 
Opmerkingen 

a. Geconcludeerd: Dit is een uitspraak over toepassing van standaard 4400N in zijn totaliteit. 
Zie paragraaf 5 van standaard 4400N NV COS. Bij standaard 4400N wordt door de accountant 
geen oordeel gegeven of conclusies getrokken in zijn totaliteit, maar moet de gebruiker van 
het rapport van feitelijke bevindingen dat zelf doen op basis van de door de accountant 
vastgestelde feiten. 

b. Geen opmerkingen.  
c. Gecontroleerd: Controle duidt op assurance. Bij standaard 4400N vindt geen assurance 

plaats. Zie paragraaf A22 van standaard 4400N NV COS (termen die minder passend zijn). 
d. Concluderen: Bij 4400N worden geen conclusies getrokken door de accountant, maar moet 

de gebruiker van het rapport van feitelijke bevindingen dat zelf doen op basis van de door de 
accountant vastgestelde feiten. Zie paragraaf A22 van standaard 4400N NV COS (termen die 
minder passend zijn). 

e. Oordeel: Bij 4400N komt de accountant niet tot een oordeel, maar moet de gebruiker van 
het rapport van feitelijke bevindingen zichzelf een oordeel vormen op basis van de door de 
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accountant vastgestelde feiten. Zie paragraaf A22 van standaard 4400N NV COS (termen die 
minder passend zijn). 

 
Aanpassingen conform standaard 4410.A6 
 
Let op:  De student moet alleen feitelijkheden constateren. Onderstaand een aantal mogelijke 
voorbeelden. 
 

a) Uit ons onderzoek is gebleken dat de Jerseyhoeve vof op de hoogte is van de hierna 
vermelde wet- en regelgeving (1,2 enz). Tevens hebben wij aan de hand van op 15 maart 
2021 door De Groene Sleutel uitgegeven certificaten vastgesteld dat Yvon en Jouke van Stal 
de  cursus 'Groen Management’ met succes hebben afgelegd. Een kopie van de certificaten is 
als bijlage 1 bij ons rapport toegevoegd.  

 
b) Is goed en hierdoor geen wijzigingen noodzakelijk. 

 
c) Uit ons onderzoek is gebleken dat de Jerseyhoeve vof communiceert over De Groene Sleutel 

en/of het MVO-beleid met haar gasten door het uitreiken van een brochure bij aankomst van 
de gasten en door publicatie op de website van De Jerseyhoeve. De brochure en het 
websiteadres hebben wij als bijlage 2 aan ons rapport toegevoegd. 
 

d) Uit ons onderzoek is gebleken dat de Jerseyhoeve vof gas en stroom heeft ingekocht bij ….. 
Uit de overeenkomst met en de jaarafrekening van de leverancier(s) is gebleken dat de 
leverancier(s) uitsluitend groene stroom en groen gas levert. 
 

e) Uit ons onderzoek is gebleken dat op 1 april 2021 bij de Jerseyhoeve vof in totaal 1.375 
lichtpunten aanwezig zijn. Tevens is uit ons onderzoek gebleken dat van dit totaal 560 
lichtpunten van ledverlichting zijn voorzien. Wellicht ten overvloede merken wij op dat de 
norm V1 een optionele norm is. 

 
 
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 naleving van het onderhoud van de sloten. 
 

Algemene opmerking: Het is een onderzoek naar de kwaliteit van het door het Waterschap 
uitgevoerde toezicht op onderhoud van sloten. Lastige hierbij is dat er kwalitatieve afwegingen 
gemaakt moeten worden. Je kan wel vaststellen of alle sloten door de drone zijn waargenomen, 
maar de vaststelling/beslissing of de sloot daadwerkelijk goed is onderhouden, of door de boer 
aanvullend actie moet worden genomen, of het herstel door de boer goed heeft plaatsgevonden, 
of de opdracht moet worden gegeven aan een loonbedrijf, blijft een menselijke kwalitatieve 
afweging/beslissing waarvan de juistheid niet door data-analyse is vast te stellen. 

 
 

 Data - analyse Steekproef 
Voordelen • Alle sloten zijn onderdeel van 

het onderzoek 
• Doordat het hier gaat over de 

naleving van procedures op 
basis van helder 
geformuleerde criteria past 
data-analyse goed bij het 
onderzoek om in kwantiteiten 

• Weinig voorbereidingstijd 
• Efficiënt door beperkt aantal 

waarnemingen 
• Door een steekproef is vast te 

stellen of de procedure heeft 
gewerkt, inhoudelijke 
beoordeling kwaliteit van 
analyse of beslissing door 
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vast te stellen of bij niet 
naleving van onderhoud steeds 
actie is ondernomen, (1e keer 
niet akkoord = brief naar boer; 
2e keer niet akkoord = 
opdracht loonbedrijf en 
verhalen kosten op boer) 
 

toepassing van dual purpose 
test controleer je ook de 
inhoudelijke juiste afweging 
(kwalitatief) 

• Extrapolatie leidt tot een 
Meest Waarschijnlijke Fout 
(MWF) in het totaal. 

• Steekproef behoort tot het 
deskundigheidsgebied van 
een accountant 

Beperkingen • Veel voorbereidingstijd 
• Bewerkelijk en mogelijk 

benodigde externe expertise 
(data analist, programmeur) 
en daardoor duur 

• Data-analyse doet een 
uitspraak over aantallen, maar 
niet over de inhoudelijk juiste 
toepassing van het proces, de  
kwaliteit van analyse of 
beslissing achter de aantallen 

• Doordat op basis van een 
beperkt aantal waarnemingen 
een uitspraak moet worden 
gedaan over de hele populatie 
is er minder zekerheid. Er blijft 
altijd steekproefrisico 
bestaan.  

 
 
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. 

 
De student moet onder verwijzing naar de specifieke omstandigheden in de casus onderbouwd 
aangeven of en in welke mate zowel de steekproef als data-analyse geschikt zijn voor dit onderzoek. 
Hieronder volgt een voorbeeld van de wijze waarop de kandidaat dat zou kunnen doen.  
 

 
Rob Witrik RA zal vaststellen of hij over de volgende bestanden kan beschikken en of deze bestanden 
in functiescheiding tot stand zijn gekomen 

a. Dronebestand met de eerste unieke en per sloot geïdentificeerde foto voorafgaand aan 
sturen brieven met verbeterpunten, waarbij per foto is aangegeven of onderhoud is 
uitgevoerd. (Code 1 = goed; Code 2 = Niet goed) 

b. Dronebestand met tweede unieke en per sloot geïdentificeerde foto na uiterste datum herstel 
door de boer, waarbij per foto is aangegeven of onderhoud is uitgevoerd 

c. Dronebestand met derde unieke en per sloot geïdentificeerde foto na uitvoering opdracht 
door loonbedrijf, waarbij per foto is aangegeven of onderhoud is uitgevoerd 

d. Slotenbestand met codering (code 1 = onderhoud 1e keer goed uitgevoerd code 2 = niet goed, 
code 2.1 = onderhoud na brief alsnog goed uitgevoerd, code 2.2 = onderhoud door 
Waterschap uitgevoerd) 

e. Bestand met verstuurde brieven aan boer met verbeterpunten en uiterste datum herstel 
f. Bestand met opdrachten aan loonbedrijf 
g. Grootboekrekening met ontvangen facturen loonbedrijf 
h. Grootboekrekening met verstuurde facturen aan boer 

 
Als Rob Witrik AA over deze bestanden kan beschikken kan hij gebruik maken van data-analyse in 
aantallen door de volgende verbanden te leggen: 

- Totaal aantal sloten = 3.863 = totaal aantal codes 1 en 2 (zie bestand a) 
- Code 2 = code 2.1 + 2.2 (zie bestand d) 
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- Code 2.1 = aantal verstuurde brieven aan boer (zie bestand e) 
- Code 2.2 = aantal opdrachten aan loonbedrijf (zie bestand f) 
- Aantal opdrachten aan loonbedrijf (bestand f) = aantal facturen van loonbedrijf (bestand g) = 

aantal facturen aan boer (bestand h) 
 
Door middel van data-analyse zal dan blijken of op basis van niet naleven van onderhoud steeds 
passende actie (brieven en facturen / opdracht aan loonbedrijf) is ondernomen.  
 
Rob Witrik AA weet dan echter nog niet of de bestanden betrouwbaar zijn. Daarom zal hij ook een 
steekproef uitvoeren om de inhoudelijk juiste toepassing van het proces, de kwaliteit van de analyse 
van onderhoud van de sloot en de daarmee samenhangende beslissing achter de aantallen vast te 
stellen. Daartoe zal hij de onderbouwing van de beslissing achter de toegekende coderingen code 1, 
code 2, code 2.1 en code 2.2 vaststellen aan de hand van de schriftelijk vastgelegde beoordelingen 
van de dronebestanden.  
 
Als er geen fouten worden gevonden, kan er met een bepaalde betrouwbaarheid worden 
geconcludeerd dat het Waterschap haar publieke taak met betrekking tot het toezicht op onderhoud 
van sloten op passende wijze heeft uitgevoerd en kan er een uitspraak worden gedaan over de 
betrouwbaarheid van de bestanden ten behoeve van de data-analyse. Als er fouten worden 
gevonden, zijn de bestanden mogelijk niet betrouwbaar en kan het instrument data-analyse niet 
zinvol worden ingezet.  


