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Correctiehandleiding examen AA3, 21 juni 2019 
De Groene Vogel BV / Online Reizen BV 
 
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 (22 punten) 
1a: 8 punten 

a) De opdracht bij de rapportering bij de jaarrekening t.b.v. de SGR per 31 december 
2018 is kwantitatief van aard, heeft betrekking op historische financiële informatie 
(retrospectief) en is doorlopend. (2 punten) 
 
De risicodragende omzet wordt als volgt bepaald: 
 

Totale netto omzet 
 

6.034.366 

Af: verkoop reizen of reisdiensten van SGR 
Retaildeelnemers (dus niet uw eigen omzet) 

 

-2.405.182 

Af: verkoop reizen of reisdiensten van 
buitenlandse organisaties met een vrijstelling 

 

n.v.t. 

Af: verkoop losse vliegtickets 
 

-140.833 

Af: Overig niet SGR, zoals verzekeringspremies 
en visumkosten  

 

-32.000 

Risicodragende omzet 
 

3.456.351 

 
Op basis van de eerste berekening gebaseerd op (nog) niet beoordeelde cijfers 
kwalificeert de risicodragende omzet nog net voor een beoordelingsopdracht (<3,5 
mln) en derhalve zal vooralsnog COS 2400, opdrachten tot het beoordelen van 
financiële overzichten, van toepassing zijn. (2 punten) 
De tendentie is dat Saskia van Doorn geconsolideerd onder de grens wil blijven die 
een controle noodzakelijk maakt. Dit impliceert dat er verschuivingsgevaar in de 
omzet categorieën bestaat van reissommen naar de overige opbrengsten (niet eigen 
omzet, losse vliegtickets en overige niet SGR omzet). (2 punten) 
De beoordelingsopdracht is een opdracht met een beperkte mate van zekerheid. 
(COS2400, art 5). (2 punten) 
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1b: 10 punten 
b) Cijferbeoordeling op Balans en V&W rekening met aandachtpunten voor interviews = 

6 punten. Specifieke aandacht voor beoordeling omzet (4 punten), zie hieronder. 
Zoals aangegeven impliceert de tendentie dat er verschuivingsgevaar in de omzet 
categorieën bestaat, namelijk van reissommen binnen- en buitenland naar de overige 
opbrengsten (commissieverkoop niet eigen omzet, losse vliegtickets en overige niet 
SGR omzet). De focus bij de beoordeling van omzet reissommen binnen- en 
buitenland zal op volledigheid liggen en bij de overige omzet categorieën op 
juistheid. 
 
De accountant vraagt een specificatie op van de diverse omzet categorieën en sluit 
deze aan met de samengestelde jaarrekening en de financiële administratie, zowel 
voor 2018 als voor 2017.  
 
Conform COS2400 par 47-49 dient de accountant cijferanalyses uit te voeren en te 
verzoeken om inlichtingen. De accountant is met name alert (professioneel-kritische 
instelling) op significante wijzigingen in de omzetverdeling 2018 in vergelijking met 
2017. Bij de verzoeken om inlichtingen zal de accountant nagaan hoe de juiste 
rubricering over de verschillende categorieën tot stand komt en hoe geborgd is dat 
er geen verschuivingen plaats hebben gevonden, bijvoorbeeld van reissommen 
binnenland naar commissie verkoop andere SGR-touroperator. Daarnaast zal de 
accountant zal een gedetailleerde cijferbeoordeling maken van de omzet per maand, 
in totaal en per categorie, in 2018 in vergelijking met dezelfde periode in 2017 
(wijziging in verhouding 2018 t.o.v. 2017). Bijzondere aandacht daarbij gaan uit naar 
de afgrenzing, met name de maanden december 2018 en januari 2019. In interviews 
dient de accountant te achterhalen hoe intern geborgd is dat omzet reissommen 
binnen- en buitenland niet verschoven kan worden van december 2018 naar januari 
2019. Zoals omschreven in COS2400, A26, in assurance-vaardigheden en technieken, 
zijn aanvullende werkzaamheden op verzoeken en inlichtingen en cijferanalyses 
(inspectie, herberekening, opnieuw uitvoeren, observatie en confirmatie) in 
voorkomend geval noodzakelijk. 
 
Voorts zal de accountant een uitgebreide cijferanalyse uitvoeren op de diverse 
balans- en kostenposten en opvallende trends (trendbreuken) bespreken met Saskia 
en Karel van Doorn en andere sleutelfunctionarissen binnen het bedrijf. 
 

1c: 4 punten 
c) Vanwege het feit dat de risicodragende omzet slechts €43.649 onder de grens voor 

een controle-opdracht zit, zal de materialiteit laag zijn bij de beoordeling van de 
omzet per categorie. De accountant zal vast moeten stellen dat terecht de 
beoordelingsopdracht in plaats van de controleopdracht is uitgevoerd. De 
gehanteerde materialiteit bij de balans en de kostenposten zal vergelijkbaar zijn met 
die bij de jaarrekeningcontrole. Zie Stramien voor assuranceopdrachten paragraaf 67. 
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Vraag 2 (20 punten) 
 
Vraag 2  
2a: 10 punten 

a) Belangrijk is dat de student onderkent dat er sprake is van een vraag vanuit de 
verantwoordelijke partij Saskia van Doorn. Er is geen verantwoordingsstuk voor SGR 
of een andere derde. Saskia wil zelf weten of haar registratie in 2018 nu wel juist en 
volledig is. In die zin kwalificeert deze opdracht zich niet als assurance opdracht 
ingevolge het stramien voor assurance opdrachten paragraaf 26. Er is immers geen 
betrokkenheid van drie partijen. Alleen Saskia (opdrachtgever/verantwoordelijke 
partij) en de accountant (opdrachtnemer). In paragraaf 35 van het stramien staat 
expliciet vermeld dat de verantwoordelijke partij één van de gebruikers kan zijn, 
maar niet de enige! (5 punten) 
 
Het is een eenmalig (kwalitatief) retrospectief onderzoek naar niet financiële 
informatie, zonder dat de accountant daarbij een oordeel geeft of een conclusie 
trekt. (2 punten) Er is derhalve sprake van een opdracht tot het verrichten van 
overeengekomen specifieke werkzaamheden, COS4400N. (3 punten) 
 
Studenten die hier een uitwerking beschrijven op basis van assurance mogen niet 
beloond worden. 
 

2b: 10 punten 
b) Om deze opdracht uit te voeren zal de accountant in overleg met Saskia van Doorn 

de specifieke werkzaamheden en de uitgangspunten voor de opdracht moeten 
overeenkomen (COS4400N, par. 3). (2 punten) 
 
Saskia van Doorn wil een onderzoek naar de juistheid en volledigheid van de digitale 
schadedossiers bij Online Reizen BV. De norm volgt uit de uitvoeringsregeling bij 
schadegevallen (weergegeven in a t/m f). (2 punten) 
 
In 2017 zijn er 1.438 schadegevallen geweest. Indien we ervan uitgaan dat het aantal 
schadegevallen in 2018 vergelijkbaar zal zijn, zal de accountant op zoek moeten gaan 
naar een effectieve vorm om feitelijke afwijkingen op de norm op te sporen. De 
digitale gegevens bij a), b), c), d) en f) zijn door middel van data-analyse vast te 
stellen. Hiervoor zal een query geschreven moeten worden die vaststelt of de digitale 
gegevens geregistreerd zijn (volledigheid) en valide (juistheid toetsen aan vast te 
stellen normen per categorie). Afwijkingen komen op een uitzonderingslijst te staan 
die de accountant integraal gegevensgericht zal controleren (afstemmen met 
bewijsstukken). (2 punten) 
 
De documenten onder e) zijn niet door middel van data-analyse te controleren want 
daarvan is het geen vast gegeven dat er een vastlegging moet zijn (volledigheid) en 
ook al is er wel een vastlegging, dan wil het nog niet zeggen dat die juist is. Er is geen 
vooraf gedefinieerde norm voor.  
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De juistheid en volledigheid van deze categorie zal de accountant door middel van 
een steekproef op alle schadedossiers 2018 onderzoeken. (2 punten)  
De accountant rapporteert over de feitelijke bevindingen die volgen uit zijn 
werkzaamheden en die hij kan onderbouwen met de verkregen informatie. De 
accountant doet geen uitspraak over de betekenis van de feitelijke bevindingen 
(COS4400N, par. 5). De conclusie is aan de lezer zelf. (2 punten) 
 
Student die aandacht besteed aan de betrouwbare werking van Readsoft mag 
beloond worden. 
 
Indien student bij 2a voor de assurance variant heeft gekozen en op basis hiervan de 
juiste beschrijving heeft gegeven mag toch beloond worden en wordt gezien als een 
doorwerkfout. Inhoudelijk verschil zit met name in de rapportage. 

 
Vraag 3 (10 punten) 
Belangrijk is dat de student een logische redenering volgt over fundamentele beginselen en 
mogelijke bedreigingen die daarbij een rol zouden kunnen spelen. Mogelijk gaat de student 
vrij snel naar objectiviteit en zelftoetsing vanwege samenloop van dienstverlening (VIO 
hoofdstuk 4).  
 
Daarbij gaat hij dan voorbij aan het gegeven dat die samenloop van dienstverlening 
betrekking heeft over de samenloop van een assurance dienst en een non-assurancedienst. 
Het feit dat een student hierdoor voorzichtiger is dan regelgeving formeel voorschrijft, hoeft 
niet tot directe afstraffing te leiden, want het is ook niet onjuist. Maatregelen uit 
bijvoorbeeld toelichting VIO-artikel 19 - overleg onafhankelijkheids-functionaris en 
opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelingen (OKB) - bijten niet. 
 
Het accountantskantoor Check Inn BV verzorgt diverse opdrachten voor de Groene Vogel BV 
en Online Reizen BV. De samenstellingsopdracht, de beoordelingsopdracht en de 
adviesopdrachten worden door afzonderlijke teams uitgevoerd.  
 
Ann Uleren AA is sinds 2 jaar alleen verantwoordelijk voor de assuranceopdrachten, zij is 
niet betrokken bij de samenstellingsopdracht. Nu wordt aan haar gevraagd of zij een 
onderzoeksrapport wil schrijven bij de prognose 2019 – 2021 ten behoeve van de lening bij 
de bank voor met name de verbouwing van de vestigingen.  
 
Uiteraard moet Ann voldoen aan de fundamentele beginselen professionaliteit, integriteit, 
objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Omdat ze pas 2 jaar 
in dienst is bij Check Inn zal de vertrouwelijkheid hier geen rol van betekenis spelen. Ook 
vakbekwaamheid niet, want van een AA mag verwacht worden dat ze een toch vrij simpele 
prognose kan onderzoeken. Uit de casus is verder niet af te leiden dat integriteit en 
vertrouwelijkheid hier een rol van betekenis spelen. Professionaliteit en objectiviteit 
kunnen dan wel in het geding zijn. Een ander team van Check Inn BV verzorgt de 
samenstelling. Ann Uleren beoordeelt deze samengestelde jaarrekening tbv de SGR. Er is wel 
samenloop van dienstverlening bij een niet-OOB (VIO H4), maar Ann Uleren neemt geen 
beslissing of participeert niet in de beslissing (VIO, art 18) zij is niet betrokken bij een non-
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assurancedienst (samenstelling) met materiële invloed op het assurance object (VIO art 19 
en art 20).  
 
Kortom, vanuit de VGBA of VIO zijn er formeel geen beletselen tegen het aanvaarden van 
deze opdracht. 
 
Indien de student opmerkingen in dit kader maakt over eventuele betrokkenheid van de 
accountant bij de begroting in samenspraak met de beoordelingsopdracht voor komend jaar 
mag gehonoreerd worden. 
 
 
Vraag 4 (30 punten) 
4a: 7 punten 

a) Het is een kwantitatief en eenmalig onderzoek naar financiële toekomstige 
informatie (prospectief). (1 punt)  
De NV COS 3400 is hierop van toepassing. (2 punten) 
De doelstelling van een dergelijk onderzoek staat beschreven in COS3400, par. 2:  
In een opdracht tot onderzoek van toekomstgerichte financiële informatie dient de 
accountant toereikende informatie te verkrijgen teneinde vast te stellen dat: 
 
• de aan de toekomstgerichte financiële informatie ten grondslag liggende, door 

het bestuur gemaakte schattingen, niet onredelijk zijn en in geval van hypotheses 
deze aansluiten op het doel van de informatieverstrekking; 

• de toekomstgerichte financiële informatie op een juiste wijze is gebaseerd op de 
veronderstellingen; 

• de toekomstgerichte financiële informatie op een juiste wijze is gepresenteerd en 
alle veronderstellingen van materieel belang toereikend zijn toegelicht met 
inbegrip van een duidelijke vermelding of het schattingen of hypotheses betreft; 
en 

• de toekomstgerichte financiële informatie is opgesteld op dezelfde basis als de 
jaarrekening, met toepassing van aanvaardbare grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling.  

(4 punten) 
 

1b: 5 punten 
b) De tendenties waar de account rekening mee houdt is dat Saskia van Doorn de 

neiging heeft om zaken rooskleuriger voor te stellen dan dat ze zijn. Saskia wil de 
bank natuurlijk overhalen om tot verstrekking van de lening over te gaan. 
Rooskleuriger voorstellen, door de opbrengsten te flatteren en de kosten te 
deflatteren. (3 punten) 
 
Daarnaast kunnen de investeringskosten lager zijn voorgesteld dan ze in 
werkelijkheid zullen zijn. Als de bank eenmaal een lening heeft verstrekt zullen ze 
eerder geneigd zijn om het aanvullend benodigde bedrag ook te lenen, anders 
rendeert de eerste lening mogelijkerwijs niet. (1 punt)  
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Tot slot bestaat de neiging om eventuele onderpanden voor de bank te hoog te 
waarderen (reële waarde gebouwen en terreinen (te hoog) versus hypotheek o/g (te 
laag) en reële waarde inventaris (te hoog)). (1 punt) 
 

1c: 18 punten. Er wordt niet verwacht dat alle punten geraakt worden, maximaal 18 punten. 
c) Omzet (3/3 punten) 

In de prognose is uitgegaan van een stijging van de omzet van 2018 naar 2019 met 
10% en daarna met 5%. Rekenkundig is dit juist uitgevoerd. De stijging is alleen 
gekoppeld aan internetboekingen. De Omzet gerelateerd aan verkoop in de 
vestigingen is dalend. Met als gevolg dat er 10 locaties zijn afgestoten en dus de 
omzet van deze 10 filialen ook komt te vervallen. Daartegenover staat een eventuele 
opbrengst doordat mogelijk 5 topverkopers als zelfstandig reisagent op gaan treden. 
Omdat de stijgingspercentages alleen betrekking hebben op internetboekingen lijkt 
de stijging te hoog. Dit is conform de tendentie.  
 
Assurancewerkzaamheden:  
De accountant vraagt een specificatie op per opbrengstcategorie in de begroting voor 
2019-2021. De accountant zal voor 2018 (realisatie) een omzetspecificatie per filiaal 
opvragen en vaststellen welke 10 filialen gesloten zijn en welke omzet daarmee 
verloren is gegaan (absoluut en procentueel). Daarnaast zal de accountant willen 
weten of die topverkopers ingegaan zijn op het aanbod van Saskia van Doorn 
(vastleggingen) en wat de verwachte opbrengst hiervan is (hoe vastgesteld?). 
Daarnaast zal de accountant de totale internetverkopen uit 2017 vergelijken met 
2018 om een indicatie te hebben van de toegepaste stijging. De accountant vraagt 
een toelichting en onderbouwing bij de gehanteerde stijgingspercentages van 10 en 
5%. 
 
Brutowinstmarge (1 punt) 
De brutowinstmarge in 2018 bedroeg 59%, in 2019 55%, in 2020 60% en 2020 60%.  
 
Assurancewerkzaamheden:  
De accountant vraagt een toelichting op de fluctuaties in de BWM. Met name 2019 
lijkt bijzonder (tegen tendentie in). 
 
Personeelskosten (2/2 punten) 
De personeelskosten in 2019 stijgen met €180.400 ten opzichte van 2018. In 2020 
dalen ze fors met €1.152.704. In de opgave staat dat door de reorganisatie 18 
personeelsleden (of FTE’n) worden weggesaneerd. Bij de vooronderstellingen staat 
dat in verband met de ontwikkeling van de websites vijf extra personeelsleden 
noodzakelijk zijn.  Uitgaande van de personeelskosten 2018 (2,2 mln), het salaris van 
Saskia (100k) resteert er 2,1 mln voor 55 ften. Indicatief: Ervan uitgaande dat er 18 
worden ontslagen en 5 website bouwers worden aangenomen, zouden de 
personeelskosten dalen met 13/55 van 2,1 mln, oftewel circa €500.000. Aangezien de 
personeelskosten stijgen in 2019 lijkt er sprake te zijn van extra kosten 
(ontslagvergoedingen?) en vanaf 2020 dalen ze wel heel erg fors (1,2 mln). Een stuk 
meer dan de benaderde 500k. Het lijkt erop dat de personeelskosten vanaf 2020, 
conform tendentie, te laag zijn weergegeven.  
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Assurancewerkzaamheden: de accountant vraagt de onderbouwing op van de 
personeelskosten in de begroting 2019-2021. Daarnaast vraagt hij op wie op de 
saneringslijst staan en welk bedrag aan personeelskosten in 2018 hiermee gepaard 
ging. Hij vraagt tevens op wat de status is van de personen waar afscheid van is 
genomen. Zijn ze akkoord gegaan, hebben ze een ontslagvergoeding ontvangen of 
zijn er nog juridische procedures en kosten aan verbonden? Tot slot vraagt de 
accountant een specificatie op van de website bouwers en de daarmee gepaard 
gaande kosten. 
 
Huisvestingskosten (1 punt) 
De huurovereenkomsten van 10 af te stoten locaties zijn afgekocht tegen één 
jaarlijkse huurlast. Tegen die achtergrond lijkt het logisch dat de huisvestingskosten 
in 2019 vergelijkbaar is met die van 2018 en vanaf 2020 fors daalt.  
 
Assurancewerkzaamheden: de accountant vraagt de onderbouwing op van de 
huisvestingskosten in de begroting. Met name beoordeelt hij de kosten 2020 en 2021 
en de onderbouwing door huurcontracten van de locaties die aangehouden zijn. 
 
Verkoopkosten (1/1 punt) 
De verkoopkosten 2019 – 2021 dalen tov 2018. In 2018 sprake was van eenmalige 
verkoopkosten voor de promotie van een nieuwe website van €50.000. In 2017 
waren de verkoopkosten 56k. In 2018 fors hoger door eenmalige verkoopkosten van 
50k en blijkbaar nog een 80k (voor?). Daarna blijven zij op het niveau van 2017 + de 
“eenmalige” verkoopkosten (circa 110k). 
 
Assurancewerkzaamheden: de accountant vraagt de onderbouwing van de 
verkoopkosten op bij Saskia. Hij vraagt met name om toelichting op de kosten in 
vergelijking met 2018 en 2017 (vanwege het eenmalige karakter van websitekosten, 
of zijn het toch doorlopende kosten?). 
 
Reorganisatiekosten (2/2 punten) 
In de toelichting staat dat uitgegaan wordt van geschatte verbouwingskosten van de 
vestigingen van 1 mln, verspreid over 10 jaar is dat 100k per jaar. In 2019 is slechts 
de helft van dit bedrag opgenomen, wellicht omdat de kosten in 2019 hoog uitvallen 
door incidentele personeels- en huisvestingskosten en anders het resultaat negatief 
wordt? Of beginnen de werkzaamheden pas halverwege het jaar, of is er sprake van 
resultaatsturing? Hoe verhoudt zich de afschrijving in 10 jaar tot de overige 
afschrijvingspercentages? 
 
Assurancewerkzaamheden:  
de accountant vraagt de onderbouwing van de reorganisatiekosten op bij Saskia van 
Doorn. In de toelichting op de prognose gaat het alleen over de facelift van de 15 
vestigingen. In eerdere tekst staat “aanzienlijke investeringen, met name 
doorverbouwing…” De vraag is (conform tendentie) of de kosten van de reorganisatie 
wel volledig zijn weergegeven. De accountant gaat na of er offertes zijn die de 
geschatte kosten kunnen onderbouwen en gaat tevens na of er nog meer plannen zijn 
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(notulen directievergadering/MT vergadering, toezichthoudersvergadering) waarvan 
de kosten niet in het totaalbedrag van 1 mln zijn opgenomen. Tot slot gaat de 
account na wat de planning is van de verbouwing en of de toerekening van slechts 
€50.000 aan 2019 hierdoor te rechtvaardigen is. 
 
Vervoerskosten en algemene kosten (1 punt) 
Assurancewerkzaamheden De accountant vraagt een specificatie op van deze kosten 
in de begroting en vergelijkt deze met de realisatie van 2018. Op het eerste gezicht 
lijken hier geen bijzonderheden in te zitten. 
 
Afschrijvingen (1 punt) 
Assurancewerkzaamheden:  
de accountant vraagt de MVA staat 2018 op, de investeringsplannen voor 2019-2021 
en gaat na of de opgenomen bedragen plausibel zijn. Op het eerste gezicht lijken hier 
geen bijzonderheden in te zitten, ook al omdat de afschrijving op de verbouwing van 
de 15 blijvende locaties afzonderlijk als reorganisatiekosten is meegenomen en reeds 
beoordeeld. 
 
Diverse baten en lasten (1 punt) 
Assurancewerkzaamheden:  
de accountant vraagt de specificatie op van deze post in 2018 en gaat na of er 
bepaalde kosten in verborgen zitten die eigenlijk gerubriceerd zouden moeten worden 
in andere categorieën en dus in de begroting meegenomen moeten worden. 
 
Rentekosten (1 punt) 
De rentelasten 2018 – 2021 bewegen zich rond de €130k. Dat is voor 2019-2021 
vreemd want bij een extra lening van 1 mln zullen de rentekosten uitgaande van stel 
3,5% met minimaal 35k moeten toenemen. De te lage rentekosten in de begroting is 
conform de tendentie. 
 
Assurancewerkzaamheden:  
de accountant vraagt de specificatie van de rentekosten op en stemt die af met 
onderlinge bewijsstukken (leningsovereenkomsten). Ook de eventuele offerte van de 
bank voor de extra lening van 1 mln wordt hierin meegenomen. Eventueel bij de bank 
opvragen. 
 
Reële waarde onderpand (2 punten) 
Assurancewerkzaamheden:  
de accountant zal nagaan of een recent taxatierapport door een erkende taxateur 
van het gebouw en terreinen aanwezig is, om de mogelijke overwaarde vast te 
stellen/te beoordelen. Daarbij zal ook vastgesteld moeten worden vanuit 
hypotheekakte en kadastrale recherche hoe groot de reeds bestaande hypothecaire 
last is die op het pand drukt.   
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Vraag 5 (18 punten) 
5a: 6 punten 
a) Van belang hierbij is dat de student onderkent dat de opdracht betrekking heeft op niet 

financiële historische informatie waardoor COS3000 van toepassing is (2 punten). 
Omdat het reisbureau zelf een verantwoording van trackingboekingen heeft opgesteld 
waarbij zij zelf getoetst heeft op de geldigheid van de trackingboeking (=norm), is sprake 
van een attest-opdracht en dus van COS3000A. (volledige 6 punten)  
Zie COS3000A, par 12.a.ii.a: 
Attest-opdracht: Een assurance-opdracht waarbij een andere partij dan de accountant 
het onderzoeksobject meet of evalueert ten opzichte van de criteria. Deze partij geeft 
ook vaak de resulterende informatie over het onderzoeksobject weer in een rapport of 
een overzicht. In bepaalde gevallen kan de informatie over het onderzoeksobject echter 
door de accountant in het assurance-rapport worden weergegeven. Bij een attest-
opdracht is de conclusie van de accountant gericht op de vraag of de informatie over het 
onderzoeksobject geen afwijking van materieel belang bevat. 

 
5b: 6 punten 
b)  

 
Gedurende de werkzaamheden stelt de accountant de volgende verbanden vast: 
 

Vast te stellen verbanden 
Datum tijdstip van de cookie is binnen 24 uur van de datum/tijdstip van de 
boeking (zie blz 6 opgave) 
De Reissom per boeking per maand in totaal per touroperator 
vermenigvuldigd met het commissiepercentage is gelijk aan de factuur 
Commissie bedrag aan touroperator (zie blz 6 opgave) 
Het aantal personen per boeking vermenigvuldigd met het de reissom p.p. 
per boeking is gelijk aan de reissom van de declaratie. (zie blz 6 opgave) 
Datum van de reis is binnen het boekjaar 2018 (zie waarderingsgrondslag 
algemeen blz 11 opgave) 
Totaal commissiefacturen touroperators is gelijk aan opgestelde jaar 
verantwoording van de trackingboekingen(zie blz 6 opgave) 

 
 
5c: 6 punten   
c) Argument voor:  
• Er is sprake van een grote hoeveelheid aan tracking boekingen die beoordeeld moeten 

worden. 
• Het is een homogene populatie hierdoor kan met een steekproef met een grote mate 

van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid een uitspraak gedaan worden over de 
betrouwbaarheid van de totale populatie. 

• Het houden van een steekproef valt onder de specifieke deskundigheid van de 
accountant ( in tegenstelling tot een data-analyse waarbij beroep wordt gedaan op 
deskundigheid van data-analisten en programmeurs). 
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Argument tegen:  
• Bij een steekproef is altijd sprake van een steekproefrisico. Zelfs bij een goed opgezette 

en uitgevoerde steekproef bestaat er een (weliswaar kleine) kans dat fouten van 
materieel belang buiten zicht blijven.  

• Daarnaast levert de steekproef vanwege de extrapolatie naar het totaal een Meest 
Waarschijnlijke Fout op waarbij alleen de gevonden en geëxtrapoleerde fouten direct 
aanwijsbaar zijn. Dit in tegenstelling tot een goed opgezette en uitgevoerde data-
analyse waarbij alle fouten (aantoonbaar) gedetecteerd zijn. 

• Tot slot is het uitvoeren van een wiskundige of statistische steekproef een bewerkelijke 
en foutgevoelige aangelegenheid. 

 


