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Overlegorgaan van bekostigde 
HBO-scholen met een 
accountancy-opleiding 

Voorzitter Landelijke Examens 
Post hbo 
 
 
Correctiehandleiding examen AA3, 10 juni 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: (10) 
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? 
 

Afweging die de student moet maken is met name gericht op rationaliteit van de opdracht. 
Mag Tina de opdracht aanvaarden zonder dat ze zeker weet dat de opdracht tot controle is 
gegeven aan een ander kantoor? In de opgave staat dat men “overweegt” YE Accountants in 
te schakelen. De opdracht tot samenstellen of opstellen mag niet in de plaats komen van een 
controle opdracht (economisch delict). Ingevolge art 15a van de VGBA zal YE Accountants 
collegiaal overleg moeten voeren met Standaard Accountants. Het uitblijven van een dergelijk 
verzoek kan een signaal zijn dat de opdracht tot controle (nog) niet is verstrekt en zal 
vooralsnog aanleiding zijn voor Tina om opdrachtaanvaarding uit te stellen. Nadat Tina heeft 
zeker gesteld dat de opdracht tot controle is verstrekt, zal de samenstellingsopdracht 
(COS4410) kunnen worden geaccepteerd. 

Het is volgens de regelgeving niet verboden, en dus impliciet toegestaan, om zowel een 
samenstellingsverklaring als een controleverklaring op te nemen in één jaarrapport. Vanwege 
een aantal belangrijke bezwaren bij deze variant heeft de NBA echter toch een sterke 
voorkeur voor de hieronder beschreven tweede variant. 
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NB. De student hoeft niet in te gaan op onderstaand uitgewerkte beide varianten. Het gaat 
om een logisch opgezette redenering en motivatie van het antwoord in lijn met de 
beschreven varianten. 

De twee varianten zijn: 

1. De samenstellend accountant rapporteert op briefpapier van het accountantskantoor 
en geeft bij de jaarrekening een samenstellingsverklaring af die in het jaarrapport 
wordt opgenomen. Ondanks dat het samenstellen is geschied door de accountant en 
het briefpapier wellicht anders suggereert, draagt de opdrachtgever, zoals 
aangegeven in de samenstellingsverklaring en de LOR, de verantwoordelijkheid voor 
de jaarrekening. Vervolgens voert de controlerend accountant zijn controleopdracht 
uit en geeft zijn controleverklaring af op briefpapier van zijn eigen 
accountantskantoor. Ten behoeve van de openbaarmaking neemt de klant, na 
toestemming van de accountant, de verklaring op in de 'Overige gegevens' van het 
jaarrapport, waarin tevens de samenstellingsverklaring van de andere accountant is 
opgenomen. Nadeel van deze variant is dat de samenstellingsverklaring geen enkele 
betekenis meer heeft, omdat het voor de beoogde gebruikers veel relevanter is te 
weten wie de jaarrekening heeft gecontroleerd en wat de strekking van de 
controleverklaring is. Het is in dit verband niet relevant te weten wie die jaarrekening 
heeft samengesteld. Bovendien kan deze variant tot onduidelijkheden leiden ten 
aanzien van de verschillende data van de samengestelde en gecontroleerde 
jaarrekening, controleverklaring en samenstellingsverklaring. Ook is vooralsnog niet 
duidelijk hoe in deze variant moet worden omgegaan met in de door de eerste 
accountant samengestelde jaarrekening aangebrachte wijzigingen die voortkomen uit 
de controle door de tweede accountant. 

2. Idem als A, echter de samenstellingsverklaring wordt wel afgegeven maar niet 
opgenomen in het jaarrapport. Ook wordt het jaarrapport niet uitgebracht op 
briefpapier van de samenstellende accountant, waardoor vermelding van diens naam 
etc. achterwege blijft. De problemen die aan variant A kleven, spelen in variant B geen 
rol. 

Dit valt ook af te lezen aan COS4410 A3D waarin wordt gesteld dat het afgeven van een 
controleverklaring én samenstellingsverklaring maatschappelijk niet wenselijk is en tot 
verwarring kan leiden. Bovendien worden de vereiste in het kader van de uitvoering van een 
samenstellingsopdracht inhoudelijk afgedekt door de standaarden voor de controleopdracht 
waardoor het verplicht toepassen van standaard 4410 maatschappelijk geen meerwaarde 
heeft.  

De NBA heeft een sterke voorkeur voor variant 2 omdat het opnemen van twee 
accountantsverklaringen onduidelijkheid schept. Ook zullen in variant 1 vele van de beoogde 
gebruikers de vraag stellen wat een samenstellingsverklaring toevoegt als er ook een 
controleverklaring beschikbaar is. 

De VIO is niet van toepassing want het gaat om opdrachtacceptatie van de 
samenstellingsopdracht.  

Mocht een student in de uitwerking beginnen over langdurige betrokkenheid (VIO art 28) bij 
de omzetverklaring: Ook die geldt niet, dat gaat bij de controle in 2022 pas een rol spelen. 
Tina is vanaf 2011 (vanaf oprichting EasySteps Solution groep) betrokken bij werkzaamheden 
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voor EasyStep. Vanaf 2015 is gestart met een Franchise formule en vanaf dat moment wordt 
jaarlijks een omzetverklaring verzorgd door wederom Tina. Voor wat betreft non-assurance 
diensten is er geen beperking gesteld aan langdurige betrokkenheid van de accountant. Voor 
wat betreft assurance diensten wel. Zie Hoofdstuk 7, art 28 van de VIO. Grens is gesteld op 
een periode van 7 aaneengesloten jaren betrokkenheid. Voor het jaar 2021 is daar nog geen 
sprake van, 2021 is het 7e jaar en levert dus (nog) geen bedreiging op. 

Op basis van de VGBA is objectiviteit een belangrijk fundamenteel beginsel en moet dat in het 
licht van de langere betrokkenheid bij de cliënt op bedreiging worden getoetst. 

 
Vraag 2 (35) 

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. 

a) 

De controller van Easysteps Solution BV stelt per franchisenemer omzetoverzichten op die de 
basis zijn voor de afrekening van de verplichte 10% afdracht over de gerealiseerde omzet, de 
commissies en de bonus per franchiseafnemer (0%, 1%, 2% of 3%). Bijlage 1 is een 
verzamelstaat voor de 5 afzonderlijke franchisenemers. Tina gaat per Nederlandse 
franchisenemer een accountantsproduct verstrekken met name gericht op de 
nauwkeurigheid, afgrenzing en waardering van de omzet, in totaal dus 5 verklaringen. Omzet 
is immers de basis. Afdrachten, de jaarlijkse bijdrage en bonus zijn afgeleide. De omzet van 
een filiaal valt uiteen in drie delen. 

• Omzet fietsen en onderdelen winkel; 
• Omzet corporate deals; 
• Omzet accessoires en onderhoud. 

Vanuit het belang van Easystep Solutions BV bestaat er een verschuivingsgevaar: 

• van omzet online (12% commissie) naar corporate deals (7,5% commissie); 
• van omzet fietsen (wel bonus) naar omzet onderdelen (geen bonus); 
• van omzet accessoires en onderhoud (geen afdracht) naar omzet onderdelen (10% 

afdracht) . 

Daarnaast heeft Easystep Solutions BV baat bij een te hoge omzet verkopen in de winkel per 
franchisenemer omdat de te ontvangen afdracht omzet winkel (10%) een groter bedrag is dan 
de te verstrekken bonus van 2% (tendentie). Primaire controlerichting zal zijn nauwkeurigheid 
van de omzet fietsen en onderdelen in de winkel, daarbinnen de volledigheid van de omzet 
fietsen, de nauwkeurigheid van omzet corporate deals, de volledigheid van omzet online. 

Type onderzoek is doorlopend, retrospectief, kwantitatief. 

Vijf elementen van assurance: Zie Stramien voor assurance, art 26. 
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Drie partijen: EasyStep Solutions BV, de 29 franchisenemers en Standaard Accountants 

Object van onderzoek: de 5 omzetoverzichten per franchisenemer. 

Criteria: Franchisevoorwaarde. Gerealiseerde omzet tegen vastgestelde verkoopprijzen van 
fietsen (exclusief accessoires en onderhoud). Waarbij corporate deals wel meetellen voor de 
afdracht van 10%, maar niet voor de bonus! 

Assurance-informatie: Omdat voorraad fietsen in consignatie is gegeven aan de 
franchisenemer en er verder geen andere merken verkocht mogen worden, zal er per 
franchisenemer een overzicht van beginvoorraad, geleverde fietsen in 2021 en eindvoorraad 
moeten zijn waarmee de accountant een sluitende verbandscontrole kan opstellen (zie b). 

Schriftelijke assurance rapport: een bijzondere controleverklaring bij de omzetoverzichten per 
franchisenemer. 

De vraag van de gebruiker (franchisenemer) zal gericht zijn op het verkrijgen van een redelijke 
mate van zekerheid. Omdat het onderzoek en de af te geven verklaring zich richt op een 
enkele post (omzet) zal COS805 worden gehanteerd: bijzondere overwegingen – controles 
van enkel financieel overzicht en controles van specifieke elementen, rekeningen of posten 
van een financieel overzicht.  

b) 

NB1. De omzet online verkopen die binnen het postcode gebied van de franchisenemer valt 
zit niet in de omzet van de winkel maar in de omzet van het hoofdkantoor EasyStep zelf. 
Hierover wordt alleen een commissie afgedragen (12% van de verkoopprijs). Levering en 
afdracht van de kostprijs geschiedt ook niet door de franchisenemer. 

NB2. Omzet voor Corporate deals zit wel in de omzet van de franchisenemer (zij leveren de 
fietsen ook) alleen telt deze omzet weer niet mee voor bonus.  

NB3. Het is essentieel dat de student het verschuivingsgevaar onderkent tussen de 
verschillende categorieën omzet. De werkzaamheden moeten hier op afgestemd zijn.  

In de opgave staat dat bedongen is dat Standaard Accountants gebruik mag maken van de 
werkzaamheden die door YE accountants zijn uitgevoerd. Tevens staat vermeld dat YE de 
getrouwe werking van het ERP systeem heeft vastgesteld.  

YE Accountants zal bij de jaarrekeningcontrole met een grotere materialiteit werken dan 
Standaard Accountants bij de controle van de omzet per franchisenemer. In die zin is de vraag 
of Tina effectief gebruik zal kunnen maken van de werkzaamheden die door YE Accountants 
zijn uitgevoerd. Tina zal in ieder geval inzage willen hebben in de wijze waarop YE accountants 
de getrouwe werking van het ERP heeft vastgesteld. 

De omzet per franchisenemer bestaat uit: 

• Omzet verkochte fietsen winkel, inclusief omzet corporate deals; 
• Omzet onderdelen; 
• Omzet accessoires en onderhoud. 

Tina vraagt bij de controller een specificatie op per omzetcategorie per filiaal en sluit het 
overzicht in totaal aan bij de financiële administratie (het ERP systeem).  
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Omzet verkochte fietsen winkel. 

Door middel van een sluitende geld goederenbeweging per filiaal zal Tina een soll positie van 
de omzet fietsen per franchisenemer berekenen. Daartoe vraagt zijn bij Easystep Solutions BV 
per franchisenemer op: 

• een overzicht van de beginvoorraad fietsen in consignatie; 
• de geleverde fietsen in consignatie in 2021 in totaal en per prijsperiode bij 

fluctuerende prijzen; 
• de eindvoorraad in consignatie per 31 december 2021 
• De vastgestelde verkoopprijs per fiets voor 2021 (en eventuele 

fluctuaties/aanpassingen daarin) 

De Beginvoorraad fietsen sluit Tina aan bij de gecontroleerde eindvoorraad van 31 december 
2020 per filiaalhouder. De leveringen sluit ze aan met ontvangstkwijtingen van de 
filiaalhouder. Tina sluit de aantallen in de overzichten aan bij de voorraadadministratie in het 
ERP systeem, berekent de soll positie van de verkopen in aantallen en in euro’s en sluit deze 
soll positie van de verkoopopbrengsten fietsen aan bij ist positie in de financiële administratie 
in het ERP systeem. Tina stuurt aan de franchisenemers saldobevestigingen van de 
eindvoorraad fietsen in consignatie op 31-12-2021 per vestiging. De verkopen in aantallen 
worden opgesplitst in verkopen winkel en verkopen corporate deals. Verkopen corporate 
deals wordt aangesloten bij opdrachtbevestigingen vanuit het hoofdkantoor.  

Tina maakt aanvullend eventueel gebruik van onder andere inventarisatieverslagen of 
saldobevestiging die YE Accountants heeft gemaakt van de door hun uitgevoerde 
inventarisaties op balansdatum.  

Omzet accessoires/onderhoud en onderdelen. 

Deze omzet zal aanzienlijk geringer zijn dan de omzet fietsen. Tina zal een cijferbeoordeling 
uitvoeren op deze omzetcategorie accessoires/onderhoud versus onderdelen in totaal, tussen 
de 5 verschillende franchisenemers en per filiaal binnen de franchisenemer ten opzichte van 
de gerealiseerde omzet 2020 en de begroting.  Opvallende afwijkingen ten opzichte van het 
gemiddelde, trendbreuken, etc., zal zij gegevensgericht controleren aan de hand van 
voorraadlijsten, inkoopfacturen en inventarisatieverslagen ultimo boekjaar 2021.  

Vraag 3: (20) 
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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a) 

Type onderzoek NV COS Mate van 
Zekerheid 

Gebruikers rapportering 

Advies Geen NV 
COS die 
handvatten 
biedt 

Geen Directie Easy Step 
Solutions BV 

Advies 

Overeengekomen 
specifieke 
werkzaamheden 

COS4400N Geen Gezamenlijk 
opdrachtvoorwaarden 
bepalen met Directie Easy 
Step Solutions BV en 
eventueel directie 
Driven.com 

Rapport van 
feitelijke 
bevindingen 

Assurance bij 
getrouwe 
werking 
dashboard Power 
BI/Management 
informatie   

COS3000A Beperkte/ 

redelijke 

Directie Easy Step 
Solutions BV en directie 
Driven.com 

Assurance 
rapport 

Assurance bij 
betrouwbaarheid 
onderliggende 
data 

COS3000D Beperkte/ 

redelijke 

Directie Easy Step 
Solutions BV en directie 
Driven.com 

Assurance 
rapport 

 

NVCOS 5500N is uitgesloten aangezien het geen transactie betreft. 

b) 

• Advies. De vraag is of een advies van de accountant volstaat voor het doel wat Wout 
wil bereiken, namelijk voldoen aan voorwaarde Driven.com: data beschikbaar gesteld 
in vorm van dashboard. Onderliggende voorwaarde is vastgestelde betrouwbaarheid 
van data en daarmee betrouwbaarheid van dashboard. 

• Overeengekomen specifieke werkzaamheden (COS4400N). Waarschijnlijk niet geschikt 
omdat Driven.com ook zicht wil hebben op betrouwbaarheid van aannames en 
mogelijk conclusies wil zien. Daar doet 4400N geen uitspraak over. Afhankelijk van 
afspraken over uit te voeren werkzaamheden en rapportering daarover met beide 
partijen waarschijnlijk minder geschikt.  

• Assurance rapport bij getrouwe werking dashboard Power BI/Management informatie 
(niet financiële informatie, COS3000A). Kritisch punt is wat de concrete criteria zijn 
waaraan getoetst moet worden. Gebruiker zal de toets criteria aan moeten geven. 

• Assurancerapport bij betrouwbaarheid onderliggende data (niet financiële informatie, 
COS3000D). Kritisch punt is wat de concrete criteria zijn waaraan getoetst moet 
worden. Gebruiker zal de toets criteria aan moeten geven. 
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Vraag 4: (10) 
Mag het accountantsrapport welke bij vraag 3 is uitgewerkt, gebruikt worden ter bestrijding van 
de aansprakelijkheid van de claims? 
 
Bij bijzondere onderzoeken zal de accountant het passend achten om erop te wijzen dat de 
verklaring slechts bedoeld is voor specifieke gebruikers. Afhankelijk van de wet- en 
regelgeving in het specifieke rechtsgebied kan dit worden bereikt door de beperking in de 
verspreidingskring of gebruik van verklaring.  

In algemene zin stelt de account in een separate paragraaf “beperking in verspreidingskring en 
het gebruik” dat het onderzoeksobject is opgesteld voor een specifiek doel voor een 
specifieke gebruiker, waardoor het onderzoeksobject mogelijk niet geschikt is voor andere 
doeleinden. Ons rapport is derhalve uitsluitend bestemd voor een specifieke doelgroep en 
dient niet te worden verstrekt aan of te worden gebruikt door anderen.  

In dit specifieke geval zal de accountant zeer terughoudend zijn met het verstrekken van 
toestemming om het rapport ook voor bestrijding van de claims vanwege een ondeugdelijk 
remsysteem te gebruiken. Het is immers zeer de vraag of het uitgevoerde onderzoek door de 
accountant een bijdrage kan leveren aan de discussie over wel of niet functionerend 
remsysteem. Het rapport dreigt daardoor oneigenlijk gebruikt te worden. In het bijzonder 
dient opgemerkt te worden dat hier indirect ook de producent/leverancier van het merk en 
type remschijf betrokken wordt en die heeft in het onderzoek van de accountant destijds 
geen enkele rol gespeeld (geen hoor/wederhoor toegepast).  

NB De accountantskamer gebruikt NBA handreiking 1127 (opdrachten uitgevoerd ter 
ondersteuning bij (potentiële) geschillen als “best practice”. Hierin staat dat hoor en 
wederhoor toegepast moet worden bij rapporten die (mogelijk) in juridische procedures 
worden gebruikt. Aangezien bij het opstellen van het accountantsrapport geen sprake is 
geweest van hoor- en wederhoor met de fabrikant van de remschijven kan de accountant niet 
ingaan op het verzoek om het rapport te gebruiken ter bestrijding van aansprakelijkheid of 
eventuele claims.   

 

Vraag 5: (15) 
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.  

 

 

a) 
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Met name de fundamentele beginselen uit de VGBA worden bedreigd. Door de uitvoering van 
twee assurance opdrachten doen zich geen bedreigingen voor in het kader van de VIO (geen 
samenloop van dienstverlening assurance en non-assurance). 

Vraag is of de accountant in deze discussie getrokken wil worden. Wil en kan hij deze 
opdracht wel accepteren? Verklaring van accountant wordt gebruikt om 
leverancier/producent van bepaald merk en type remschuif aan te klagen. Er wordt door de 
directie gezien de gedrevenheid waarschijnlijk een goedkeurende verklaring verwacht? Hoe 
ver gaan ze daarbij? Intimidatie?  

Daarnaast is het de vraag of de accountant op dit gebied vakbekwaam genoeg is, de kennis 
van de accountant van en zijn ervaring met de werkzaamheden van deskundigen met 
betrekking tot dergelijke aangelegenheden zal niet groot zijn.  

Staat hij er wel objectief genoeg in gezien zijn rapport over de dataset/MI? Risico van eigen 
belang, belangenbehartiging? Misschien wel in wezen, maar heeft zij de schijn niet tegen?  

Integriteit? Directie wil koste wat kost hun onschuld bewijzen, gedrevenheid om onschuld aan 
te tonen, hoever willen ze daarbij gaan? Zie mogelijk intimidatie.  

b) 

Externe deskundige: zie bijvoorbeeld COS3000A par 52, A121-A125. Ook goed COS620 
vereisten par 7-13 en toelichtende teksten. Het gaat om de strekking en motivatie van de 
accountant bij het kunnen en mogen steunen op werkzaamheden die door een externe 
deskundige zijn uitgevoerd. 

Als accountant moet je minimaal inzage krijgen in: 

• Aard, reikwijdte en doelstelling van de werkzaamheden, complexiteit, risico’s op 
afwijking van materieel belang 

• Beschikbaarheid van assurance informatie die bij het vormen van een oordeel 
voldoende en geschikt is 

• Beschikbaarheid van alternatieve bronnen 
• Relatie TU Delft, onderzoekers en directie (m.n. Max), objectiviteit deskundige 
• Competenties en capaciteiten van de deskundige 
• Vraag of de deskundige onderworpen is aan standaarden voor technische uitvoering 

of aan andere beroeps- en sector gebonden eisen 

Vraag 6: (10) 

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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a) 

Het tuchtrecht is laagdrempelig. Het tuchtrecht geeft iedereen (ook de buurvrouw) het recht 
om de accountant ter verantwoording te roepen als deze volgens hem/haar de 
beroepsnormen heeft geschonden. (WTRA, art 22). De indiener van het klaagschrift dient €70 
griffierecht te betalen. (WTRA art 23). Daarna wordt de klacht in behandeling genomen.  

Aan het klaagschrift worden geen hoge eisen gesteld. 3 A-4tjes en bijlage is al genoeg.  

b) 

Zie Wet Tuchtrechtspraak accountants. Hoofdstuk II Tuchtrechtelijke maatregelen. 

In artikel 2 staan genoemd: 

• Waarschuwing 
• Berisping 
• Geldboete 
• Tijdelijke doorhaling 
• Doorhaling 


