
De MKB-accountant: uw waarborg voor kwaliteit

Als ondernemer bent u enthousiast bezig om uw product of dienst aan de man te brengen. Het liefst wilt 
u al uw tijd hieraan besteden. Maar bij ondernemen komt veel meer kijken. Zaken waaraan u bijvoorbeeld 
ook aandacht moet besteden zijn uw administratie, fiscale aangiftes en jaarrekeningen. Deze werk-
zaamheden kunt u uitbesteden aan een organisatie die zich hierin gespecialiseerd heeft. 

Maar kiest u dan voor een administratiekantoor of een 
accountant? En wat is nu eigenlijk het verschil? In 
deze brochure leggen wij dit aan u uit. 

Het grootste verschil tussen een bedrijfsadministrateur 
en een accountant zit in de opleiding, praktijkervaring 
en het toezicht op de werkzaamheden. In de tabel 
hieronder zijn de verschillen weergegeven. 

Gewaarborgde kwaliteit 
Samenwerking met een accountant betekent ge-
waarborgde kwaliteit. Het accountantsberoep is in 
Nederland bij wet geregeld. De titel (AA of RA) mag 
pas worden gevoerd als de accountant een afgeronde 
HBO of universitaire opleiding heeft, minimaal drie 
jaar praktijkervaring heeft opgedaan en zich 
vervolgens inschrijft bij de Nederlandse Beroeps-
organisatie voor Accountants (NBA). Deze inschrijving 
is verplicht. Voor een boekhouder of een admini-
stratiekantoor zijn diploma’s of ervaring niet vereist.

Gedragscode
Omdat het accountantsberoep een maatschappelijke 
functie heeft, gelden er ethische regels voor dit 
beroep, de zogenaamde Verordening Gedrags- en 
Beroepscode voor Accountants (VGBA). Hierin 
worden de basisnormen en -waarden beschreven 
van de werkhouding van de accountant. Belangrijke 
zaken als geheimhouding, vakbekwaamheid, objec-
tiviteit en integer handelen zijn hierin vastgelegd. 

Administratie- 
kantoor

Accountants- 
kantoor

HBO of universitaire 
opleiding

Niet verplicht Verplicht

Minimaal 3 jaar 
praktijkervaring

Niet verplicht Verplicht

Aangesloten bij een 
beroepsorganisatie

Niet verplicht Verplicht

Toetsing op kwaliteit  
door derden

Niet verplicht Ja

Verplichte bijscholing Niet verplicht* Ja:  
40 uur per jaar

Aansprakelijkheid en 
waarneming regelen

Niet verplicht* Verplicht

*  Indien een administratiekantoor vrijwillig kiest voor de aansluiting bij de 
beroepsorganisatie (NOAB), dan is er wel een scholingsverplichting en  
een verplichting voor het regelen van de aansprakelijkheid.
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Disclaimer
Deze brochure is gebaseerd op de (voorgestelde) regelgeving zoals die in de op 15 januari 2017 bekend was.  
Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij  
geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

De uitgangspunten van de VGBA zijn tot stand 
gekomen in overleg met de minister van Financiën die 
deze VGBA heeft goedgekeurd. Daarnaast is er 
overleg geweest met de AFM (Autoriteit Financiële 
Markten) omdat dit enerzijds verplicht is, maar 
anderzijds omdat de AFM toezicht houdt op de 
naleving van de VGBA. 

Kwaliteitseisen
Aansluiting bij de NBA vraagt van iedere accountant 
ook de plicht om aan de hoge kwaliteitseisen van de 
NBA te voldoen. Daarnaast moet een aangesloten 
accountant de vakkennis op peil houden door 
minimaal 40 uur per jaar te besteden aan het 
onderhouden van de kennis. Hiervoor heeft de NBA 
strikte richtlijnen opgesteld. Iedere individuele 
accountant wordt getoetst op het naleven van  
de verplichte scholing. Daarnaast is het voor  
een accountant verplicht om een aansprakelijk-
heidsverzekering af te sluiten en een waarnemer te 
regelen. Op die manier is de continuïteit van de 
dienstverlening naar de ondernemer gewaarborgd. 

Iedere accountantspraktijk wordt minimaal één keer 
in de zes jaar getoetst op de aan het accountants-
beroep gestelde eisen. Dit gebeurt door de Raad 
voor Toezicht die dit doet namens de NBA. Als de 
Raad vaststelt dat een accountantspraktijk niet 
voldoet aan de gestelde kwaliteitsbeheersing, dan 
krijgt het kantoor de kans om dit te verbeteren.  

Als dit niet leidt tot de gewenste kwaliteit, dan kan  
dit leiden tot een tuchtzaak bij de Accountantskamer 
in Zwolle. 

Een verschil van mening…
Ook voor u als ondernemer geldt dat bij geschillen 
over de uitvoering van werkzaamheden door een 
accountant, er de mogelijkheid bestaat om deze voor 
te leggen aan een klachtencommissie of een 
tuchtrechter die de accountants vervolgens kan 
aanspreken. Dit kan resulteren in boetes, maar ook 
kan hieruit (tijdelijke) doorhaling in het Accountants-
register volgen. Administratiekantoren kennen geen 
toezichthouders. Bij geschillen kunnen deze alleen 
via een civiele procedure worden behandeld. 

Kortom, als u kiest voor een MKB-accountant, dan 
kiest u dus voor kwaliteit. Betekent dit dan dat een 
administratiekantoor geen kwaliteit biedt? Nee, uiter-
aard niet. Echter op de geboden kwaliteit is geen of 
minder toezicht terwijl dit bij een accountant altijd 
gewaarborgd is. Als MKB-ondernemer moet u blind 
kunnen vertrouwen op uw adviseur. En dat is de 
MKB-accountant, uw adviseur. Niet alleen als het op 
cijfertjes aankomt, maar ook als uw sparringpartner 
bij vragen rondom personeel, fusies, overnames, 
pensioen, bedrijfsopvolging, financieringen en nog 
veel meer zaken waar een ondernemer tegenaan 
loopt.

Heeft u nog vragen over onze kwaliteit en/of dienst-
verlening? Neem dan vooral contact met ons op.

 


