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Accountantsorganisaties zijn al enkele jaren bezig met het continu verbeteren van de 
kwaliteit van controleopdrachten. Naast maatregelen die vanuit de beroepsgroep getro� en 
worden nemen beleidsbepalers zelf op de organisatie gerichte maatregelen om de kwaliteit 
te verbeteren. Ook de komende jaren zal de focus gericht blijven op het continu verbeteren 
van de controlekwaliteit. Niet alleen omdat diverse externe commissies hiertoe oproepen, 
maar ook omdat het eenmaal verwacht mag worden van accountants. Het Compliancekantoor 
is u hierbij graag van dienst.

Als beleidsbepaler, 
compliance o� icer of 
externe accountant 

heeft u een grote 
verantwoordelijkheid

en een uitdagende 
taak.

‘Kwaliteit conti nu verbeteren’

De dienstverlening van het Compliance-
kantoor richt zich op alle fases in de kwaliteits-
cirkel. Daarbij is de dienstverlening gericht 
op beleidsbepalers, compliance o� icer, bureau 
vaktechniek en externe accountant. Onze 
dienstverlening met betrekking tot Kwaliteits-
beheersing is hoofdzakelijk gericht op het 
kwaliteitsbeleid, het stelsel van kwaliteits-
beheersing en de werkzaamheden van de 
compliance o� icer. Opdrachtgerichte 

De invulling van onze diensten geven wij 
samen met onze opdrachtgevers vorm. Geen 
enkele situatie of kantoor is hetzelfde, daar-
om sluiten wij graag aan bij uw wensen. In 
deze brochure lichten wij een aantal diensten 
uit de kwaliteitscirkel nader toe. Steeds vaker 
kiezen compliance o� icers ervoor om thema-
reviews te laten uitvoeren in het kader van 
de periodieke beoordeling van het kwaliteits-
stelsel. Dit in aanvulling op de jaarlijkse 
kwaliteitstoetsing. Wij hebben in dit program-
maoverzicht enkele thema-reviews uitge-
werkt. Daarnaast is een overzicht opgenomen 
van enkele trainingen (duur 3 à 4 uur) die 
wij voor u kunnen verzorgen. Uiteraard om 
in overleg met u specifiek te maken. Zo zijn er 
verschillende mogelijkheden om onze train-
ingen te laten aansluiten op de door u uit-
gevoerde controleopdrachten. Bijvoorbeeld 

Kwaliteitscirkel

Maatwerk voor uw organisati e

werkzaamheden zoals bijvoorbeeld interne 
kwaliteitsonderzoeken en opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelingen vallen onder onze 
diensten met betrekking tot Kwaliteitsreview. 
Het Bureau vaktechniek van het Compliance-
kantoor ondersteunt accountantsorganisaties 
bij bijvoorbeeld de toepassing van nieuwe 
regelgeving en ondersteunt externe accoun-
tants door bijvoorbeeld het beantwoorden 
van consultaties.

door het betrekken van casuïstiek uit enkele 
controledossiers. Ook is het mogelijk om een 
themareview te combineren met een training. 
Hierdoor neemt de praktijkgerichtheid en 
de toegevoegde waarde sterk toe. Daarnaast 
is het mogelijk om een thema-review op onder-
handen in plaats van afgeronde controle-
opdrachten uit te voeren. En om trainingen 
op te nemen in uw summer course. Kortom, 
graag bespreken wij met u welke invulling 
voor u passend is.

Interesse?
Heeft u interesse in een van de diensten die 
het Compliancekantoor aanbiedt? Neem dan 
contact op met uw contactpersoon of met ons, 
telefonisch: 020-240 25 72 of per e-mail: 
info@compliancekantoor.nl. 

Toepassing op
opdrachtniveau

Kwaliteitscirkel

Inzicht in nieuwe 
regelgeving

Toepassing op
organisatieniveau

Opleiding &
coaching

Kwaliteitsreview

Evaluatie kwaliteitsstelsel

Vaktechnisch overleg (VTO)

Trainingen

Opleidingen & coaching
Vaktechnisch overleg (VTO)

Opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordeling

Dossiermentoring

Consultaties
Externe verslaggeving

Intern kwaliteitsonderzoek
Thema-review

Voorbereiding op externe toetsing
Incidentonderzoeken

Oorzakenanalyse

Update kantoorhandboek
Begeleiden in contacten
toezichthouders

Optreden als (plv.) compliance officer
Compliance-ondersteuning
Extern onafhankelijk assessment

Vaktechnische ondersteuning 

Ondersteuning bureau /
commissie vaktechniek
Vaktechnische ondersteuning
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� TRAININGEN

Doelstelling
Tijdens deze interactieve training krijgen de 
deelnemers inzicht in de van toepassing zijnde 
regelgeving, krijgen zij handvatten om de 
omvang van bedreigingen in te schatten 
en leren zij e� ectieve waarborgen te imple-
menteren. Met deze training geeft u tevens 
invulling aan de verplichting voor accoun-
tants-organisaties om periodiek opleiding te 
verzorgen over de gestelde regels aan onaf-
hankelijkheid (artikel 19 VAO).

Doelstelling
Tijdens deze interactieve training krijgen de 
deelnemers inzicht in de van toepassing zijnde 
regelgeving, waaronder de recente wijzigin-
gen in de Wwft, en krijgen zij handvatten om 
ongebruikelijke transacties te herkennen. Met 
deze training geeft u tevens invulling aan de 
verplichting voor accountantsorganisaties om 
periodiek opleiding te verzorgen over de Wwft.

Doelstelling
Tijdens deze interactieve training krijgen de 
deelnemers inzicht in de van toepassing zijnde 
regelgeving, en krijgen zij handvatten om veel- 
voorkomende tekortkomingen te voorkomen. 
De training richt zich op de controle van de 
verschillende processen met betrekking tot 
onderhanden projecten. Hierbij worden diverse 
systeem- en gegevensgerichte controlewerk-
zaamheden behandeld voor onderhanden 
projecten. 

Doelstelling
Deze training is een vervolg op de verplichte 
training ‘Frauderisicofactoren’ uit 2017 . Tijdens 
de interactieve training zullen de deelnemers 
zich verdiepen in het opzetten en uitvoeren van 
specifieke controlewerkzaamheden, rekening 
houdend met de geïdentificeerde frauderisico-
factoren. Zodoende krijgen de deelnemers 
kennis over ‘Groene Vlaggen’, dus voorbeelden 
hoe in de praktijk de frauderisico’s te controleren. 

Wwft  awareness sessie Onderhanden projecten

Inspelen op frauderisico’sDe onafh ankelijke accountant

Goed op de hoogte van de wijzigingen 
in de Wwft

Onderhanden projecten goed 
gecontroleerd

Vertalen van frauderisicofactoren naar 
planning en uitvoering van de controle

Onafhankelijkheidsregelgeving effectief 
toepassen

Bestemd voor
Alle medewerkers betrokken bij controle- en overige op-
drachten. De training richt zich primair op de toepassing 
van de Wwft bij controleopdrachten, maar is ook nuttig voor 
de samenstel- en adviespraktijk.

Bestemd voor
Alle medewerkers betrokken bij controleopdrachten.

Bestemd voor
Alle medewerkers betrokken bij controleopdrachten.

Bestemd voor
Alle medewerkers betrokken bij controleopdrachten. De 
training richt zich op de toepassing van onafhankelijkheids-
regelgeving m.b.t. niet-OOB controleopdrachten.

Het doel van de Wwft is het voorkomen dan wel bestrijden van het witwassen van geld en het 
financieren van terrorisme, met als doelstelling de integriteit van de financiële markten te waar-
borgen. Een aantal beroepsgroepen, waaronder die van accountants, belastingadviseurs en ad-
ministratiekantoren, spelen hierin een belangrijke rol. Deze beroepsgroepen zijn aangemerkt 
als ‘poortwachters’ in de financiële sector. 

De controle van onderhanden projecten blijkt in de praktijk vaak lastig te zijn. De combinatie 
van bedrijfsprocessen, subjectiviteit en specifieke regelgeving maken de controle van onder-
handen projecten een uitdaging. Naast de controle van de ‘cijfers’ vraagt ook de verwerking in 
de winst-en-verliesrekening en in de balans de nodige aandacht.

Het beroep van accountant is mede ontstaan naar aanleiding van fraudes, waardoor behoefte 
ontstond aan een onafhankelijke controle van verantwoordingen. Uit de MCA rapportage van 
mei 2018 blijkt dat accountants worstelen met het thema ‘fraude’ en dat een verandering van 
de attitude en instelling ten aanzien van fraude benodigd is om signalen van fraude tijdens 
de controle aan te pakken.

De onafhankelijke uitvoering van een controleopdracht wordt door het maatschappelijk 
verkeer en in het bijzonder de gebruikers van een assurance-opdracht als een randvoorwaarde 
voor de kwaliteit van de uitvoering aangemerkt. Een controleverklaring moet daarom door een 
onafhankelijke accountant zijn afgegeven, in wezen en in schijn. 

Inhoud
Tijdens deze training komt onder andere 
aan bod:

 Uitgangspunten bij de onafhankelijk-
 heidsanalyse 
 Evaluatie samenloop van dienstverlening
 Evaluatie langdurige betrokkenheid
 Evaluatie vergoedingen en werkrelaties

Inhoud
Tijdens deze training komt onder andere 
aan bod:

 Wijzigingen in de Wwft 
 Invulling geven aan cliëntenonderzoek
 Herkennen van ongebruikelijke transacties
 Hoe te handelen bij geïdentificeerde  
 ongebruikelijke transacties

Inhoud
Tijdens deze training komt onder andere 
aan bod:

 Overzicht wet- en regelgeving
 Tips hoe veelvoorkomende tekort-
 komingen te voorkomen
 Best practices

Inhoud
Tijdens deze training komt onder andere 
aan bod:

 Overzicht wet- en regelgeving
 Controlewerkzaamheden m.b.t. 
 onbevoegd toe-eigenen van middelen
 Controlewerkzaamheden m.b.t. 
 verslaggevingsfraude
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� TRAININGEN

Doelstelling
Tijdens deze interactieve training zullen de 
deelnemers zich verdiepen in het opzetten 
en uitvoeren van gegevensgerichte cijfer-
analyses. Er wordt nagegaan of een gegevens-
gerichte cijferanalyse een geschikt controle-
middel is. Aan de hand van een stappenplan 
wordt de cijferanalyse opgebouwd en worden 
de uitkomsten geëvalueerd.

Doelstelling
Tijdens deze interactieve training wordt het 
creatieve brein van de deelnemers geacti-
veerd om een controleaanpak op te zetten 
voor verschillende typologieën. Hierbij wordt 
ook ingegaan op hoe het creatieve brein van 
de (accountant-)mens functioneert. Tevens 
worden innovatieve controletechnieken (zoals 
data-analyses, drones) en inzet van verras-
singselementen behandeld. Dit maakt contro-
leren leuk en uitdagend!

Doelstelling
De training heeft enerzijds als doel om alle 
risico’s te identificeren en deze juist in te 
schatten en anderzijds om als (aankomend) 
accountant een relevante gesprekspartner 
te blijven. Tijdens deze interactieve training 
wordt in gegaan op het verkrijgen van het 
vereiste inzicht in de entiteit en haar om-
geving, met inbegrip van haar interne 
beheersing gericht op een gedegen risico-
analyse. 

Doelstelling
Tijdens deze interactieve training zullen de 
deelnemers inzicht krijgen in (de voornaamste 
wijzigingen in) Standaard 540. Aan de hand 
van voorbeelden zullen de wijzigingen worden 
toegepast en handvatten worden gegeven.

Inzicht in de enti teit en haar 
omgeving

De controle van schatti  ngen

Gegevensgerichte cijferanalyses
Creati ef controleren

Basis voor een gedegen risicoanalyse

Gewijzigde controlestandaard

Effi ciënt inzetten en uitvoeren
Op effi ciënte wijze voldoen aan de NV COS

Bestemd voor
Medewerkers vanaf niveau controleleider en accountants
betrokken bij controleopdrachten.

Bestemd voor
Alle medewerkers betrokken bij controleopdrachten

Bestemd voor
Alle medewerkers betrokken bij controleopdrachten.

Bestemd voor
Medewerkers vanaf niveau controleleider en accountants 
betrokken bij controleopdrachten.

Een gedegen risicoanalyse voert de accountant uit op basis van het verkregen inzicht in 
de controlecliënt en haar omgeving. Maar wat omvat dat inzicht eigenlijk en hoever reikt de 
benodigde kennis ten aanzien van bijvoorbeeld IT, fiscale constructies en verbonden partijen? 
Hoe werken deze keuzes door in de risicoanalyse en verdere controle?

Een goede schatting maken is voor verschillende posten in de jaarrekening complex en met 
veel subjectiviteit omgeven. Dit maakt ook de controle van deze schattingen een uitdaging. 
In december 2018 is de gewijzigde tekst van Standaard 540 door de NBA geconsulteerd. De 
nieuwe Standaard gaat gelden vanaf 15 december 2019 en heeft betrekking op verslagjaren  
vanaf 2020. De wijzigingen hebben invloed op de controle-aanpak en daarmee de afstemming 
met uw controlecliënt. 

Bij het uitvoeren van controleopdrachten worden er vele cijferanalyses uitgevoerd. De 
doelstelling van deze analyses verschilt echter sterk. Zo worden er bijvoorbeeld cijferanalyses 
uitgevoerd voor het verkrijgen van inzicht of als ondersteuning bij de risico-inschatting. Cijfer-
analyses om controlezekerheid te verkrijgen (de gegevensgerichte cijferanalyse) moeten aan 
diverse voorwaarden voldoen. Iets wat in de praktijk lang niet altijd eenvoudig blijkt te zijn. 

De accountant zet diverse controlemiddelen in om controle-informatie te verkrijgen. Deze 
controlemiddelen beogen e� ectieve controle-informatie op te leveren, maar tegelijkertijd is 
het de bedoeling om deze e� iciënt in te zetten. Dit vergt van de accountant professionele oor-
deelsvorming en creativiteit. Dus niet op de automatische piloot, maar ‘out of the box’ denken. 

Inhoud
Tijdens deze training komt onder andere 
aan bod:

 Overzicht wet- en regelgeving
 Inzet van cijferanalyses in de controle
 Uitvoering van gegevensgerichte cijfer-

analyses
 Veel voorkomende bevindingen

Inhoud
Tijdens deze training komt onder andere 
aan bod:

 Het functioneren van het creatieve brein
 Leren van best practices
 Nieuwe controletechnieken onder de loep

Inhoud
Tijdens deze training komt onder andere 
aan bod:

 Overzicht wet- en regelgeving
 Stappenplan verkrijgen van inzicht
 Interne beheersing
 Risico-inschattingswerkzaamheden

Inhoud
Tijdens deze training komt onder andere 
aan bod:

 Overzicht wet- en regelgeving
 Overzicht wijzigingen in de controle-aanpak
 Toepassing van de nieuwe vereisten
 Veel voorkomende bevindingen

VERWACHT
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� TRAININGEN � THEMA-REVIEWS

Doelstelling
Tijdens deze interactieve training krijgen de 
deelnemers inzicht in de veelvoorkomende 
bevindingen uit het toezicht door de AFM 
en worden zij aangespoord om kritisch na 
te denken over de eigen werkwijze. Tijdens 
de training vertalen de deelnemers de uit-
komsten van toezichtsonderzoeken naar 
de eigen praktijk. 

Doelstelling
Het doel van de thema-review is inzicht geven 
in de kwaliteit van de externe verslaggeving 
met een koppeling naar het stelsel van kwali-
teitsbeheersing (vaktechniek en compliance). 
Daarnaast krijgen accountants inzicht in ver-
beterpunten ten aanzien van hun beoordeelde 
jaarrekening en een overzicht van veelvoor-
komende bevindingen. De uitkomsten kunnen 
gebruikt worden voor de evaluatie van het 
stelsel van kwaliteitsbeheersing en bij de 
uitvoering van controleopdrachten.

Werkwijze en rapportage
De thema-review richt zich op drie onderdelen. 
Dit zijn het stelsel van kwaliteitsbeheersing, 

Doelstelling
Tijdens deze interactieve training krijgen 
de deelnemers inzicht in de vereisten aan 
de OKB op basis van de EU-Verordening. 
Daarnaast wordt de uitvoering en het proces 
van de OKB toegelicht en aan de hand van 
voorbeelden wordt er gesproken over de 
diepgang van de werkzaamheden van de 
OKB’er. Daarnaast kunnen deelnemers 
eigen praktijkervaringen inbrengen.

Train de OKB’er

Veelvoorkomende bevindingen 
uit toezicht
Aan de slag met specifi eke thema’s

Bestemd voor
OKB’ers, accountants, managers en compliance-o� icers 

en de training richt zich op OKB’s bij wettelijke controle-

opdrachten.

Bestemd voor
Alle medewerkers betrokken bij de uitvoering van controle-

opdrachten.

De opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling is een van de belangrijkste kwaliteitswaarborgen 
die accountantsorganisaties inzetten. Niet zelden wordt een OKB ingezet bij een controle-
opdracht met een hoog risico. De OKB’er heeft dan een belangrijke taak die qua uitvoering 
en proces een uitdaging kan zijn. Daarnaast is sinds twee jaar de EU-Verordening van toe-
passing op de OKB.

Accountantsorganisaties werken hard aan het continu verbeteren van de kwaliteit van controle-
opdrachten. Tegelijk concludeert de AFM dat de aard van de geconstateerde tekortkomingen 
vergelijkbaar is met de resultaten uit eerdere onderzoeken. Wat gaat in de uitvoering van con-
troles niet goed? En waar ligt ‘de lat’? Het uitdiepen van deze vragen en bediscussiëren van 
de antwoorden helpt om de kwaliteit verder te verbeteren. 

Inhoud
Tijdens deze training komt onder andere 
aan bod:

 Overzicht AFM toezichtonderzoeken 
 Aandachtspunten en quick wins
 Verdieping van bevindingen

Inhoud
Tijdens deze training komt onder andere 
aan bod:

 Minimale (EU) vereisten aan de OKB
 Het OKB-proces
 Uitvoering en diepgang van de OKB
 Veel voorkomende bevindingen

Een effectieve kwaliteitswaarborg
Externe verslaggeving
De toepassing van Titel 9 Boek 2 BW

Tijdens de controle onderzoekt de accountant of de jaarrekening het in artikel 362 lid 1 BW2 
vereiste inzicht geeft en gaat de accountant na of de jaarrekening aan de bij en krachtens de 
wet gestelde voorschriften voldoet. Naast de vereisten met betrekking tot waardering gaat 
het bijvoorbeeld om de inrichtings-, presentatie- en toelichtingsvereisten. Onderzoek wijst uit 
dat verbeteringen nodig zijn in de naleving van verslaggevingsregelgeving in gedeponeerde 
jaarstukken waarbij de accountant een controleverklaring verstrekt.

De thema-review externe verslaggeving richt zich op jaarrekeningen van grote en middelgrote 
ondernemingen. Hierbij wordt de toepassing van Titel 9 BW2 en de Richtlijnen voor de Jaarverslag-
geving ten aanzien van de inrichtings-, presentatie- en toelichtingsvereisten voor meerdere 
jaarrekeningen beoordeeld. De thema-review biedt onder andere de volgende voordelen:

 Generiek inzicht in de kwaliteit van externe verslaggeving;

 Best practices worden zichtbaar gemaakt;

 Hoog praktisch gehalte; de uitkomsten kunnen direct toegepast worden.

de vastlegging van controlewerkzaamheden 
(controledossier) en de jaarrekening (allen 
gericht op externe verslaggeving). Wij over-
leggen met u over de omvang en selectie 
van de te betrekken opdrachten (bijvoorbeeld 
te betrekken typologieën en spreiding over 
accountants). De thema-review resulteert 
voor de accountant in een vastlegging per 
beoordeelde jaarrekening (inclusief hoor-
en-wederhoor) en voor de accountants-
organisatie in een rapportage waarin de be-
vindingen en adviezen zijn opgenomen met 
betrekking tot de drie genoemde deel-
gebieden.  

Vereisten
 voor inrichting, 

presentatie en 
toelichtingen 

juist toepassen
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� THEMA-REVIEWS

Doelstelling
De thema-review geeft de betrokken mede-
werkers en de accountantsorganisatie inzicht 
in de kwaliteit van de controle van onderhanden 
projecten en mogelijke verbeterpunten. Op 
basis van dat inzicht kunnen concrete verbeter-
punten in de controle van onderhanden projec-
ten worden geïdentificeerd en maatregelen 
vanuit het stelsel voor kwaliteitsbeheersing 
worden getro� en.

Deze thema-review is met name geschikt voor 
accountantsorganisaties met projectorganisa-
ties in hun cliëntenportefeuille en voor accoun-
tants en overige medewerkers betrokken bij 
de uitvoering van controle van de post onder-
handen projecten.

Werkwijze en rapportage
De thema-review wordt uitgevoerd aan de 
hand van een werkprogramma en is in werk-
wijze vergelijkbaar met een interne review. 
De aard van deze thema-review is echter 
meer coachend dan toetsend, het gaat om het 
verkrijgen van inzicht en niet om het geven van 

Onderhanden projectenToepassing van Standaard 240
De kwaliteit van OHP-controles in kaart

Het is wellicht één van de meest complexe onderwerpen in de accountantscontrole: de controle 
van de post onderhanden projecten. Deze specifieke post met unieke kenmerken en veel 
subjectieve elementen blijkt een uitdaging te zijn om goed te controleren. De controle van de 
post onderhanden projecten is in het AFM-onderzoek uit 2017 vier keer beoordeeld en in alle 
gevallen onvoldoende bevonden. Hoe staat het met de kwaliteit van de controle van deze post 
in uw organisatie? Zijn uw medewerkers voldoende op de hoogte van de specifieke aandachts-
punten bij de controle van deze post en wordt daaraan in de praktijk goed gevolg gegeven? 
En niet onbelangrijk, blijkt uit het dossier dat er voldoende en geschikte controle-informatie 
is verkregen?

een oordeel. De review wordt in beginsel uit-
gevoerd op afgeronde controles maar kan ook 
als ‘hot-review’ worden vormgegeven. De 
selectie van de controles die beoordeeld zul-
len worden, komt in onderling overleg tot stand. 

De review is gericht op de controle van projecten 
die per balansdatum onderhanden zijn, derhalve 
niet op afgeronde projecten en de daaraan 
gerelateerde projectopbrengsten. Daarnaast 
ligt de focus in beginsel op de waardering van 
de onderhanden projecten.

De uitkomsten van de review worden met de 
accountant besproken en schriftelijk afgestemd 
voordat de review wordt afgerond. Na afloop 
van de review ontvangen de accountants en de 
accountantsorganisatie het definitieve werkpro-
gramma. De accountant kan op basis hiervan 
aan eventuele bevindingen opvolging gegeven 
in lopende en volgende controles. De thema-
review resulteert daarnaast in een bondige 
generieke rapportage met observaties en aan-
bevelingen aan de accountantsorganisatie. 

Verkrijgen 
van voldoende 

en geschikte 
controle-

informatie

“Focus op de waardering van onderhanden projecten”

Doelstelling
De thema-review geeft de betrokken mede-
werkers en de accountantsorganisatie inzicht 
in de kwaliteit van de controle van fraude-
risico’s bij jaarrekeningcontroles en mogelijke 
verbeterpunten. Deze thema-review is ge-
schikt voor alle accountantsorganisaties.

Werkwijze en rapportage
De review is gericht op de volledigheid 
van de frauderisicoanalyse, de verrichte con-
trolewerkzaamheden op de onderkende 
frauderisico’s en de verrichte controle-
werkzaamheden indien sprake is van een 
aanwijzing voor fraude. Het (standaard) 
risico dat het management de interne be-
heersingsmaatregelen doorbreekt wordt in 
de review betrokken. Aan de hand van een 
stappenplan wordt bijvoorbeeld de controle 
van memoriaalboekingen ( journal-entry-
testing) beoordeeld. In overleg kan de con-
trole van eventuele frauderisico’s in de op-
brengstverantwoording in de review 

Voldoende doorgepakt op frauderisico’s?

Frauderisico’s onderkennen is niet eenvoudig, onderkende frauderisico’s controleren al hele-
maal niet. Inzet van diverse controletechnieken is vaak noodzakelijk. Daarnaast kent Stan-
daard 240 diverse verplichtingen voor de accountant. Bij de afronding van de controle dient 
de accountant te evalueren of de verplichte werkzaamheden verricht zijn en of de verkregen 
controle-informatie voldoende en geschikt is. Maar hoe doe je dat?

worden betrokken. De selectie van de controles 
die beoordeeld zullen worden, komt in onder-
ling overleg tot stand. De thema-review is ook 
voor vrijwillige controleopdrachten zeer nuttig 
(bijvoorbeeld subsidies, stichtingen e.d.).

De thema-review wordt uitgevoerd aan de 
hand van een werkprogramma en is in werk-
wijze vergelijkbaar met een interne review. 
De review wordt in beginsel uitgevoerd op 
afgeronde controles maar kan ook worden 
uitgevoerd bij nog niet afgeronde controles.

De accountants krijgen inzicht in verbeter-
punten ten aanzien van de onderkende fraude-
risico’s en uitgevoerde controlewerkzaamheden. 
Door het hoge praktisch gehalte, kunnen de 
uitkomsten direct toegepast worden. De ac-
countantsorganisatie ontvangt een overzicht 
van veelvoorkomende bevindingen, aanbe-
velingen en best practices. 

Concreet 
inspelen op 

frauderisico’s

“Om het leereffect te vergroten is de aard van deze thema-review 
meer coachend dan toetsend”
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 OVERIGE DIENSTEN� THEMA-REVIEWS

Oorzakenanalyse
De basis voor het treffen van verbetermaatregelen

Interesse?
Wilt u meer weten over oorzakenanalyses 
of onze methodiek voor oorzakenanalyses? 
Wij hebben over dit onderwerp twee white 
papers beschikbaar. In dit eerste deel is een 
beschouwing gegeven van oorzakenanalyses 
op basis van diverse nationale en interna-

Het belang van een grondige oorzakenanalyse van geconstateerde tekortkomingen bij (wettelijke) 
controleopdrachten wordt steeds meer onderkend. In een oorzakenanalyse onderzoekt de 
accountantsorganisatie zelf of de tekortkomingen vaker voorkomen en wat de oorzaken hier-
van zijn. 

Er is sprake van een toenemend besef dat een goede analyse van de onderliggende factoren 
(root cause analysis) noodzakelijk is om tot een structurele kwaliteitsverbetering te komen. 
Implementatie van verbeteringsacties die gebaseerd zijn op de resultaten van een dergelijke 
analyse is een randvoorwaarde om tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. 

Analyse van 
kwaliteits-

bevorderende 
en belemmeren-

de factoren

Methodiek voor oorzakenanalyse 
Het Compliancekantoor heeft ervaring met het uitvoeren 
van en ondersteunen bij oorzakenanalyses. De oor-
zakenanalyse kan plaatsvinden op basis van een door 
het Compliancekantoor specifiek voor accountants-
organisaties ontwikkelde methode voor de uitvoering 
van oorzakenanalyses. Het voordeel van deze methode 
is dat de oorzakenanalyse op transparante en objectieve 
wijze plaatsvindt en de onderliggende factoren achter-
haald worden. De methodiek bestaat uit drie fases. 

Naast dat de oorzakenanalyse op gestructureerde wijze 
zal moeten worden uitgevoerd zal de accountantsorga-
nisatie er ook voor moeten zorgen dat het ‘middel’ 
oorzakenanalyse ingebed is in het stelsel van kwaliteits-
beheersing met als doel de kwaliteit van controle-
opdrachten in continuïteit te blijven verbeteren. De 
inbedding in het stelsel ziet toe op het op een gestruc-
tureerde wijze uitvoeren van de oorzakenanalyse als-
mede het opzetten, implementeren en monitoren van 
maatregelen. Wij ondersteunen accountantsorganisaties 
hierbij.

tionale publicaties. In deel 2 is de methodiek 
uitgeschreven in een praktijkhandreiking die 
tot doel heeft accountantsorganisaties te 
ondersteunen bij het opzetten en implemen-
teren van oorzakenanalyses in het stelsel 
van kwaliteitsbeheersing.

Fase 1 
Feiten verzamelen

Fase 2 
Oorzakenanalyse

Fase 3 
Formuleren van aanbevelingen

Doelstelling
De thema-review geeft de betrokken mede-
werkers en de accountantsorganisatie inzicht 
in de kwaliteit van de controle van grondex-
ploitaties en mogelijke verbeterpunten. Deze 
thema-review is geschikt voor accountants-
organisaties met gemeentes in hun cliënten-
portefeuille. 

Werkwijze en rapportage
De focus van de thema-review ligt op de 
waardering van IEGG. Hierbij worden zowel 
waarderings-, verslaggevings- als controle-
aspecten betrokken. Hierbij kan worden 
gedacht aan de (controle van) de proce-
dures rondom aan- en verkopen van gron-
den, het gebruik maken van een waarderings-
deskundige en de controle van de (mogelijke) 
verliesvoorziening. Specifiek zal aandacht 
worden geschonken aan de controle van 
de nauwkeurigheid en volledigheid van de 
verwachte kosten en opbrengsten uit grond-
exploitaties (w.o. retrospectieve beoordeling) 
en de betrouwbaarheid van door de gemeente 

In exploitati e genomen gronden

“Focus op waarderings-, verslaggevings- als controleaspecten van in 
exploitatie genomen gronden”

Voldoende controle-informatie over grondexploitatie?

Er zijn waarschijnlijk weinig sectoren waar op dit moment meer gaande is dan in gemeenteland. 
Decentralisatie van taken, afhankelijkheid van serviceorganisaties, media-aandacht, accountants-
wisselingen en geconstateerde tekortkomingen in controles. Het is niet gemakkelijk om 
accountant van een gemeente te zijn. Dat begrijpen wij maar al te goed. Een belangrijke post 
met veelvuldig controlebevindingen, ook nu het economisch beter gaat, betreft de in exploitatie 
genomen gronden (IEGG). Hoe staat het met de kwaliteit van de controle van deze post in uw 
organisatie? Zijn uw medewerkers voldoende op de hoogte van de specifieke aandachtspunten 
bij de controle van grondexploitaties en wordt daaraan in de praktijk goed gevolg gegeven? 

opgestelde rapportages en berekeningen. 
De themareview zal worden uitgevoerd aan 
de hand van een werkprogramma en is in 
werkwijze vergelijkbaar met een interne 
review. De aard van deze thema-review is 
echter meer coachend dan toetsend. De 
review wordt uitgevoerd op afgeronde con-
troles. De selectie van de controles die be-
oordeeld zullen worden, komt in overleg 
tot stand. 

De uitkomsten van de review van de indivi-
duele controles worden besproken en schrift-
elijk afgestemd met de verantwoordelijke 
externe accountant voordat de review wordt 
afgerond. Na afloop van de review ontvangen 
de externe accountants en accountantsorga-
nisatie het definitieve werkprogramma, zodat 
aan eventuele bevindingen opvolging kan 
worden gegeven in lopende en volgende 
controles. De review resulteert daarnaast in 
een korte en bondige generieke rapportage 
aan de accountantsorganisatie. 

Inzicht in 
kwaliteit en 

verbeter-
punten
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� TRAININGEN OVERIGE DIENSTEN

Kwalitatief hoogwaardige 
dienstverlening is de enige 
duurzame bescherming 
voor accountantsorgani-
saties

“

“

Als beleidsbepaler, compliance officer of externe 
accountant heeft  u een grote verantwoordelijkheid 
en een uitdagende taak.
Elke assurance-opdracht zal namelijk kwalitatief goed uitgevoerd moeten worden. 
U wilt weloverwogen afwegingen maken, wet- en regelgeving adequaat interpreteren 
en doorlopend voldoen aan de kwaliteitseisen. Hierbij zijn de ogen van het publiek, de 
media, de toezichthouders en uw opdrachtgever op u gericht terwijl u in een commerciële 
omgeving actief bent.

 Kwaliteitsreview
Het Compliancekantoor is 
gespecialiseerd in het uit-
voeren van kwaliteitsrviews 
en dossiermentoring. Wij 
hebben ruime ervaring op-
gedaan in diverse functies 
binnen de AFM en bij grote 
en middelgrote accountants-
kantoren. U kunt rekenen op 
onze professioneel-kritische 
instelling waarmee wij u 
onze gefundeerde mening 
en advies geven. Het is ons 
doel u te helpen bouwen 
aan duurzame audit quality 
in uw organisatie.

 Bureau vaktechniek
Het Compliancekantoor 
heeft een zelfstandig werkend 
bureau vaktechniek onder 
de naam ‘het Bureau Vak-
techniek’. Het Bureau Vak-
techniek ontlast accountants-

organisaties en fungeert als 
expertisecentrum op het 
gebied van externe verslag-
geving en auditing & assur-
ance. Onze dienstverlening 
bestaat onder meer uit het 
delen van vaktechnische 
kennis, uitvoeren van con-
sultaties en het verzorgen van 
opleidingen en coaching.

 Kwaliteitsbeheersing
Het Compliancekantoor 
ondersteunt accountants-
organisatie bij het opzetten 
van het stelsel van kwaliteits-
beheersing. Als het beleid 
en het stelsel eenmaal zijn 
ontwikkeld, dan kunt u ons 
inschakelen om gezamenlijk 
het stelsel jaarlijks te evalu-
eren, door te ontwikkelen en 
uw medewerkers te trainen 
bij de toepassing ervan.

Het Compliancekantoor helpt u hierbij. Wij ondersteunen 
accountantsorganisaties op het gebied van opdrachtgerichte 
kwaliteitsbeoordelingen, interne kwaliteitsreviews, compliance 
en toezichtonderzoeken. Op het gebied van vaktechniek onder-
steunen wij externe accountants en hun teamleden met con-
sultaties, handreikingen en opleidingen.

Extern onafh ankelijk assessment
Zelfevaluatie van het bestuur

Werkwijze en rapportage
De zelfevaluatie vindt plaats in twee of 
drie sessies aan de hand van het discus-
sieraamwerk. De focus van het assessment 
ligt op het functioneren van het bestuur 
en is met name gericht op de bevordering 
van de kwaliteit van de dienstverlening. 

Niet-OOB accountantsorganisaties moeten tenminste eens per twee jaar het functioneren 
van het bestuur en de equity partners, die verantwoordelijk zijn voor de wettelijke controles, 
evalueren. De accountantsorganisatie kan daarbij gebruik maken van een externe onafhan-
kelijke assessor. Dit betreft één van de verbetermaatregelen uit het rapport ‘In het publiek 
belang: het kan echt beter’. 

Focus op de 
bevordering 

van de kwaliteit 
van de dienst-

verlening

Methodiek 
Het Compliancekantoor heeft ervaring met het uit-
voeren van assessments. Onze assessoren faciliteren 
de zelfevaluatie door middel van een op maat ge-
maakt discussieraamwerk en dragen thema’s aan, 
die in een aantal evaluatiesessies worden besproken. 
Enkele voorbeelden van deze thema’s voor de zelf-
evaluatie van het bestuur zijn: 

 taak en doelstelling;
 de onderlinge relatie en die met stakeholders;
 toe- en uittreding;
 samenstelling en deskundigheid; 
 inzicht in het stelsel van kwaliteitsbeheersing; 
 beheersingsmaatregelen ten aanzien van 
 integriteit, informatievoorziening en belonings- 
 beleid.

De ondersteuning door het Compliance-
kantoor resulteert in directe en concrete 
acties en een rapportage. Dit biedt bestuur-
ders de mogelijkheid om het eigen func-
tioneren te evalueren én te verbeteren.

Fase 1 
Intake en plan van aanpak

Fase 2 
Discussiesessies

Fase 3 
Aanbevelingen en rapportage
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