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GOED OM TE ZIEN  
DAT WE BIJ SRA  

ONTWIKKELINGEN  
IN DE SECTOR  

OMBUIGEN NAAR  
INNOVATIEVE 

OPLOSSINGEN. 

E ind september was er een debat over 

de accountancy in de Tweede Kamer. 

Aan de ene kant harde woorden over 

het accountantsberoep, aan de andere kant 

wel het besef dat er onderscheid is tussen de 

echt grote kantoren en het mkb.

Het debat ging over de rapporten van de 

Monitoring Commissie Accountancy, de  

Commissie Toekomst Accountancysector  

en de kabinetsreactie naar aanleiding van 

deze rapporten. Wat wil het kabinet? Heldere 

criteria voor het meten van kwaliteit van  

wettelijke controles, het toezicht komt in zijn 

geheel, dus ook het toezicht op niet-OOB-

controles, onder de AFM te vallen en de 

grootste accountantskantoren moeten een 

raad van commissarissen hebben. Twee 

kwartiermakers zijn aangesteld om, samen 

met alle betrokkenen, te zorgen voor de 

voortgang en uitvoering van maatregelen,  

zo meldde het kabinet eerder.

VOORTGANG EIND 2020

De minister wil begin volgend jaar starten met 

het openbaar consulteren van de juridische 

vastlegging in wetgeving. De voortgangsrap-

portage hierover zal er eind 2020 zijn en de 

minister deelt die met de Tweede Kamer. 

Heeft u het debat gemist? U kunt het debat 

terugkijken op debatgemist.tweedekamer.nl 

of met de zoekwoorden ‘verslag’, ‘Tweede 

Kamer’ en ‘accountancy’ het verslag lezen. 

De afgelopen tijd en ook vooruitkijkend zitten 

we regelmatig met verschillende partijen, 

zoals de AFM, het ministerie van Financiën, 

NBA, Kamerleden, de kwartiermakers en 

andere belanghebbenden aan tafel om de 

voorgenomen maatregelen van het kabinet, 

daar waar er ruimte is, voor het mkb schaal-

baar te houden. Zie het artikel Dossier Kwali-

teit op pagina 12 van deze SRAadviseur.  

VOORWAARDEN BIK

Verder werden begin oktober de voorwaarden 

van de baangerelateerde investeringskorting 

(BIK) bekend (zie pagina 20). Een bedrag van 

€ 4 miljard over 2021 en 2022. Let wel, het is 

nog niet zeker of de BIK doorgaat. Sommige 

politieke partijen zijn er uiterst kritisch over. 

Dient de BIK wel als een investeringskorting 

die werkbehoud tot doel heeft? Bij het schrij-

ven van deze column wachtten het kabinet en 

de Tweede kamer nog op een door rekening 

van het CPB. We zullen zien. 

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN BIZ EN PE

Kritische noten dus. Goed om dan te zien  

dat we bij SRA ontwikkelingen in de sector 

ombuigen naar innovatieve oplossingen. Het 

vernieuwde BiZ-platform met meer mogelijk-

heden en flexibiliteit is daar een voorbeeld van 

(zie pagina 34), net zoals de guidance die SRA 

biedt bij de nieuwe PE-regeling. Lees daar-

voor de nieuwe Praktijkhandreiking Perma-

nente Educatie, het daarbij behorende 

opleidingsplan en het dossier over de NVPE 

op sra.nl (dossier PE). Want de nieuwe PE- 

regeling gaat een flinke impact hebben op  

de accountant en zijn kantoor. 

Ik hou u op de hoogte.

BESTUURSCOLUMN

VAN DEBAT  
TWEEDE KAMER 
NAAR INNOVATIEVE  
OPLOSSINGEN

Terwijl het coronavirus een groot deel van ons leven 
beheerst, gaan de ontwikkelingen in onze sector en bij  
SRA gewoon door. 

Jan 
Zweekhorst, 

voorzitter 
SRA.
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START MET  
PRAKTIJKHANDREIKINGEN

OPLEIDINGSPLAN PE

DE NIEUWE PE-REGELING

De nieuwe PE-regeling, ofwel de nieuwe NVPE, gaat 1 januari van start voor  
SRA-accountants en SRA-accountantskantoren. Er gaat daarmee werkelijk veel 
veranderen. SRA biedt guidance met de SRA-Praktijkhandreiking Permanente  

Educatie en het daarbij behorende Opleidingsplan. Gerard van Vuuren RA, verbonden  
aan Bureau Vaktechniek en Marjon Groten, manager Incompany Trainingen en  

Opleidingen, vertellen hierover.

4
Marjon 
Groten

Gerard van 
Vuuren
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PE DOSSIER

De compleet nieuwe praktijkhandrei-

king is in de plaats gekomen van de 

eerdere versie, die was gebaseerd 

op de huidige wet- en regelgeving. “Centraal 

daarin stonden de 40 PE-punten per jaar,  

ten minste 120 punten per drie jaar. Zeer 

kwan titatief ingesteld en eenduidig. Daarom 

was die praktijkhandreiking ook niet uitge-

breid, eigenlijk alleen een stukje guidance 

voor de individuele accountant”, vertelt Van 

Vuuren. De nieuwe PE-regeling is gebaseerd 

op een eigen invulling van de individuele 

accountant betreffende de permanente 

educatie. Werk aan de winkel dus, voor  

de accountant, maar ook voor het kantoor.  

 

Deze nieuwe praktijkhandreiking en prakti-

sche bijlagen zoals het SRA-Opleidingsplan 

en een werkprogramma voor de compliance 

officer inzake de naleving van de NVPE, 

bieden guidance bij de transformatie; samen-

gesteld in nauwe samenwerking met SRA- 

Educatie.

DRIE NIVEAUS

Met de nieuwe PE-regeling gaat het dus niet 

meer om punten maar veel meer over oplei-

dingsplannen, het zelf invulling hieraan geven, 

uitvoeren en evalueren. Beter bekend als de 

Plan-Do-Check-Act-cyclus (zie figuur hier-

onder). Van Vuuren: “Deze cyclus kun je 

uitrollen op drie niveaus. Ten eerste op indivi-

dueel niveau, dus voor iedere medewerker: 

welke kennis en vaardigheden wil hij of zij 

zich eigen maken? Vervolgens op discipli-

neniveau: wat is er bijvoorbeeld nodig om  

de vakbekwaamheid voor de controle- of 

samenstelpraktijk op peil te houden? En als 

derde op kantoorniveau: welke doelen en 

eisen stelt het kantoor aan zijn medewerkers 

en disciplines om het gewenste kwaliteits-

niveau en de vaardig heden te waarborgen die 

passen bij het kantoorbeleid en de cultuur?”

DE INDIVIDUELE ACCOUNTANT

Voor de individuele accountant is de PCDA- 

cyclus vrij nieuw. Daarom is er een praktisch 

5-stappenmodel ontworpen wat eenvoudig 

duidelijk maakt wat er verwacht wordt (zie 

figuur PE-portfolio). Groten: “Iedere indivi-

duele accountant moet jaarlijks vijf stappen 

doorlopen. Hij moet in een eigen portfolio 

bijhouden wat de leerdoelen zijn voor dat jaar, 

welke leeractiviteiten daarvoor nodig zijn en 

wanneer deze zijn ingepland. Aan het eind 

van het jaar beschrijf je wat je hebt gedaan, 

wat je hebt geleerd en wat er mogelijk nog 

nodig is. Vervolgens klik je op de zoge-

naamde compliancebutton bij de NBA en 

rond je het opleidingsjaar af.”

WAT VEREIST DE DISCIPLINE?

De verschillende disciplines binnen accoun-

tancy vereisen op bepaalde vlakken een 

ander kennisniveau en andere vaardigheden. 

Daarom is het goed als het kantoor per 

discipline bekijkt wat er nodig is om de  

vakbekwaamheid op peil te houden, legt  

Van Vuuren uit. Waar zitten bijvoorbeeld nog 

kennishiaten en welke actuele thema’s spelen 

er? “Maar ook vanuit het kantoor kunnen 

eisen gesteld worden aan opleiding en ook 

de NBA behoudt het recht om jaarlijks een of 

meerdere verplichte cursussen op te leggen”, 

stelt Van Vuuren. 

STURING VANUIT HET KANTOOR

Ook op kantoorniveau gaat dus het nodige 

veranderen en moet de intern verantwoorde-

lijke met de nieuwe NVPE aan de slag. Van 

Vuuren: “De individuele accountant krijgt in 

de nieuwe PE-regeling ogenschijnlijk veel 

meer vrijheid dan voorheen.” Hij verdiept:  

“Je krijgt als accountant meer mogelijkheden 

om zelf invulling te geven aan je opleidings-

pakket met wellicht meer toegevoegde 

waarde. Maar in deze vrijheid schuilt het 

gevaar om je er dan maar gemakkelijk van  

af te maken, zeker bij accountants die al wat 

langer meedraaien. En dat is iets wat je als 

kantoor moet voorkomen, daarom moet je 

als kantoor grip houden op dit proces. Indivi-

duele accountants zullen geïnstrueerd moe-

ten worden op welke manier ze de nieuwe 

PE moeten toepassen. Maar er zal ook 

bewaakt moeten worden dat het opleidings-

plan voldoende inhoud heeft, dat de kwaliteit 

gewaarborgd blijft op kantoorniveau. Voor-

heen waren dat de punten, dat gaf in ieder 

geval aan dat je aanwezig was geweest bij 

PE-activiteiten. De individuele accountant  

zou zich er gemakkelijk van af kunnen maken 

door relatief eenvoudige leerdoelen te formu-

leren die gemakkelijk te halen zijn en lastig te 

bewaken zijn. En daar ligt een rol voor het 

accountantskantoor. 

Hiervoor heeft SRA onder meer ook een 

werkprogramma ontwikkeld voor compliance 

officers.” Groten: “Een goede start om grip te 

krijgen op het proces is door een strategisch 

opleidingsplan op te stellen met daarin onder 

meer: wat verwacht het kantoor van een 

accountant als het gaat om zijn opleidings-

plan, welke kwaliteitseisen stelt het kantoor 

en hoe gaan we dat proces bewaken?”

ER IS RUIMTE VOOR PROPORTIONALITEIT

Het is begrijpelijk dat met name de kleine 

kantoren terugdeinzen bij alles wat er op hen 
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afkomt. Grote kantoren kunnen veel taken neerleggen 

bij de HR-afdeling, terwijl bij het kleine kantoor de ven - 

noot meestal de personeelszaken erbij doet. Groten: 

“Het is reëel dat kleine kantoren op disciplineniveau 

niets of niet veel hoeven vast te leggen, omdat ze 

bijvoorbeeld ‘maar’ een paar accountants hebben.” 

Daarom is proportionaliteit nodig en mogelijk. Van 

Vuuren: “Wat nu voor de kleinere kantoren belangrijk  

is, is dat zij zich realiseren dat de nieuwe PE-regeling 

eraan komt. Daarbij is alle SRA-informatie onontbeerlijk. 

Ik kan mij voorstellen dat kleine kantoren eerst beginnen 

met hun PE-plichtigen en een opleidingsplan voor hen. 

Om vervolgens in een later stadium te bekijken of er 

vanuit het kantoor nog specifieke vereisten zijn.” Groten 

haakt hierbij aan: “Laten we wel wezen, het is natuurlijk 

ook geen rocketscience. De meeste kantoren hebben 

al veel geregeld zoals een opleidingsbudget, en vaak is 

al bekend wat de lijnen zijn waarbinnen ze willen oplei-

den. Het is nu met name een kwestie van vastleggen 

en onderbouwen waarom je bepaalde keuzes maakt.”

SRA-OPLEIDINGSPLAN BIEDT HOUVAST

Juist voor dit vastleggen, maar ook als houvast om  

er als kantoor voor te zorgen dat je de juiste stappen 

doorloopt, heeft SRA een strategisch opleidingsplan 

ontwikkeld. Groten: “Om de regie te pakken als kantoor 

en het opleiden in goede banen te leiden, hebben wij 

een hulpmiddel ontwikkeld en dit vormgegeven in het 

SRA-Opleidingsplan. In dit opleidingsplan zit veel ach-

tergrondinformatie en een praktische template die je als 

kantoor kunt invullen om zo het kantoorbeleid vast te 

leggen. Zo ga je eerst de richtlijnen bepalen: denk aan 

hoeveel cursussen wil je je personeel laten volgen, wat 

is je budget, welke leeractiviteiten sta je toe? De vol-

gende stap is het vaststellen van de speerpunten van je 

kantoor, wat is je strategie? En hoe vertaalt de strategie 

zich naar wat de PE-plichtigen moeten doen en welke 

leeractiviteiten daarbij horen? Ook wordt gevraagd hoe 

je gaat monitoren: wat is het startniveau van je perso-

neel en hoe ga je de ontwikkeling bijhouden? Maar  

ook, hoe ver ze zijn met hun activiteiten, lopen ze op 

schema? Straks met de PE-tool kunnen kantoren dit 

eenvoudig monitoren.”

DE ONLINE PE-TOOL

Dit nieuwe instrument, de online PE-tool is er primair 

voor de individuele accountant. Deze kan in de tool zijn 

eigen portfolio bijhouden, de vijf stappen die jaarlijkse 

gezet moeten worden. Maar ook het accountants-

kantoor kan de PE-tool goed benutten. Het kantoor  

kan met de tool zien hoe ver de mensen zijn met hun 

activiteiten en individuele accountants kunnen hun 

bewijslast op orde brengen door deelnamebewijzen  

te uploaden.  

HOE WORDT ER GECONTROLEERD?

De NBA is van plan individuele accountants die op de 

compliancebutton hebben gedrukt, steekproefsgewijs 

te toetsen. De vraag hierbij is hoe vaak accountants 

dan in hun werkzame leven getoetst worden. Daarbij  

is het erg lastig te toetsen wat de persoonlijke ontwik-

keling werkelijk is.

Van Vuuren: “SRA is daarom met de NBA in overleg  

om de naleving van de nieuwe PE-regeling onderdeel  

te laten zijn van de toetsing van SRA-kantoren door  

de SRA-Reviewcommissie. En dan met name hoe de 

PE-regeling binnen het kantoor georganiseerd is. Als de 

Reviewcommissie aanwijzingen heeft dat dit niet in orde 

is, kunnen er individuele portfolio’s worden opgevraagd 

en beoordeeld. Een duidelijk opgesteld opleidingsplan 

zoals SRA dat biedt, is voor de Reviewcommissie ech-

ter een goed houvast. Dit zal zeker een speerpunt zijn.”

Met de NBA lopen nog gesprekken om afspraken te 

maken voor een dergelijke controle op SRA-kantoren 

en SRA-accountants. Van Vuuren: “Wat voor SRA 

daarbij belangrijk is, is dat uiteindelijk alle accountants-

kantoren en accountants op dezelfde manier worden 

getoetst.” 

SRA HELPT

Er komt dus veel op de individuele medewerker en op 

kantoren af, zeker het eerste jaar. “We zetten vol in op 

informatievoorziening. Er worden demo's gegeven over 

de mogelijkheden en het gebruik van de nieuwe PE-tool 

op accountant- en kantoorniveau. Maar ook zal een 

team bij Educatie ondersteuning bieden bij het invullen 

van het opleidingsplan. Alles wat SRA biedt, staat in het 

Dossier De nieuwe PE-regeling op www.sra.nl/nvpe. 

Van Vuuren rondt af: “SRA doet zoveel mogelijk om alle 

leden goed in dit proces te begeleiden. Maar het echte 

succes van deze nieuwe PE-regeling hangt met name 

af van hoe serieus accountants en de kantoren hiermee 

omgaan. Ze bepalen zelf hoe ze inhoud geven aan PE 

om zo de kwaliteit van het vak op peil te houden.” 

 
SRA HELPT, ONDERSTEUNT  
EN ADVISEERT U MET: 
■	Dossier De nieuwe PE-regeling, www.sra.nl/nvpe

■	Nieuwe Praktijkhandreiking Permanente Educatie

 - Bijlage Opleidingsplan

 - Bijlage Template Opleidingsplan

 - Bijlage Voorbeeld Schema Opleidingsactiviteiten

 - Bijlage Werkprogramma Compliance officer

■	 (Vaktechnische) FAQ’s

■	Online PE-tool 

■	Demobijeenkomsten PE-tool

■	Leerlijnen per discipline

■	Gespreksformulieren

■	Trainingen en opleidingen (kant-en-klare  

opleidingspakketten)

GERARD VAN VUUREN  
EN MARJON GROTEN
Er komt veel op  
de individuele  

medewerker en op 
kantoren af, zeker 

het eerste jaar.
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BENCHMARKONDERZOEK KANTOREN

KOERSEN OP STABIELE GROEI

OMZET VAN SRA-
ACCOUNTANTSKANTOREN  

IN 2019 GESTEGEN
De resultaten van het SRA-Benchmarkonderzoek zijn onlangs gepubliceerd. Het bedrijfs-

vergelijkend onderzoek geeft de deelnemende kantoren een helder beeld van hun 
resultaten ten opzichte van andere SRA-kantoren van gelijke omvang. Het geeft inzicht in 
de omzet per opdracht en type medewerker in uren en euro’s. Ook geeft het een beeld van 
de tarieven, productiviteit en diverse financiële kengetallen (zoals de debiteurentermijn). 

De netto-omzet van SRA-kantoren is in 

2019 ten opzichte van het jaar ervoor 

met gemiddeld 6,8% gestegen. De 

netto-omzetstijging vertaalt zich ook in een 

toename van de winst met 6,2%, ondanks 

een stijging van de totale kosten met 7%.  

Dit blijkt uit cijfers van het SRA-Benchmark-

onderzoek 2019.

4%

2016 2017 2018 2019

5% 5%

7%

Omzetontwikkeling in %
ten opzichte van het voorgaande jaar

OMZETCONTROLEWERKZAAMHEDENSTIJGT

Met name de omzet voor de controlewerk-

zaamheden steeg, namelijk met 13%.  

Opvallend is dat met name de kleine  

kantoren (1-25 fte) in 2019 hierin meer  

omzet genereerden. 

SAMENSTELPRAKTIJKBLIJFTSOLIDEBASIS

Ook de bruto-omzet uit samenstelwerkzaam-

heden nam in 2019 toe met 5%. In 2018 was 

deze toename ‘slechts’ 2%. De omzet van 

deze werkzaamheden beslaat in 2019 gemid-

deld over alle deelnemende kantoren 29% 

van de totale bruto-omzet en vormt daarmee 

nog steeds een stevige basis van de werk-

zaamheden voor SRA-kantoren. De fiscale 

advisering laat met +4% eveneens een stij-

ging zien van de bruto-omzet. “Deze cijfers 

laten een mooie stabiele groei zien in de 

branche, maar wat brengt de toekomst?”, 

stelt SRA-bestuursvoorzitter Jan Zweekhorst.

STIJGINGVANKOSTEN

De afgelopen vijf jaar zijn de totale kosten 

meer gestegen dan de omzet. Dit is met 

name veroorzaakt door krapte op de arbeids-

markt. De personele kosten zijn in 2019 met 

8% gestegen, maar in verhouding tot de 

omzet vrijwel stabiel gebleven op een niveau 

van 59% van de omzet. Deze stabiele  

verhouding van de personeelskosten ten 

opzichte van de omzet is opvallend in een 

markt waar sprake is van een behoorlijke 

personeelskrapte. 

MEER FTE PER KANTOOR

Het totaal gemiddeld aantal fte liep op; 

gemiddeld groeide elk kantoor met 2,6 fte.  

De personeelsgroei geldt met name voor de 

middelgrote kantoren (50-150 fte) en grote 

kantoren (>150 fte). Zweekhorst: “Deze  

cijfers laten zien dat, ondanks de krapte in  

de arbeidsmarkt, de SRA-populatie erin 

geslaagd is om meer mensen aan het werk  

te krijgen.”

RAPPORT ONTVANGEN EN MEEDOEN?

De resultaten van het Benchmarkonderzoek 

zijn alleen bestemd voor de kantoren die 

hebben deelgenomen aan het onderzoek. 

Heeft uw kantoor niet meegedaan aan het 

onderzoek en wilt u toch een exemplaar van 

het Benchmarkonderzoek ontvangen? Dan 

dient u zich aan te melden voor het volgende 

onderzoek dat medio 2021 plaatsvindt (en de 

kosten van het rapport à € 295 te voldoen). 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?  

Kijk dan op www.sra.nl/benchmark-kantoren 

of neem contact op met Dyonne Langerak 

vaktechniek@sra.nl, 030 656 60 60). 

OPVALLEND IS DAT MET NAME DE 
KLEINE KANTOREN MEER OMZET 
GENEREERDEN DOOR CONTROLE-
WERKZAAMHEDEN.
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Bestaande rechtspersonen/instellingen 

krijgen 18 maanden de tijd om een 

UBO te registreren. Accountants en 

belastingadviseurs dienen de uitkomsten van 

hun cliëntenonderzoek te vergelijken met de 

informatie die in het UBO-register is opgeno-

men. Bij een afwijking moeten zij dit melden 

aan het handelsregister. De accountant en 

belastingadviseur mogen niet vertrouwen op 

de informatie in het Handelsregister en dienen 

zelfstandig onderzoek te doen.

WWFTENUITEINDELIJKBELANGHEBBENDE(UBO)

De Wwft verplicht tot het vaststellen van de 

uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) van een 

cliënt. Uitsluitend een natuurlijke persoon kan 

UBO zijn.

De UBO wordt gedefinieerd als: ‘natuurlijke 

persoon die de uiteindelijke eigenaar is of 

zeggenschap heeft over een cliënt dan wel de 

natuurlijke persoon voor wiens rekening een 

transactie of activiteit wordt verricht’ (art.1 lid 1

Wwft)’. Het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 

geeft een nadere invulling, die overigens niet 

limitatief is. Deze definitie is ook leidend voor 

de toepassing van het UBO-register. Tenzij 

het een beursgenoteerde onderneming of een 

deelneming daarvan betreft, wordt in ieder 

geval als UBO aangemerkt:

■	natuurlijke personen die de uiteindelijke 

eigenaar zijn van of zeggenschap hebben 

over de vennootschap, via:

	 -		het direct of indirect houden van meer 

dan 25% van de aandelen, van de stem-

rechten of van het eigendomsbelang in  

de vennootschap, met inbegrip van het 

houden van toonderaandelen; 

 

	 -		andere middelen, waaronder de voor-

waarden voor consolidatie van een jaar-

rekening, bedoeld in artikel 406, in 

samen hang met de artikelen 24a, 24b  

en 24d, van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek; of

■	 indien op basis van voorgaande criteria geen 

UBO kan worden aangewezen of indien er 

enige twijfel bestaat of een persoon als 

hiervoor bedoeld de UBO is of zeggenschap 

heeft wordt de natuurlijke persoon of perso-

nen die behoort of behoren tot het hoger 

leidinggevend personeel van de vennoot-

schap als (pseudo) UBO aangemerkt.

Ook voor kerkgenootschappen en andere 

rechtsvormen, zoals een maatschap of vof, 

moet een UBO worden aangewezen. Ook 

daar is de kern dat degenen die gerechtigd 

zijn tot 25% van de winst of 25% zeggen-

schap hebben de UBO vormen.

UBO EN INDIRECTE RELATIES VIA ANDERE 

RECHTSPERSONEN

Bij concernstructuren is de vraag hoe dit 

moet worden beoordeeld. Volgens de 

beroepsorganisaties gaat het erom of een 

natuurlijke persoon via de indirecte relaties 

uiteindelijk daadwerkelijk tenminste 25% van 

de zeggenschap heeft. Bij deelnames via 

andere rechtspersonen betekent dit dat bij 

rechtspersoon/aandeelhouders die meer dan 

25% aandelenbelang hebben, nagegaan 

moet worden of er een natuurlijke persoon is 

die in die aandeelhouder/rechtspersoon meer 

dan 50% zeggenschap heeft, omdat deze 

dan in feite kan bepalen hoe die aandeelhou-

der/rechtspersoon haar >25%-zeggenschap 

in de cliënt uitoefent.

Zo is in bovenstaand voorbeeld P een UBO 

van BV-Cliënt, omdat hij doorslaggevende 

invloed heeft op het stemgedrag van het 

30%-belang van BV B in BV-Cliënt.

Verder is hier:

■	A UBO van BV Cliënt en van BV A,

■	Q UBO van BV B, maar niet van  

BV Cliënt en

■	R geen UBO van BV B en evenmin van  

BV Cliënt.

Op 21 mei 2020 is de Wwft gewijzigd. Een van de wijzigingen betreft het  
cliëntenonderzoek. Deze wijziging hangt samen met de invoering van het  

UBO-register. Dat register is per 27 september 2020 raadpleegbaar. Wat betekent 
dit voor uw werkzaamheden? Bureau Vaktechniek schetst de hoofdlijnen.

DE UBO IN WWFT EN UBO-REGISTER; 

DE WISSELWERKING VOOR DE 
ACCOUNTANT EN ADVISEUR

A

BV Cliënt

P Q R
100% 60% 30% 10%

BV A BV B

70% 30%
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FISCAAL

STAK

Een STAK administreert en beheert slechts 

ten behoeve van de certificaathouders. De 

certificaathouders kunnen daarom niet als 

UBO van deze stichting worden aangemerkt. 

Een certificaathouder is wel UBO van de 

onderliggende vennootschap, als de door 

hem gehouden certificaten een kapitaalbelang 

van meer dan 25% vertegenwoordigen.

DEWIJZEVANIDENTIFICATIEVOORDEWWFT

Om de UBO te identificeren is medewerking 

van de client noodzakelijk. Die is daar ook toe 

verplicht. Raadpleging van het UBO-register 

is niet afdoende, men heeft een eigen onder-

zoeksplicht. Dat betekent dat de cliënt ver-

zocht zal moeten worden de UBO’s – indien 

en voor zover aanwezig – te openbaren en 

mee te werken aan redelijke maatregelen ter 

verificatie. Complicatie daarbij is uiteraard dat 

de client geen juridische mogelijkheden heeft 

om de vereiste gegevens van zijn (uiteindelijk) 

aandeelhouders op te eisen. Theoretisch zou 

een en ander ertoe kunnen leiden dat de 

cliëntrelatie moet worden beëindigd. Verifica-

tie kan plaatsvinden aan de hand van akten, 

contracten, inschrijvingen in openbare regis-

ters of andere objectieve betrouwbare bron-

nen. Ook ten aanzien van de pseudo UBO 

geldt dat redelijke maatregelen worden geno-

men om de identiteit te verifiëren van de 

natuurlijke persoon die lid is van het hoger 

leidinggevend personeel.

HET UBO-REGISTER

Vanaf 27 september 2020 moeten organisa-

ties hun UBO’s inschrijven in het UBO-regis-

ter. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld voor 

niet-beursgenoteerde besloten en naamloze 

vennootschappen, stichtingen, verenigingen, 

maatschappen, vennootschappen onder 

firma en commanditaire vennootschappen. 

De verplichting geldt niet voor bijvoorbeeld 

eenmanszaken, verenigingen van eigenaren 

en rechtspersonen in oprichting. Inschrijving 

kan sinds 27 september 2020. Voor op die 

datum al bestaande organisaties geldt een 

overgangstermijn van 18 maanden. Organisa-

ties zijn zelf verantwoordelijk voor inschrijving 

en dat de gegevens blijven kloppen.

 

Degene aan wie de onderneming toebehoort 

of de bestuurders van de rechtspersoon zijn 

verplicht tot het inschrijven van de UBO-infor-

matie in het Handelsregister. Het niet, niet 

juist, niet volledig of niet tijdig registeren van 

informatie over een uiteindelijk begunstigde 

door vennootschappen en andere juridische 

entiteiten, vormt een economisch delict. De 

sanctie zal onder andere kunnen bestaan uit 

een gevangenisstraf van ten hoogste zes 

maanden, een taakstraf of een geldboete van 

de vierde categorie (maximaal € 20.500). 

TERUGMELDING

Om enige vorm van controlemethodiek in te 

bouwen is een zogenoemde terugmeldings-

verplichting opgenomen. Accountants en belas-

tingadviseurs hebben de plicht om ‘verschillen’ 

tussen de uitkomsten van hun Wwft-onderzoek 

en het UBO-register door te geven aan de 

KvK. Ook deze terugmeldverplichting is op  

27 september 2020 in werking getreden.  

In verband met de overgangsperiode van  

18 maanden voor bestaande ondernemingen, 

is het alleen mogelijk om een discrepantie met 

een geregistreerd gegeven te melden. Een 

geconstateerd verschil moet bij melding met 

documenten worden onderbouwd. Indien men 

zich niet houdt aan de terugmeldingsplicht, 

vormt ook dat een economisch delict. 

Dit artikel is geschreven door dr. Ruud van 

den Dool, SRA-Bureau Vaktechniek. Zie voor 

meer informatie de Praktijkhandreiking Het 

UBO-register en de Praktijkhandreiking Wwft 

op www.sra.nl/vaktechniek of stel uw vraag 

via vaktechniek@sra.nl.

Accountants en 
belastingadviseurs 
hebben de plicht 
om ‘verschillen’ 

tussen de  
uitkomsten van 

hun Wwft- 
onderzoek en  

het UBO-register 
door te geven.
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K ijk vooral naar de consument in 

relatie tot de drie belangrijke eet-

momenten: het ontbijt, de lunch en 

het diner, adviseert Inga Blokker ondernemers 

in de foodsector. Als directeur van The Food 

Research Company in Bennekom volgt zij 

met haar team de situatie in de foodindustrie 

op de voet. “We helpen bedrijven in dit seg-

ment te anticiperen op toekomstige markt-  

en consumentenontwikkelingen.”

CONSUMENT VERSUS CONCURRENT

Terug naar haar opmerking over die consu-

ment. “Ondernemers hebben de neiging 

vooral te letten op hun concurrent, maar wat 

de consument doet is belangrijker. Kijken we 

naar zijn gedrag, dan zien we verschillende 

interessante veranderingen. Als ondernemer 

kun je het verschil maken door daar op de 

juiste manier op in te spelen.”

Als voorbeeld noemt Blokker de toenemende 

druk op de traditionele horeca. Vooral de 

laatste jaren ziet zij dat consumenten zich 

steeds meer verwijderen van de restaurants in 

het hogere segment, terwijl juist in de binnen-

steden het aantal eet- en drinkgelegenheden 

een ongebreidelde groei heeft doorgemaakt. 

“Zodra er ergens een pand vrij kwam, ver-

scheen er vaak een discount horecaonderne-

ming. Meer van hetzelfde dus, in een sector 

waar de concurrentie al ongekend hevig is.”

Tegelijk stelde Blokker vast dat consumenten 

nieuwe wegen zochten. Die ontdekten bij-

voorbeeld dat je ook thuis gezellig met  

vrienden kunt eten. Vooral de supermarkten 

sprongen daar op in door bijvoorbeeld exo-

tische producten, allerhande sapjes en 

gezonde kant-en-klaarmaaltijden te gaan 

verkopen. Ook groeide het assortiment 

gemaksproducten, zoals maaltijdrepen en 

andere snelle maar gezonde tussendoortjes. 

Daarmee speelden ze vooral in op de spor-

tieve en gejaagde lifestyle van de millennials. 

Die wil kwaliteit gecombineerd met gemak  

en is bereid daarvoor te betalen.

GEMAK VAN DE SUPERMARKT

Voor ondernemers vormen millennials  

een uitdagende doelgroep, stelt Blokker.  

“Als foodshopper zijn ze niet aan merken 

gebonden. Ze zijn kritisch, prikken door 

marketingteksten heen en vinden eerlijke en 

betrouwbare informatie belangrijk. Ook zijn  

ze gevoelig voor prijs in relatie tot kwaliteit. 

Aanbiedingen vinden ze aantrekkelijk. Zodra 

ze meer financiële middelen hebben, geven 

ze de voorkeur aan gezondere producten.”

In deze jachtige tijd kiest vooral de jongere 

consument voor het gemak van de super-

markt. Ook de minimarkets op stations en  

bij tankstations profiteren hiervan. Uit onder-

zoek van The Food Research Company blijkt 

bijvoorbeeld dat millennials en zogeheten 

snelontbijters, vooral in de randstad, hun 

ontbijt regelmatig bij de supermarkt halen. 

Volgens Blokker zouden niet alleen super-

markten maar ook horecaondernemers hierop 

kunnen inspelen door hun openings tijden aan 

te passen. Maak het consumenten nog 

gemakkelijker snel een ontbijtje of lunch mee 

te nemen, adviseert zij.

HAND OP DE KNIP 

Afgelopen maanden heeft vooral de horeca-

sector fors te lijden gehad van de beperkin-

gen die de overheid heeft opgelegd om het 

aantal coronabesmettingen terug te dringen.     

Daarnaast blijkt het consumentenvertrouwen 

fors af te nemen. Van enige economische 

groei is, in het meest optimistische scenario, 

volgens deskundigen pas volgend jaar weer 

sprake.

In tijden van economische neergang zal  

de consument minder vaak en minder luxe 

buiten de deur eten. Als de huidige corona-

crisis gevolgd wordt door een lange periode 

van een anderhalvemetersamenleving en 

een economische recessie, zal dit een zware 

wissel trekken op de foodservicesector, 

verwacht Blokker. “Tijdens de financiële crisis 

van 2008 zagen we dat consumenten in die 

periode maximaal kozen voor downtrading. 

Zij hielden de hand op de knip en lieten de 

eet- en drinkgelegenheden links liggen.  

Vooral de foodretail profiteerde daarvan.”

Ook toen speelde ‘gemak’ een belangrijke rol. 

“Bij ondernemers die daarop anticipeerden, 

zagen we nauwelijks terugloop. Toegankelijk-

heid en kleine prijzen maakten dat consumen-

ten hun weg naar deze bedrijven bleven 

vinden.” Ook nu voorziet Blokker dat bij 

onder nemingen die op deze trend weten in te 

spelen, de klap minder groot zal zijn dan bij 

de klassieke horeca of de catering.

GOEDKOOP ALTERNATIEF

Tijdens die crisis van 2008 deed zich volgens 

Blokker ook een andere interessante ontwikke-

ling voor. “Destijds behoorden Nederlandse 

supermarkten tot de goedkoopste van Euro pa, 

terwijl onze restaurantsector als de duurste 

werd aangemerkt. Voor de consument was 

downtraden gemakkelijk. Nu is de situatie 

anders. Afgelopen jaren zijn er talloze goed-

kope restaurantconcepten op de markt geko-

DRUK OP TRADITIONELE 
HORECA NEEMT TOE

Opnieuw is er volop beweging in de foodsector. Traditionele horeca staat onder druk,  
terwijl supermarkten garen spinnen bij de huidige omstandigheden. Inga Blokker van  

The Food Research Company was in juni gastspreker op de SRA-Branche en advieskring 
en vertelde over het veranderende consumentengedrag als het gaat om eten en drinken.

JONGE CONSUMENT KIEST VOOR GEMAK VAN DE SUPERMARKT
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BRANCHE EN 
ADVIESKRING
SRA organiseert op twee 

locaties (Eindhoven en 

Houten) de SRA-Branche- 

en Advieskring. Tijdens 

deze kwartaalbijeenkom-

sten behandelt een 

deskundige de actuele 

ontwikkelingen, de risico’s 

en toekomstverwachtingen 

van een bepaalde branche 

of adviesthema. Kijk op 

www.sra.nl/kringen voor 

het programma en meer 

informatie of neem contact 

op met kringen@sra.nl.

BRANCHE & ADVIES

men die een voordelig alternatief bieden voor 

thuis eten. Daarnaast is er sprake van een 

enorme opkomst van de bezorgrestaurants. 

Ook de supermarkten hebben hun aanbod 

aan zogeheten gemaksoplossingen fors uitge-

breid. Met name laagopgeleide jongeren zien 

kant-en-klaarmaaltijden als smakelijk alterna-

tief voor een snelle fastfoodhap.”

In tal van opzichten ziet de wereld er nu 

anders uit dan ten tijde van de financiële 

crisis. Dat geldt zeker ook voor het gedrag 

van de jongere generaties, de millennials en 

de generatie-Z. “Ondernemers in de foodsec-

tor moeten zich realiseren dat die generaties 

tot voor kort vooral buitenshuis leefden. 

Fastfoodrestaurants en goedkope service-

restaurants waren populair. Juist de millen-

nials en de generatie-Z worden nu in 

economisch opzicht zwaar getroffen.” Dit 

heeft ingrijpende gevolgen voor de manier 

waarop jongeren buiten de deur eten en 

drinken. Nu zoeken zij naar toegankelijke 

concepten waar aantrekkelijke prijzen worden 

gehanteerd. “Meer dan ooit moet de restau-

rantsector zich realiseren dat de grootste 

dreiging bij een blijvende crisis niet de directe 

concurrentie van andere horeca-ondernemers 

is, maar dat de sector het als collectief moet 

opnemen tegen het gemaksaanbod van de 

supermarkt. Meer nog dan in het recente 

verleden moet de consument overtuigd wor-

den van de waarde van de extra kosten van 

het buiten de deur eten, zeker nu hij heeft 

ontdekt dat het thuis ook gezellig kan zijn.” 

Is er dan nog hoop voor de ‘Out of Home’- 

sector? Zeker wel, vindt Blokker. “Met nieuwe 

digitale oplossingen en robotisering kunnen  

zij de beperkingen van de anderhalvemeter-

economie enigszins verlichten. En, ik zei het 

eerder, kijk vooral naar je doelgroep. Jonge-

ren hebben in alle opzichten de toekomst.” 

Ondernemers  
hebben de neiging 
vooral te letten op 
hun concurrent, 

maar wat de  
consument doet is 

belangrijker.

EETGEDRAG VAN MILLENNIALS
Millennials nuttigen minstens één keer per week een kant-en-klaarmaaltijd.  

Gemiddeld 21% van deze generatie eet minstens een keer per week buiten  

de deur. Ook een maaltijd laten bezorgen valt bij deze groep in de smaak.  

(bron: The Food Research Company)

Inga
Blokker
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Met 190 (aspirant-)leden die beschikken over 

een AFM-vergunning en een marktaandeel 

van meer dan 30%, is SRA een belangheb-

bende partij binnen het Wta-domein, onderdeel van die 

financiële keten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

het bestuur flink inzet om de belangen van de SRA- 

leden te behartigen; zeker gezien het mogelijke ‘door-

druppeleffect’ van wet- en regelgeving op de andere 

vormen van dienstverlening binnen de veelal multi-

disciplinaire SRA-praktijken. 

Een korte terugblik. Sinds de herfst van 2014 roert 

het goed in de wettelijke controlepraktijk. Rapport 

na rapport verscheen over de ervaren kwaliteit. 

Aangezet door politieke druk en de wil om veran -

dering te creëren, presenteerde de werkgroep  

Toekomst accountantsberoep vanuit eigen veld  

het rapport ‘In het publiek belang’. Dit rapport biedt 

een analyse van mogelijke oorzaken en faalfactoren.  

Met 53 maatregelen moest het werk en de onafhan-

kelijkheid van de accountant verbeteren en het 

vertrouwen in de sector hersteld worden. 

Toezichthouder AFM en de Monitoring Commissie 

Accountancy constateerden in de jaren daarna dat 

het werk binnen de sector nog niet op orde was. Dit 

leidde uiteindelijk tot de instelling van de Commissie 

toekomst accountancysector (Cta) door minister 

Hoekstra van Financiën (november 2018). De Cta 

presenteerde begin dit jaar haar rapport ‘Vertrouwen 

op controle’. De meeste van de 22 aanbevelingen 

uit dit rapport - zoals het formuleren van kwaliteits-

indicatoren (AQIs), de aanscherping van de gover-

nance bij grote nOOB-kantoren of de uitvoering van 

de kwaliteitstoetsingen volledig in handen van de 

toezichthouder -, worden door het kabinet omarmd. 

De Tweede Kamer debatteerde eind september over 

de maatregelen voor de accountancysector. Begin 

volgend jaar komt minister Hoekstra met nieuwe 

wetgeving die ter consultatie zal worden voorgelegd 

aan belanghebbenden. Ondertussen tuigen de 

benoemde kwartier makers, Marlies de Vries en Chris 

Fonteijn, diverse projecten op en monitoren de ont-

wikkelingen en processen waarmee de sector en de 

keten aan de slag zijn. 

DRIJVENDEKRACHT

Welke rol speelt SRA in het krachtenveld? We vragen 

het voorzitter Jan Zweekhorst: “Gezien het belang dat 

we er aan hechten, heeft het kwaliteitsdenken binnen 

onze vereniging vanaf 2014 ook een extra vlucht geno-

men. Niet alleen introduceerden we begin 2014 het 

verplichte kwaliteitsprogramma Samen Beter waaraan 

alle vergunninghoudende SRA-leden hebben deel-

genomen, ook scherpten we het kwaliteitsbeleid voor 

alle leden aan. Cultuur en gedragsfactoren, oorzaken-

analyses en het beter aantoonbaar maken van kwaliteit 

zijn veel meer centraal komen te staan binnen de  

strategie van onze kantoren. Zij gingen daarmee aan  

de slag, ondersteund vanuit de backoffice.”

Daarnaast vindt het SRA-bestuur het van belang om als 

drijvende kracht binnen de sector te fungeren, met op het 

netvlies de kenmerken van de multidisciplinaire praktijk en 

de eigenheid van het mkb. Vicevoorzitter Roland Ogink: 

“In dat kader zijn we in 2015 samen met de NBA gestart 

met de doorvertaling van het rapport ‘In het publiek 

belang’ naar maatregelen voor de kantoren in het nOOB- 

segment. Toch een heel ander segment dan die van de 

OOB’s. Die samenwerking kreeg verder vorm in onze 

deelname aan de stuurgroep Publiek belang, zodat we 

mede aan het roer staan en invloed kunnen uitoefenen  

op de ontwikkelingen binnen het Wta-domein.”

Kwartiermakers, duizenddingendoekje, BVm (maatschappelijke bv) en toezicht-
kosten doorberekenen aan de belastingbetaler. Zomaar een aantal termen uit het 
debat in de Tweede Kamer over ‘de toekomst van de accountancy’, eind septem-
ber. De kwaliteit van dienstverlening in het wettelijke controledomein blijft de 
gemoederen flink bezig houden en staat torenhoog op de agenda bij alle stake-
holders van de financiële verantwoordings keten. Dus ook bij het SRA-bestuur.

BALANCEREN IN HET 
KRACHTEN VELD VAN  
BELANGEN  

Er is geen  
enkel kwaliteits-

argument om  
een vlieguren-
criterium in te 

voeren.
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DOSSIER KWALITEIT

STAAN VOOR DE ZAAK

“Als verenigingsbestuur vinden we enerzijds dat we 

onze verantwoordelijkheid vanuit het beroep moeten 

nemen, we willen staan voor de kwaliteit van de dienst-

verlening van alle SRA-kantoren. We hanteren niet voor 

niets een keurmerk”, vervolgt Roland. “En als we con-

stateren dat de kwaliteit van onze dienstverlening nog 

beter kan of anders moet, dan zullen we daar in geza-

menlijkheid aan moeten werken. Maar wat ons betreft 

doen we dat wel op een effectieve en proportionele 

manier, met als enige en ultieme doel die kwaliteits-

verbetering. Anderzijds willen we daarom onze leden 

beschermen tegen wet- en regelgeving of maatregelen 

die doorschieten, geen of weinig effect hebben op 

‘kwaliteit’ of disproportioneel zijn. En dat is soms best 

balanceren.”   

Dat ‘balanceren’ ziet het SRA-bestuur nu ook terug in 

de actualiteit, als het gaat om de uitwerking en imple-

mentatie van de aanbevelingen en maatregelen van de 

Commissie Toekomst accountancysector. “Al met al is 

het Cta-rapport evenwichtig”, vindt Zweekhorst. “De 

Cta stelt onder meer dat er geen silver bullet-oplossing 

voor het kwaliteitsprobleem bestaat, dat er vooralsnog 

geen definitie voor controlekwaliteit voorhanden is, dat 

de gehele keten moet worden versterkt, en dat de 

focus van het toetsen van kwaliteit moet liggen op 

meerdere factoren maar met een duidelijke focus op 

het kwaliteitsbeheersingssysteem. Dat kunnen wij niet 

anders dan onderschrijven.”

POSITIEVE GRONDHOUDING

Ogink vult aan: “In een gesprek met minister Hoekstra, 

net voor publicatie van de kabinetsreactie op de aanbe-

velingen van de Cta eind maart, hebben Jan en ik ook 

aangegeven dat een positieve grondhouding belangrijk 

is en dat we willen meewerken aan het door keten-

partijen samen vormgeven van de invulling van de 

maatregelen. Uit de ledenbijeenkomsten die we begin 

maart organiseerden, blijkt ook die positieve grondhou-

ding. Maar, en daar begint het balanceren: we hebben 

de minister ook aangegeven dat we vinden dat we juist 

vanwege het draagvlak in de keten, samen met alle 

stakeholders vanuit eenduidige, heldere definities, 

kaders en vertrekpunten moeten praten. Ondanks dat 

de minister dat met ons eens is, merken we dat we aan 

die eenduidigheid nog steeds hard moeten werken."  

  

Ook voor wat betreft het uitwerken van de maatregelen, 

blijkt het balanceren. Mede vanwege corona werd het 

debat met minister Hoekstra in de Tweede Kamer over 

de maatregelen voor accountantsorganisaties, uitge-

steld tot eind september. Parlementaire besluitvorming 

heeft in dat kader nog niet plaatsgevonden, ook omdat 

wetgeving nog moet worden voorbereid. Dat nam 

echter niet weg dat de benoemde kwartiermakers  

en de diverse partijen in de keten vanaf juni aan de  

slag gingen met een deel van de aanbevelingen.  

Zweekhorst: “Voor het SRA-bestuur betekent dit dat 

het continu de vinger aan de pols houden is, want je 

wilt in het proces geen onomkeerbare stappen maken 

zonder dat het parlement gesproken heeft, zonder dat 

er wetgeving ligt.”

Wat zijn de mogelijke consequenties voor uw kantoor? 

We zetten er een aantal op een rij:

■	De minister wil dat accountantsorganisaties gaan 

rapporteren over de kwaliteit van de uitgevoerde 

controles aan de hand van objectieve kwaliteitsindi-

catoren, zogenaamde audit quality indicators (AQIs). 

De rapportages worden op één openbaar toeganke-

lijke plek verzameld en beschikbaar gesteld. Hierdoor 

BALANCEREN IN HET 
KRACHTEN VELD VAN  
BELANGEN  

ROLAND OGINK
Als we  

constateren  
dat de kwaliteit 
van onze dienst-

verlening nog  
beter kan of  
anders moet,  
dan zullen we 

daar in gezamen-
lijkheid aan  

moeten werken.

SRAadviseur 13
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ontstaat meer inzicht en transparantie bij stake-

holders. Waar nodig zal deze verplichting wettelijk 

worden vastgelegd. U zult dus meer moeten gaan 

vastleggen en aantoonbaar maken hoe u werkt aan 

het verbeteren van kwaliteit.

■	De grootste nOOB-accountantsorganisaties moeten 

hun governance verstevigen met een intern toe-

zichtsorgaan, bijvoorbeeld een raad van commis-

sarissen. De minister wil voorts de huidige 

bevoegdheden voor het interne toezichtsorgaan 

verder uitbreiden met goedkeuringsrechten voor 

belangrijke besluiten op het gebied van winstuitke-

ring, beloningen en investeringen. De minister gaat 

bekijken hoe de groep ‘grootste nOOB-kantoren’ 

moet worden afgebakend. Naar verwachting zullen 

minimaal 14 SRA-kantoren rekening moeten houden 

met de instelling van een intern toezichtsorgaan. 

■	Accountantsorganisaties zullen nadrukkelijk oog 

moeten hebben en houden voor een duurzame 

waarborging van een kwaliteitsgerichte cultuur, voor 

aspecten als werkdruk en arbeidsomstandigheden. 

Deze aspecten zullen ook worden meegenomen in 

de eerdergenoemde AQIs.

■	Ondanks dat (de verantwoordelijkheid van/voor) het 

toezicht op accountantsorganisaties wettelijk gezien 

al bij AFM ligt, wil de minister de uitvoering van de 

kwaliteitstoetsingen in het wettelijke controledomein 

volledig neerleggen bij de toezichthouder. Het huidige 

convenant met SRA komt daarmee te vervallen. Dat 

zou betekenen dat SRA-kantoren met een Wta-ver-

gunning getoetst gaan worden door zowel de AFM 

(Wta-domein), als SRA (NBA-domeinen: vrijwillige 

controle, samenstelopdrachten, beoordelingsop-

drachten, overige accountantsopdrachten; fiscale 

domein en Wwft-domein.)

■	De minister doet nog onderzoek naar mogelijke 

invoering van een vliegurencriterium. Kantoren met 

een kleine portefeuille (tot 10 wettelijke controles) 

zouden hun vergunning moeten inleveren. Dat zou 

betekenen dat bijna de helft van het huidige aantal 

vergunninghouders geen wettelijke controles meer 

mag uitvoeren. 

AAN DE BEL TREKKEN

Juist vanwege het mogelijke risico op onomkeerbare  

en disproportionele stappen binnen het uitwerkings-

proces van de aanbeveling rond het toezicht, vond het 

SRA-bestuur het noodzakelijk om in september aan  

de bel te trekken. Ogink: “Gezien onze positieve grond-

houding en de mogelijkheid om in gezamenlijkheid 

vorm te geven aan de uitwerking van aanbevelingen  

en maatregelen, zijn we vanaf juni met de AFM, NBA  

en het ministerie van Financiën om de tafel gaan zitten. 

We spraken een processtructuur af, in de vorm van een 

stuurgroep (met Jan als SRA-vertegenwoordiger) en 

een projectgroep waarin ik samen met Dick Meester 

van de Reviewcommissie zitting heb.” 

Gedurende de vele zomerse overleggen draaide de 

positieve grondhouding binnen het SRA-bestuur om in 

ernstige zorgen. Zweekhorst: “Als je als partijen het 

belang van draagvlak en samenwerking binnen een 

complex verandertraject onderschrijft, dan werk je naar 

mijn idee ook daadwerkelijk samen, wisselt ideeën uit 

en verken je de meest optimale en door elke partij 

gedragen oplossing, met respect voor elkaars rol en 

verantwoordelijkheden. Toch zagen we die benodigde 

gezamenlijkheid in de overleggen niet helemaal terug. 

Dat doet het proces en het uiteindelijke resultaat geen 

goed.” Ook zijn er zorgen over de inhoudelijke uit-

gangspunten voor de overdracht van de kwaliteits-

toetsingen, over de wijze van toetsing door de 

toezicht houder na overdracht, en over de effecten  

van een aanzienlijke kostenstijging en een mogelijk 

vliegurencriterium op kleinere leden, die tijdens de 

overleggen besproken zijn.

ROET IN HET ETEN?

“Ons doel binnen dit traject is en blijft kwaliteitsverbete-

ring en kwaliteitsborging, en de wijze waarop we dat zo 

goed mogelijk voor onze leden kunnen regelen”, vertelt 

Ogink verder. “De aanbevelingen die de Cta in dat 

kader rond toezicht en kwaliteitstoetsingen heeft 

gedaan, namelijk temperaturen op meerdere niveaus en 

met een duidelijke focus op het kwaliteitsbeheersings-

systeem, zijn conform ons eigen verenigingsbeleid. De 

aanbeveling om de wettelijke frequentie van de toetsin-

gen te verhogen voor het niet-OOB-segment van zes 

jaar naar drie jaar, ligt in het verlengde van de aange-

paste toetsingsfrequentie die de Reviewcommissie 

hanteert, bijvoorbeeld in de vorm van de inventarisatie-

gesprekken. Dat hebben we met z’n allen binnen onze 

vereniging opgebouwd en dat koesteren we. Zonder 

roomser dan de Paus te willen zijn, vinden we het wel 

belangrijk dat we deze elementen op z’n minst behou-

den. Anders staan de kranten over een paar jaar bol 

van het feit dat het zo slecht gesteld is met de kwaliteit 

in het niet-OOB-segment.”   

‘We moeten het kind dus niet met het badwater weg-

gooien, om maar eens de reactie van een Tweede 

Kamerlid te gebruiken’, lacht Zweekhorst. “Onze kanto-

ren zijn van groot belang voor de BV Nederland en dat 

willen we zo houden. Dat betekent dat de markt toe-

gankelijk moet blijven voor alle leden. Dus ook voor de 

SRA-kantoren met een kleinere klantenportefeuille.  

Een Wta-vergunning moet ook rendabel en betaalbaar 

blijven. De aangekondigde stijging van de toezichtkos-

ten en het nog te onderzoeken vliegurencriterium kan 

daarbij nog wel eens roet in het eten gooien. Let wel, er 

is geen enkel kwaliteitsargument om zo’n criterium in te 

voeren. Sterker nog, kijkend naar de kwaliteitstoetsin-

gen vanaf 2016, dan constateren we dat het gemid-

delde toetsingsresultaat van kantoren die minder dan 

vijf wettelijke controles uitvoeren, aanzienlijk hoger ligt 

dan bij de andere categorieën.” 

JAN ZWEEKHORST
Onze kantoren 
zijn van groot 
belang voor de 

BV Nederland en 
dat willen we  
zo houden.  

Dat betekent  
dat de markt  
toegankelijk 

moet blijven voor 
alle leden.
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CURSUS UITGELICHT

VANUIT EIGEN KRACHT

Om toch voorwaarts te kunnen blijven gaan in het 

proces, besloot het bestuur even pas op de plaats te 

maken. Het risico bestond dat onomkeerbare stappen 

werden gezet, zonder dat gebruikgemaakt is van de 

ruimte om (alternatieve) invulling gezamenlijk te verken-

nen, en zonder dat het parlement haar goedkeuring aan 

de kabinetsreactie en aanbevelingen heeft verleend. 

“We hebben onze ernstige zorgen geuit en daarop bij 

partijen aangegeven eerst het parlementaire besluit-

vormingsproces te willen afwachten, voordat we in 

gezamenlijkheid weer verder werken binnen de proces-

structuur. En zo gebeurde het ook. Daarna hebben  

wij onze zorgen ook gedeeld met de Cta, de kwartier-

makers, Tweede Kamerleden en MKB-Nederland”, 

aldus Ogink.  

Daarnaast hebben diverse SRA-bestuursleden 

gesprekken gevoerd met politieke fracties en leden van 

de vaste commissie voor Financiën in de Tweede 

Kamer. Daar vond eind september een rondetafelge-

sprek en een debat met minister Hoekstra over de 

‘toekomst accountancy’ plaats. “Onze afdronk is dat de 

minister veel voor zich uitschuift en de verantwoordelijk-

heid bij de kwartiermakers neerlegt. Hij ziet de zorgen 

voor het mkb wel, maar beoordeelt die nu als proportio-

neel. Het is aan ons om de proportionaliteit van kosten 

en wijze van toezicht steeds onder de aandacht te 

blijven stellen en houden, zoals bijvoorbeeld met het 

artikel in Het Financieele Dagblad. Eigenlijk zoals we dat 

altijd doen in onze lobby: stakeholders in- en extern 

blijven informeren, balancerend, maar vanuit eigen 

kracht”, besluit Zweekhorst.

STANDPUNT SRA-BESTUUR PROCES HERZIENING  

TOEZICHTSTELSEL WTA-DOMEIN

■	De toezichthouder is vanaf 2006 verantwoordelijk 

voor het toezicht in het niet-OOB-segment. Dat 

verandert niet.

■	Het huidige stelsel is ingericht conform de Wta. De 

ervaren ondoorzichtigheid en complexiteit is meer 

een communicatie-uitdaging dan dat dat negatief 

uitwerkt op ‘kwaliteit’.

■	De uitgangspunten van het Cta-rapport ‘Vertrouwen 

op controle’ nemen we als basis. Dat betekent onder 

meer:

	 a.  dat er ruimte is om te zoeken naar een alternatieve 

invulling dan volledige overdracht van de kwali-

teitstoetsingen aan de toezichthouder.

	 b.  dat toetsingen zien op meerdere niveaus, met  

een nadrukkelijke focus op kwaliteitsbeheersings-

systemen in plaats van een dossierreview.

	 c.  dat de frequentie van toetsingen verhoogd wordt.

■	Definieer ‘kwaliteit’ en formuleer een visie waar die 

‘kwaliteit’ over vijf jaar moet staan.

■	Het stelsel moet van toegevoegde waarde zijn voor 

de kwaliteit van SRA-kantoren met een Wta-vergun-

ning. De elementen uit het huidige systeem die kwali-

teitsverhogend werken, zoals de lerende omgeving 

binnen onze vereniging, moeten behouden blijven.

■	Het stelsel moet toegankelijk blijven voor alle 

getoetste SRA-leden. De Wta-vergunning moet 

betaalbaar en rendabel zijn en blijven.

■	Het stelsel moet van toegevoegde waarde zijn en 

toegang tot de markt geven voor de klanten in het 

niet-OOB-segment. 

■	Om de SRA-kantoren te ontlasten en verdergaande 

gelaagdheid in het toezicht te voorkomen, is afstem-

ming en integrale uitvoering van kwaliteitstoetsingen 

van de diverse domeinen van belang. 

Mochten de kwaliteitstoetsingen in het Wta-domein in 

de toekomst (in welke vorm dan ook) door de toezicht-

houder worden uitgevoerd, dan wijzigt er in het totale 

stelsel van kwaliteitstoetsingen niet veel: alleen het rode 

domein. De Reviewcommissie zal de kwaliteitstoetsin-

gen op de NBA- en andere domeinen bij alle SRA-leden 

blijven uitvoeren. Op het Wta-domein kan SRA in een 

eventuele nieuwe situatie juist vanuit de verenigings-

gedachte op een andere manier invulling gaan geven 

aan kwaliteitsondersteuning van de SRA-leden met  

een Wta-vergunning. 

DOSSIER KWALITEIT

LOBBY OP  
SRA.NL 
Wilt u meer weten over 

onze lobbyactiviteiten? 

Check onze website en 

klik op Belangenbeharti-

ging. Bovenstaande en 

alle andere lobbyonder-

werpen treft u hier 

uitgebreid gekaderd aan: 

nieuws, standpunten, 

dossiers. Wilt u reageren 

of heeft u vragen?  

Mail naar Saskia Danse, 

sdanse@sra.nl of bel  

030 656 60 60. 

Domein Wta- 
domein

NBA- 
domein

NBA- 
domein

NBA- 
domein

NBA- 
domein

SRA- 
domein

SRA- 
domein

Wwft- 
domein HT

Wettelijke 
controle

Vrijwillige 
controle

Samen- 
stellen Beoordelen

Overige 
accountants- 
opdrachten

Fiscaal Inventarisatie-
gesprekken

Toezicht- 
houder AFM NBA NBA NBA NBA BFT Belasting- 

dienst

Kwaliteits- 
toetsingen ?? SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA SRA

Op basis van Wta Wab Wab Wab Wab
Kwaliteits- 

beleid/ 
keurmerk

Kwaliteits- 
beleid/ 

keurmerk
Wwft

Kwaliteits- 
toetsing 

SRA

Legitimatie 
via

Wta 
Wetgevings- 

proces
Accreditatie Accreditatie Accreditatie Accreditatie Leden- 

vergadering
Leden- 

vergadering
Toezicht- 

arrangement Convenant
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Het is Peter Niesink, directeur van de BOVAG, 

die erover in de online SRA-Branche-expert-

groep Automotive van 10 november komt 

vertellen. Alle SRA-leden kunnen zich voor deze pre-

sentatie aanmelden (zie kader pagina 19). 

HOE STAAT DE BRANCHE ER VOOR?

Hoe staat de branche er nu voor? De BOVAG heeft 

vanaf de eerste week van de uitbraak een coronamoni-

tor bijgehouden. Daarnaast heeft de BOVAG al lange tijd 

elk kwartaal de Branche Barometer, die de situatie bij de 

merkdealers in kaart brengt. Uit de gegevens van de 

meest recente Branche Barometer blijkt dat de dealers 

over het eerste halfjaar van 2020 een negatief resultaat 

(gemiddeld € 27.292) hebben laten zien. De loonkosten-

subsidie NOW meegerekend, toonden de dealers een 

bescheiden plus van 0,28% (gemiddeld € 14.767 per 

vestiging). Het zijn de dealers en auto verhuurders die het 

meest de NOW 1.0 en 2.0 hebben aangevraagd.

BETERECIJFERSUNIVERSEELBEDRIJF

Het beeld van de universele garages is anders. In de 

coronamonitor meldt 43% van de bedrijven een om - 

zetverlies van gemiddeld 24%. De overige bedrijven 

hebben gelijkblijvende omzet of zelfs een plusje (rond 

de 9%). De meeste universele bedrijven hebben des-

tijds NOW 1.0 aangevraagd, maar niet de NOW 2.0. 

“Dat komt omdat de vraag naar occasions door corona 

enorm groeide. Mensen wilden niet meer met het open-

baar vervoer reizen. Daarnaast is reparatie en onder-

houd van auto’s al die tijd redelijk goed doorgelopen. 

Men had nog steeds de werkplaats vol”, verklaart 

Niesink. 

WATGAATDENABIJETOEKOMSTBRENGEN?

Als we dan vooruitkijken naar volgend jaar, is er logi-

scherwijze nog steeds veel onzekerheid. “Deze crisis  

is nergens mee vergelijkbaar. Het baart ons zorgen dat 

het consumentenvertrouwen zo laag is, daar moet onze 

branche het van hebben. Het goede nieuws is in een 

gunstig scenario een economische prognose van 3,5% 

groei voor volgend jaar, maar wat is het na-ijleffect van 

deze crisis? Houden mensen nog langere tijd de hand 

op de knip, zoals ook gebeurde met de laatste finan-

ciële crisis? We weten het niet”, aldus Niesink. 

HET SPEELVELD ALS CORONA WEG IS

En als het virus dan weg is? Dealers en universele 

bedrijven hebben te maken met grote technologische 

ontwikkelingen. Denk aan datagedreven auto’s, de 

opkomst van complexe rijhulpmiddelen die onderhoud 

op afstand mogelijk maken en zorgen voor meer elek-

trotechnisch in plaats van mechanisch werk (OTA en 

ADAS) en elektrificering, die het speelveld op scherp 

stellen. Dat is geen nieuws voor de branche. Wat is de 

impact van deze ontwikkelingen? “Dealerbedrijven 

zullen op sommige gebieden een voorsprong krijgen. 

De universele bedrijven doen het vooralsnog beter, dat 

was al zo voor corona, maar zij moeten wel goed gaan 

nadenken over de toekomst. Het onderhoud van auto’s 

zal afnemen, auto’s worden steeds complexer en het 

gedrag van de consument verandert, hoewel die 

gedragsverandering door corona nu is vertraagd.”

HOEMOETHETUNIVERSELEBEDRIJFZICHPOSITIONEREN?

Hoe moeten automotivebedrijven zich dan positioneren 

om toekomstbestendig te blijven? Niesink: “Het univer-

sele bedrijf moet een heel goede specialist worden en 

zich bekwamen in één merk of een beperkt aantal 

merken en over de technische fabrieksinformatie van 

die auto’s beschikken. Die specialisten kunnen dan wel 

minimaal 15 tot 20 jaar een goed bestaan hebben. Dan 

zijn er nog de ‘local heroes’, de universele bedrijven die 

het technische stuk goed voor elkaar hebben en een 

sterke binding hebben met hun community en hun 

klanten. Er zullen altijd klanten zijn die graag naar hun 

eigen garage gaan, omdat ze er binding mee hebben 

en er service krijgen.”

BOVAG-DIRECTEUR NIESINK:

HOE ZIET HET SCHAAKBORD 
ER NA CORONA UIT?
De automotivebranche laat door corona een divers beeld zien. De nieuwverkoop zit  
in het slop, terwijl onderhoud, reparaties en de verkoop van gebruikte auto’s redelijk 
doorlopen. De stukken op het schaakbord zullen na corona weer anders geplaatst worden. 
Welke bedrijven moeten welke stappen zetten om een goed bestaan te hebben? 

16
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Peter 
Niesink

HOUDEN MENSEN  
NOGLANGERETIJD

DE HAND OP DE KNIP, 
ZOALS OOK GEBEURDE 

MET DE LAATSTE  
FINAN CIËLE CRISIS?



Ja, u leest het goed.
Multilease geeft deze 
garantie. Onbeperkt en 
hoogstpersoonlijk. 

Zelf ervaren? 
Bel mij: 06 29 05 64 01

Ed Molenaar, 
Accountmanager
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HOE MOET DE DEALER ZICH POSITIONEREN?

Niesink ziet dat de broodnodige consolidatie in de 

dealernetwerken hard gaat. En dat is nodig om de 

positie van de dealer te versterken. “Op elke hoek van 

de straat een dealer, dat werkt niet meer. Dit jaar zijn  

er al dertig vestigingen van dealers gesloten. Er zijn nu 

nog 1853 vestigingen. In anderhalf jaar zijn er 78 geslo-

ten. Dat is veel. Ooit hadden we om en nabij de 3500 

dealervestigingen in Nederland.” Op een gegeven 

moment zal er een aantal heel grote dealerbedrijven  

zijn die heel veel merken in huis heeft en daarnaast 

verschillende bedrijfsactiviteiten voert, zoals lease, 

verhuur, schadeherstel, reparatie en onderhoud, occa-

sions en nieuwe verkoop. “Die bedrijven verkopen meer 

dan acht merken. Dat zijn de Sterns en de Van Mossels 

van deze wereld. Ten tweede zullen er op bepaalde 

plekken in Nederland dealerbedrijven zijn die veel min-

der merken verkopen, maar met veel meer contractpar-

tijen werken. Ten slotte zullen er Aziatische automerken 

zijn die voor het volume gaan. Daar zitten dan contract-

partijen tussen die maar één merk verkopen en in een 

bepaalde regio van Nederland zitten, zoals in Friesland. 

Wat je met deze ontwikkeling wel ziet, is dat de mid-

denbedrijven  langzamerhand zullen verdwijnen.  

Dealerbedrijven met twee of drie vestigingen krijgen  

het moeilijk, daar zie je veel overnames.”

ONDERNEMEN IN EEN DORP OF STAD

En maakt het dan nog uit of de dealer of universeel 

bedrijf in een stad of dorp werkt? “Er is een groot 

onderscheid tussen de grote randstad, en dan bedoe-

len we niet alleen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, 

maar ook Nijmegen, Utrecht, Groningen, en het dorp.  

In de grote randstad wordt veel binnen de stadsgrenzen 

of tegen de stad aan gebouwd. De plannen van de G4 

zijn erop gericht om mensen uit de auto te krijgen, dat 

betekent een markt voor deelauto’s en scooters. Buiten 

het randstedelijk gebied zie je het openbaar vervoer 

versoberen en hebben mensen juist een auto nodig. 

WAT BETEKENT DAT VOOR DE DEALER EN UNIVERSEEL? 

Wat betekent dat voor de leden van de BOVAG? “De 

elektrificering in de randstedelijke omgeving gaat sneller 

dan daarbuiten. Automotivebedrijven die daar zitten, 

zullen zich daarop eerder moeten voorbereiden. Welke 

modellen en expertise haal je in huis? Daarnaast moe-

ten zij ook nadenken over de mobiliteitsarrangementen 

voor klanten. Autoverhuurder Euromobil is bijvoorbeeld 

met dit soort plannen bezig. Wij helpen onze leden ook 

daarbij. Zo zijn we bezig met projecten met het open-

baar vervoer om te kijken of onze leden het voor- en 

natransport van het openbaar vervoer kunnen organise-

ren. Het zou mooi zijn als de klant de reis van A naar B 

in één app kan regelen. “Het universele bedrijf, zoals 

eerder verwoord, moet een uitstekende specialist zijn  

of een ‘local hero’. Dat kan ook in de randstedelijke 

omgeving.”

RISICOSPREIDING EN KREDIETVERLENING

Kredietverlening zou de automotivebedrijven, vooral in 

deze tijden, helpen hun businessmodel te ontwikkelen 

en daarmee te innoveren. Daarom wil Niesink graag 

opgemerkt zien dat banken nog steeds huiverig zijn als 

het gaat om kredietverlening in de automotive. “Banken 

vinden het lastig dat de marges in de automotive zo 

laag zijn, maar dat is al jaren zo. We praten nu met 

banken om ze uit te leggen dat de risico’s voor 

bepaalde bedrijven laag zijn. De grote dealerbedrijven 

hebben door hun brede activiteiten een goede risico-

spreiding. Dat geldt ook voor de bedrijven die een 

unieke plek innemen. Het zijn bedrijven die zich goed 

gepositioneerd hebben. Banken moeten dan kijken 

naar de jarenlange ontwikkeling van zo’n bedrijf en  

niet teruggrijpen op oude reflexen.” 

BOVAG-DIRECTEUR PETER NIESINK IN DE 
BRANCHE-EXPERTGROEP AUTOMOTIVE

Het sentiment in de automotive is volgens de deelnemers van de branche-expertgroep gematigd positief. 

Hoe kunt u als adviseur het verschil maken? Peter Niesink is te gast tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 

10 november (online) en u bent van harte uitgenodigd om eenmalig deel te nemen van 16.00-16.45 uur. 

Meld u aan via kringen@sra.nl. Bent u geïnteresseerd in periodiek branchekennis uitwisselen en ontwikkelen, 

samen met andere deelnemers en externe kennispartners, word dan lid van de branche-expertgroep auto-

motive of een van de andere branche-expertgroepen. U maakt zo deel uit van een interessant 

netwerk waarmee uw klanten hun voordeel doen. Ga naar sra.nl of neem contact op met 

Leonie Derksen, lderksen@sra.nl of 030 656 60 60.

Uit- 
nodiging

Ja, u leest het goed.
Multilease geeft deze 
garantie. Onbeperkt en 
hoogstpersoonlijk. 

Zelf ervaren? 
Bel mij: 06 29 05 64 01

Ed Molenaar, 
Accountmanager

BRANCHE-EXPERTGROEPEN

NIEUWE  
CORONA- 
RELEASE MKB-
BRANCHE SCAN
Plaats de Mkb-branchescan 

op uw website, waarmee  

uw klanten:

■	 	unieke financiële  

branche-informatie in  

crisistijd ontvangen, en

■	 	inzicht krijgen in strate-

gische kansen en 

bedreigingen in 2021  

via een ‘real time’ bench-

markrapport.

Als SRA-kantoor krijgt u:

■	 	stuurinformatie in acht 

verschillende branches, en

■	 	unieke branchekennis  

om uw dienstverlening  

op af te stemmen, via de 

rapportage ‘2021 in zicht’ 

(januari 2021).

De Mkb-branchescan is  

volledig geactualiseerd met  

de kansen en bedreigingen als 

gevolg van de coronacrisis, 

met input vanuit de Innovatie-

monitor (prof. dr. Henk 

Volberda). Kijk voor meer 

informatie op www.sra.nl/

mkb-branchescan of vraag 

de scan gratis aan via 

scans@sra.nl.
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Z owel in de Tweede Kamer als in de pers werd gesuggereerd 

dat de BIK ten goede zou komen aan het grote bedrijfsleven. 

De budgettaire last zou anders besteed moeten worden, ten 

gunste van burgers en het mkb. Wat we ook van al deze kritiek vinden, 

de BIK is op maandag 5 oktober geboren. Door middel van een 

Tweede Nota van Wijziging bij het Belastingplan 2021 is de (beoogde) 

tekst van de regeling ingediend bij de Tweede Kamer. Geheel zeker is 

de BIK nog niet. Men is nog in afwachting van een analyse van het 

CPB in de hoop dat die bevestigt wat het kabinet vermoedt: dat de 

BIK veel werkbehoud zal opleveren. De uitkomst zullen wij moeten 

afwachten, maar ik vermoed dat het CPB zal aangeven dat de BIK 

haar doel zal bereiken. Ik laat de overwegingen hierover achterwege 

en besteed hierna aandacht aan de vormgeving van de regeling.

INVESTERINGEN STIMULEREN, LOONKOSTEN VERLAGEN

Belangrijkste voordeel van de BIK is dat deze een tweeledig karakter 

heeft. Met één maatregel worden zowel investeringen gestimuleerd als 

de loonkosten verlaagd. Of, zoals wordt betoogd, die investeringen 

tegelijkertijd bijdragen aan werkbehoud is evenwel de vraag. Ongetwij-

feld zal het CPB daar een mening over ventileren in de toegezegde 

rapportage. Het ligt evenwel in de lijn der verwachtingen dat het 

bedrijfsleven waar mogelijk zal streven naar investeringen die de  

effi ciëntie verbeteren en waar mogelijk ook beperking van de nood-

zakelijk in te zetten arbeid. Het is te hopen dat ondernemers daad-

werkelijk kiezen voor duurzame investeringen die bijdragen aan de 

nieuwe werkelijkheid. Zeker in het mkb zou dat wel eens anders kun-

nen uitpakken. Uiteraard is het wel de vraag of de BIK, nu deze een 

aanvulling vormt op andere fiscale investeringsfaciliteiten, daadwerke-

lijk tot zoveel extra investeringen aanleiding zal geven. Een verlaging 

van de bruto-investering met maximaal 3% is immers niet zoveel, 

temeer niet als men zich bedenkt dat de inkoopvoorwaarden inmiddels 

in de nodige branches al beduidend zijn verbeterd doordat leveran-

ciers gedwongen zijn hun prijzen neerwaarts aan te passen.

VOOR WELKE ONDERNEMERS?

De BIK wordt toegevoegd aan de Wet vermindering afdracht loonbe-

lasting en premie voor de volksverzekeringen. Dit betekent dat de BIK 

voor alle ondernemers met personeel beschikbaar is. Zowel eenmans-

zaken, firma’s als rechtspersonen kunnen de BIK toepassen. Een 

belangrijke kanttekening daarbij is dat het mkb zonder (Nederlands) 

personeel geen baat heeft bij de BIK. Om de BIK te kunnen benutten, 

dient immers voldoende loonheffing verschuldigd te zijn. Zonder af te 

DE BAANGERELATEERDE  
INVESTERINGSKORTING BIK 

VANAF 2022
Al sinds Prinsjesdag is er veel te doen over de BIK, de baangerelateerde investerings-

korting. Kosten: € 4 miljard, waarvan € 2 miljard in 2021 en € 2 miljard in 2022.  
De BIK komt in de plaats van de niet-doorgevoerde verlaging van het ‘gewone’ 

vennootschaps belastingtarief. Dat blijft 25%.



dragen loonheffing geen BIK! Er geldt nog een andere impliciete 

beperking. Anders dan bij bijvoorbeeld de kleinschaligheidsinveste-

ringsaftrek, geldt de BIK niet voor verbeteringen van bestaande 

bedrijfsmiddelen en evenmin voor zelf voortgebrachte bedrijfs-

middelen. Bedrijven die voor hun machinepotentieel toch vooral  

van die zelf voortgebrachte investeringen afhankelijk zijn, biedt de  

BIK geen voordeel. Het aantal bedrijven van die specifieke categorie 

zal evenwel erg beperkt zijn.

VOORWELKEBEDRIJFSMIDDELEN?

Niet alle investeringen komen in aanmerking voor de BIK. Het moeten 

nieuwe investeringen zijn; een tweedehands bedrijfsmiddel kwalificeert 

dus niet. Voor toepassing van de BIK komen alleen investeringen in 

bedrijfsmiddelen in aanmerking die per bedrijfsmiddel een investering 

van ten minste € 1500 inhouden. Bovendien dient het minimale inves-

teringsbedrag per aanvraag minimaal € 20.000 te bedragen. Bij een 

BIK van 3% betekent dit, uitgaande van de minimale investering, dat 

het netto-investeringsbedrag (afgezien van andere terugverdienmoge-

lijkheden via bijvoorbeeld afschrijvingen) € 19.400 moet bedragen.  

Dit is, zeker in coronatijd, een relatief aanzienlijk bedrag. Naast onder-

nemers zonder personeel, vallen door deze drempel vermoedelijk ook 

veel kleinere ondernemers buiten de boot. In een kalenderjaar kunnen 

maximaal vier BIK-aanvragen worden ingediend.

UITWERKINGBIJEENFISCALEEENHEID

Bij een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is het mogelijk 

om de BIK, die betrekking heeft op investeringen van bijvoorbeeld de 

ene dochtermaatschappij, te benutten bij de af te dragen loonheffingen 

van een andere in die fiscale eenheid opgenomen entiteit. Daartoe 

moet men echter wel een keuze maken: er dient een van de in de 

fiscale eenheid opgenomen lichamen te worden aangewezen als de 

zogenoemde BIK-inhoudingsplichtige.

INVESTERINGEN IN WELKE PERIODE?

De BIK krijgt men alleen als de investeringen in 2021 of 2022  

volledig zijn betaald. Ook moet de investeringsverplichting uiterlijk  

op 31 december 2022 zijn aangegaan. Het is niet noodzakelijk dat  

de betaling direct na de investering plaatsvindt. Ook betaling in termij-

nen is mogelijk, mits maar uiterlijk in 2022 de laatste betaling plaats-

vindt. Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld eind 2022 nog een 

investeringsverplichting aan te gaan en te betalen, mits het bedrijfs-

middel uiterlijk juni 2023 in gebruik wordt genomen. Ten aanzien van 

de datum van ingebruikname geldt dat dit maximaal zes maanden  

na de laatste betaling moet zijn gebeurd. Voor investeringen die eind 

2022 worden gedaan, kan tot uiterlijk drie maanden later de aanvraag 

nog worden ingediend.

HOOGTE VAN DE BIK

Voor investeringen tot € 5 miljoen geldt gedurende de eerste 15 maan-

den van de regeling een aftrek van 3%. Voor investeringen boven dat 

bedrag geldt een aftrek van 2,44%. De reden voor dit verschil in tarief 

is dat men op die manier beloopt te bereiken dat kleinere ondernemers 

eerder gaan investeren. De staatssecretaris van Financiën verwacht 

dat circa 60% van het totale beschikbare budget in het mkb zal wor-

den benut. Als het budget voor 2021 wordt overschreden, zullen de 

percentages voor 2022 worden verlaagd.

WIJZEVANVERGELDING

De BIK wordt uitgevoerd door de RVO. Die zal na de aanvraag een 

BIK-verklaring afgeven waaruit volgt of gebruik kan worden gemaakt 

van de BIK. Het bedrag van de BIK wordt berekend over het bedrag 

van de investering, maar alleen als bij de aanvraag een gezamenlijke 

aangegane investering aan de orde is van minimaal € 20.000. Vervol-

gens kan die BIK worden verrekend met de loonheffingen. Door uit-

voeringstechnische omstandigheden kan pas vanaf 1 september 2021 

een aanvraag worden ingediend. Ondernemers kunnen dus voor een 

investering van bijvoorbeeld oktober 2020 pas eind 2021 gebruikma-

ken van de daadwerkelijke BIK-korting over de af te dragen loonhef-

fing. De afdrachtvermindering dient in hetzelfde kalenderjaar plaats te 

vinden als het jaar waarin de BIK-verklaring wordt afgegeven. Bij een 

afgegeven verklaring in december 2021, vindt vergelding plaats in de 

aangifte over het tijdvak waarin december valt. Als de BIK-verklaring 

aan het begin van het jaar is afgegeven, kan die worden verrekend  

met de aangiftes in de tijdvakken tot het einde van dat jaar.

BOETE

Om misbruik te voorkomen, is voorzien in een relatief aanzienlijke 

boete. Die beloopt maximaal € 100.000 of 20% van de afdracht-

vermindering als dat meer is.

EN DE TOEKOMST?

Per 1 januari 2023 wordt de regeling afgeschaft. Dan vervalt dus ook 

het werkgeversvoordeel van de regeling. De staatssecretaris kondigt al 

aan dat de regeling dan zal worden vervangen door een andere rege-

ling die eveneens tot doel zal hebben de werkgeverslasten te verlagen. 

Voor de praktijk lijkt het raadzaam die toezegging met een korreltje 

zout te nemen. Het zal niet voor het eerst zijn dat een toezegging voor 

een lastenverlaging in de toekomst in de tussentijd wordt geofferd ten 

gunste van een andere op enig moment politiek urgentere kwestie.  

Dat evenwel het voornemen bestaat de werkgeverslasten te verlagen, 

is toe te juichen. Tegelijkertijd roept dat de vraag op naar de afweging 

om in plaats van werkgeverslasten de belastingdruk voor werknemers 

of bijvoorbeeld voor alle belastingplichtigen te verlagen. Na de verkie-

zingen zal daarover ongetwijfeld uitvoerig worden gedebatteerd. 

Dit artikel is geschreven door dr. Ruud van den Dool, SRA-Bureau Vak-

techniek. Meer informatie, handboeken en praktijkhandreikingen treft u 

aan op www.sra.nl/vaktechniek of stel uw vraag via vaktechniek@sra.nl.

     DE BIK IS BESCHIKBAAR 
VOOR ALLE ONDERNEMERS  
MET PERSONEEL.

FISCAAL
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De betekeniseconomie draait om de balans 

tussen wat goed is voor je bedrijf of organisatie 

en wat goed is voor het grotere geheel: de 

maatschappij en het algemeen belang. Financieel 

rendement is uiteraard nog steeds belangrijk, maar niet 

meer het vertrekpunt. Betekenisvolle ondernemers zien 

manieren om met hun businessmodellen waarde toe te 

voegen aan de maatschappij. Vooral dat is hun 

beweeggrond en financieel rendement is dan een 

resultante van dit maatschappelijk handelen. Mark de 

Lat: “Een aantal jaar geleden keek men nog verwon-

derd naar deze ontwikkeling, maar nu beginnen we het 

gelukkig gewoon te vinden. Anders gezegd: we vinden 

het niet langer normaal als een bedrijf alleen maar geld 

verdient. De coronacrisis heeft hieraan een extra impuls 

gegeven. Wat doen we als organisatie, waarom doen 

we dat en is het nog wel relevant? Deze vragen spelen 

meer dan ooit en ik hoop dat dit voortgang blijft vin-

den.”

MEERVOUDIGE WAARDE

De betekeniseconomie gaat verder dan de circulaire 

economie: het gaat er niet alleen om dat je geen of zo 

min mogelijk schade toebrengt aan de wereld om je 

heen, maar dat je er iets aan toevoegt. Dit ‘iets’ is 

meervoudige waarde. Maatschappelijke waarde; wat 

doe je als bedrijf voor de maatschappij? Sociale 

waarde; wat doe je voor mensen in het algemeen, je 

medewerkers en je klanten? Ecologische waarde; hoe 

beperk je bijvoorbeeld je CO2-uitstoot of je grondstof-

fenverbruik? En tot slot uiteraard ook economische 

waarde; hoe verdien je je geld? Accountants en advi-

seurs moeten hiermee ook zelf aan de slag en het 

goede voorbeeld geven, maar De Lat ziet meer impact 

in de rol die zij vervullen in het maatschappelijk verkeer. 

“Belangrijker is dat de accountant dit soort vragen stelt 

aan zijn of haar klanten. Zij hebben als beroepsgroep 

de ideale positie om klanten uit te dagen en te stimu-

leren, om zo een beweging richting de betekeniseco-

nomie op gang te brengen.”

De Lat heeft als niet-accountant en niet-fiscalist  

12,5 jaar bij KPMG gewerkt en is nu vijf jaar partner  

bij Eshuis Accountants en Adviseurs. Na bijna achttien 

jaar samenwerken met accountants weet hij het zeker: 

het is een geweldig vak dat daadwerkelijk maatschap-

pelijke invloed kan hebben. Alleen, de laatste jaren voert 

alles wat met compliance te maken heeft de boven-

toon, gaat het vooral over goed en fout in plaats van 

over hoe het beter kan. “De accountant heeft van 

origine een rol als ijkpunt en adviseur in het maatschap-

pelijk verkeer. Hij of zij betekent veel voor klanten, zeker 

in het mkb. Ik hoop dat we deze positieve rol vanuit de 

beweging van betekenisvol ondernemen veel meer 

kunnen laten zien.”

RE-IDEALIST

Mensen houden graag vast aan het oude en ver-

trouwde, dat stelde Socrates al vast en sindsdien is er 

weinig veranderd. Het geheim van verandering is vol-

gens hem om al je energie te richten, niet op het 

bevechten van het oude, maar op het bouwen van het 

nieuwe. Dat is precies hoe ook De Lat aankijkt tegen 

verandering. “Dat de positieve rol van de accountant 

wat onder het stof is geraakt, komt door allerlei factoren 

en deels ook door de sector zelf. Maar vingerwijzen 

heeft geen zin. Liever steek ik de hand uit om te kijken 

hoe we samen verandering kunnen brengen. Kijk daar-

bij als een kind en besluit als een volwassene; dat zou 

ik iedereen gunnen. Kijk met verwondering om je heen 

en kijk daarna als volwassenen met elkaar wat je ervan 

vindt.”

DE ACCOUNTANT ALS  
WEGWIJZERINDE 

BETEKENISECONOMIE
Na de agrarische, industriële en diensteneconomie bewegen we nu langzaam  

de betekeniseconomie in. Organisaties die betekenisvol ondernemen, kijken niet meer  
naar een gat in de markt, maar naar een gat in de maatschappij. Mark de Lat, partner  

bij Eshuis Accountants en Adviseurs, legt tijdens de SRA-Masterclass Strategie uit  
welke rol accountants in deze transitie naar een betere wereld kunnen spelen en  

hoe zij daarin zelf positie kunnen kiezen.

Betekenisvolle  
ondernemers zien 
manieren om met 

hun business-
modellen waarde 

toe te voegen aan de 
maatschappij.
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CURSUS UITGELICHTMASTERCLASS STRATEGIE

De Lat is hierin re-idealist. Idealist, want hij is ervan overtuigd dat 

ondernemers met betekenisvolle businessmodellen een mooiere 

wereld kunnen creëren en achterlaten voor toekomstige generaties. 

Realist, want die ondernemers moeten met hun businessmodellen 

natuurlijk ook hun brood kunnen verdienen, anders is het geen busi-

nessmodel meer maar een hobby. “Uit onderzoek blijkt dat het mes 

hier aan twee kanten snijdt. Organisaties die zich richten op het maxi-

maliseren van het welzijn voor alle belanghebbenden, het zijn van een 

goede werkgever, partner en een eerlijk bedrijf en het leveren van 

zoveel mogelijk waarde voor klanten, verdienen op de langere termijn 

fors meer dan organisaties die vooral bezig zijn met winstgevendheid, 

aandeelhouderswaarde en marktaandeel. Het vraagt echter wel een 

vorm van geduld.”

PRAKTISCHE HULPMIDDELEN

De Lat geeft in zijn masterclass een aantal handvatten om betekenis-

vol ondernemen te stimuleren. “Eshuis heeft gekozen voor BCorp- 

certificering, een methodiek waarmee je de mate bepaalt waarin je  

als organisatie betekenisvol opereert. Het is een positieve stok achter 

de deur om als kantoor zelf meervoudige waarde te creëren, maar het 

is ook een goed toepasbaar hulpmiddel voor onze klanten. Voor certi-

ficering moet je minimaal 80 punten halen op een schaal van 200. 

Menigeen heeft ervaren: daar moet je flink je best voor doen. Eshuis 

trekt nu met twaalf bedrijven in de regio Twente samen op om voor 

BCorp-certificering te gaan en van elkaar te leren. De certificering is 

daarbij niet het doel op zich, maar een middel om jezelf en elkaar een 

spiegel voor te houden. Ik geloof er namelijk in dat dit helpt om het 

elke dag een stapje beter te doen voor mens, maatschappij en  

organisatie.”

Een tweede hulpmiddel is de door de Stichting Betekeniseconomie in 

Twente ontwikkelde BetekenisBox, waarvan De Lat medeoprichter is. 

Dat is een dialoogvorm met conceptuele stellingen die je aan het 

denken zetten over hoe je kijkt naar de mate waarin jij met jouw orga-

nisatie betekenis geeft. Een stelling luidt bijvoorbeeld: wij zorgen 

ervoor dat iedereen die met ons samenwerkt en onderdeel is van de 

productieketen passend en eerlijk wordt beloond. Of: samenwerking 

en collegialiteit zijn belangrijker dan individuele carrières. “Dit helpt om 

uit de dagelijkse praktijk te komen en anders te denken dan je gewend 

bent”, vervolgt De Lat. “Precies dit zouden accountants niet alleen 

intern, maar ook bij klanten moeten doen. Stel je klanten andere vra-

gen dan je misschien gewend bent, dus niet vooral gericht op de 

economische kant. Zo maken we elkaar en daarmee de wereld om 

ons heen elke dag een stukje beter.” 

SRA-MASTERCLASS 
STRATEGIE

Wilt u ook deelnemen aan de SRA-Masterclass Strategie? 

Deze bestaat uit een cyclus van vier bijeenkomsten per jaar 

waarin actuele onderwerpen vanuit een strategische invals-

hoek worden behandeld. Er is veel tijd en aandacht voor de 

vertaling naar de besturing van een kantoorpraktijk. Kijk voor 

meer informatie op www.sra.nl/masterclass-strategie.

Mark
de Lat

Doet u 
mee?
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ZAPPservice

TheStudentPool  
TheStudentPool is een online platform waar mkb-accountantskantoren en studenten elkaar kunnen 

vinden. Via het platform, dat ontwikkeld is in samenwerking met SRA, is het mogelijk om door heel 

Nederland accountancy- en fiscaal studenten te scouten en flexibel in te huren tegen een voordelig 

uurtarief. Zo kunt u (tijdelijke) werkdruk wegnemen en uw kantoor onder toekomstige medewerkers 

profileren. Het betreffen hbo- en wo-studenten uit het tweede, derde en laatste jaar van hun oplei-

ding. Zij moeten hiervoor wel eerst een SRA-gecertificeerde leermodule hebben gevolgd. 

KORTING SRA-LEDEN

Om toegang te krijgen tot het platform moet u eerst een abonnement afnemen. SRA-kantoren 

ontvangen 25% korting op dit abonnement. De hoogte van het abonnement is afhankelijk van het 

aantal medewerkers binnen de organisatie en varieert tussen de € 1.000 en € 3.000 op jaarbasis 

(exclusief voornoemde korting).

MEER INFORMATIE? 

Ga naar www.sra.nl/studentpool of neem contact op met Mandy Geurtsen, mgeurtsen@sra.nl 

of 030 656 60 60.

24 SRAadviseur 

Leiderschapsprogramma voor vennoten
Een nieuw en uitdagend programma voor vennoten die hun 
huidige manier van aansturen willen verfijnen en een sprong 
willen maken in de ontwikkeling van hun organisatie!

De huidige tijd van turbulente marktomstandigheden, toenemende 

regeldruk en snelle veranderingen in het accountantsberoep zorgen 

ervoor dat u alert moet zijn en keuzes moet maken. Maar hoe pakt  

u dit aan en welke strategie past hierbij? Het leiderschapsprogramma 

bestaat uit korte masterclasses voor vennoten- en directieleden, 

gericht op organisatieontwikkeling, verandering en nieuw leiderschap. 

Het programma sluit niet alleen aan op waar uw organisatie nu staat, 

maar vooral waar u met uw organisatie naartoe wilt. Heeft u de ambi-

tie om de prestaties van uw kantoor te vergroten? Laat u dan inspire-

ren door wisselende topsprekers in het vak.

MEERINFORMATIEENINSCHRIJVING

Het programma bestaat uit drie modules van een dag. Elk module 

wordt ingeleid door een hoogleraar en/of expert op het vakgebied. 

Vervolgens maakt u de vertaalslag naar uw eigen praktijk en organi-

satie. Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.sra.nl 

(EALE32281).

Laat zien dat u SRA-gecertificeerd bent
U heeft het SRA-lidmaatschap en daar bent u 

trots op. U weet immers dat dit staat voor 

kwaliteit. Maar hoe maakt u duidelijk aan uw 

(potentiële) klanten en relaties wat de toege-

voegde waarde is van dit lidmaatschap en 

waarom u zich daardoor onderscheidt?

Dat kan door het SRA-gecertificeerd beeldmerk 

op uw website te plaatsen en te linken naar 

www.sra.nl/ondernemer. Een pagina speciaal 

gericht op uw klanten en relaties waar in klare 

taal staat wat de meerwaarde is van een 

SRA-accountantskantoor. Ook vertellen onder-

nemers in een korte film waarom zij klant zijn  

bij een SRA-kantoor.

Op de speciale webpagina sra.nl/gecertificeerd 

vindt u nog meer tools en linkjes die u kunt 

inzetten bij al uw uitingen. Doe er uw voordeel 

mee!

AANBIEDING SRA-NIEUWSBANK
Was u ook zo blij met de corona-artikelen voor uw klanten die SRA een 

aantal maanden gratis beschikbaar stelde? Deze artikelen komen uit de 

Nieuwsbank, een informatiebron met tools waarmee u zich gemakkelijk 

en snel profileert als adviseur. Alle artikelen kunt u direct doorsturen naar 

uw klanten. U kunt ze ook gebruiken als basis voor uw eigen content 

met een persoonlijke touch. In de Nieuwsbank verschijnen ook onder 

meer actuele advieswijzers, MKB-nieuwsbrieven en specials (Eindejaars-

tips, Lonen en Miljoenennota).

KORTING

Sluit in 2020 nog een jaarabonnement af en ontvang het eerste jaar 20% 

korting op de reguliere abonnementsprijzen. Dat levert u een voordeel op 

van € 214 tot € 744 (afhankelijk van uw kantoorgrootte). Profiteer nu!  

GRATIS ONLINE DEMO

Heeft u interesse, maar wilt u eerst meer weten over hoe u de Nieuws-

bank kunt inzetten? Meld u dan aan voor de demo via Zoom op dinsdag  

24 november. Kijk op www.sra.nl/nieuwsbank voor meer informatie en 

inschrijving.

Plaats het SRA-gecertificeerd 
beeldmerk op uw website.
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Nieuwe kantoorvinder op  
www.sra.nl/kantoorvinder
Het aantal bezoekers op SRA.nl stijgt al jaren. Daarom is besloten  

om ruimte te maken voor een nieuwe kantoorvinder. Hier kunnen alle 

SRA-kantoren zichzelf, naast de NAW-gegevens, presenteren met  

een foto van hun pand of directie/medewerkers. Vandaaruit wordt  

dan direct doorgelinkt naar het vacaturegedeelte van hun eigen  

website. Wij hopen hiermee kantoren beter van dienst te kunnen  

zijn bij het aantrekken van nieuwe medewerkers. En dat potentiële 

kandidaten de SRA-kantoren beter weten te vinden.

Stuur voor vragen over het aanleveren van materiaal een bericht  

naar info@sra.nl.

Eenvoudig uw handboeken 
online beheren?
Scienta is de online tool voor het vastleggen en delen van infor-

matie. Met Scienta maakt u eenvoudig de SRA-handboeken 

kantoorspecifiek. Alle SRA-handboeken en bijbehorende praktijk-

handreikingen zijn in Scienta opgenomen. U ontvangt automa-

tisch alle updates. Wijzigingen zijn eenvoudig door te voeren en 

blijven inzichtelijk.

Voordelen op een rij:

	■ alle handboeken en praktijkhandreikingen in één tool

	■ efficiënte verwerking van wijzigingen en updates

	■ behoud van oudere versies (eis volgens de BTA)

	■ overal en altijd beschikbaar (webbased)

MEER INFORMATIE?

Kijk op www.sra.nl/handboeken-beheren voor meer informatie  

of vraag een vrijblijvende prijsopgave op bij Irma Coeymans,  

vaktechniek@sra.nl of 030 656 60 60.
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DEDAGVANHETFAMILIEBEDRIJF
In één dag al uw kennis up-to-date over het familiebedrijf. Dat kan  

op dinsdag 8 december tijdens de Dag van het Familiebedrijf. 

Als adviseur van het familiebedrijf behartigt u de zakelijke en de  

privébelangen. Hoe houdt u het familiebedrijf aantrekkelijk voor de 

huidige én de toekomstige generatie? Op dinsdag 8 december  

praten wij u helemaal bij over het familiebedrijf. Wij gaan in op:

■	De fiscaalvriendelijke bedrijfsopvolging

■	Testamenten en schenk- en erfbelasting

■	Familiebedrijf versus bedrijfsfamilie

■	Rolverwarring en -conflicten

■	 Integrale financiële planning in het familiebedrijf

■	Waarde toevoegen aan de ondernemer voor én na bedrijfs-

overdracht

Kijk voor meer informatie en inschrijving op www.sra.nl (EOCU32556).

Accountancykring 
SRA organiseert op 14 locaties regionale accountancykringen. Tijdens 

de tweemaandelijkse bijeenkomsten van deze kringen behandelt een 

deskundige een actueel vaktechnisch thema die voor uw praktijk van 

belang is. In 2,5 uur bent u weer op de hoogte van de laatste ontwik-

kelingen en actualiteiten. De bijeenkomsten starten altijd om 16.00 uur 

(einde 18.30 uur). Bent u verhinderd, dan is vervanging door een 

collega mogelijk. Als een datum u niet schikt, dan kunt u het thema 

volgen in een andere regio. 

ONDERWERPEN 2020-2021

	■ IT-Actualiteiten - invloed van IT op het accountantsberoep  

(okt/dec 2020)

	■ Aandachtspunten externe verslaggeving (jan/feb 2021)

	■ Advies- en andere bijzondere onderzoeken: wat moet je doen? 

(maart/april 2021)

	■ Actualiteit Wwft en fraude (mei/juni 2021)

MEERINFORMATIEENINSCHRIJVING

Kijk op www.sra.nl/kringen voor meer informatie of neem contact  

op met kringen@sra.nl.

PowerBI-templatevoorauditfile 
 
MOGELIJKHEDENVOORDESAMENSTELPRAKTIJK

Data-analyse staat in de belangstelling. De toenemende digitali-

sering van bedrijfsprocessen zorgt ervoor dat de hoeveel data 

binnen het accountantskantoor de afgelopen jaren exponentieel  

is gegroeid. Internet maakt data bovendien altijd en overal 

beschikbaar. Grip op data is daarmee een van de grootste IT- 

uitdagingen van het accountantskantoor. Niet vreemd dus, dat 

data-analyse wordt gezien als een van de belangrijkste onder-

werpen om in de komende twee jaar in te investeren. Dit blijkt  

uit de SRA-IT-benchmark 2019.

De almaar toenemende aandacht voor data-analyse leidt ertoe 

dat SRA-kantoren op zoek zijn om de efficiency en effectiviteit 

(kwaliteit) van hun opdrachten te vergroten. Het oude vertrouwde 

Excel wordt weliswaar nog steeds gebruikt, maar steeds vaker 

wordt gekeken naar andere oplossingen. Hoewel er tal van oplos-

singen beschikbaar zijn voor data-analyse, voldoen ze niet aan de 

behoeften van kleine bedrijven. Oplossingen vereisen expertise of 

voldoende middelen om de nodige templates te ontwikkelen. 

Om kantoren hiermee te kunnen helpen, is SRA een analyse- 

template-basis van de auditfile Financieel aan het ontwikkelen 

voor Microsoft Power BI. Hierbij gaat het om enerzijds kwalitatieve 

analyses zoals teruggedraaide boekingen en boekingen zonder 

btw-codes, anderzijds om cijfermatige analyses, zoals omzet per 

klant, inkopen per leverancier, kengetallen en werkkapitaal per 

periode.

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over data-analyse of de Power BI-template  

in het bijzonder? Neem contact op met Tony van Oorschot,  

automatisering@sra.nl.
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Berben: “Waar we steeds meer vraag naar krijgen, 

zijn ten eerste de standaard e-learningmodules.” 

Logisch, want e-learning biedt in deze coronacrisis 

met het vele thuiswerken natuurlijk een uitgelegen kans om 

kennis op te doen en de benodigde PE-punten te halen. 

Want hoe prettig is het, om vanachter je bureau thuis – of 

zo gewenst je loungebank – op het door jezelf gekozen 

moment achter ‘de boeken’ te schuiven. Ook het aantal 

kantoorabonnementen is mede daardoor flink gegroeid.

BLENDED LEARNING

Een heel andere trend is ook waarneembaar. “Wat we 

zien, is dat SRA-kantoren – en ook andere opdracht-

gevers – permanente educatie breder trekken. En ons 

de vraag stellen of we kunnen meedenken over leer-

oplossingen”, geeft Berben aan. Continuous learning 

vraagt om creatieve en maatwerkgerichte invulling.  

Dus niet alleen een cursus of alleen een e-learning of 

kringbijeenkomst, maar juist een combinatie van diverse 

leermogelijkheden. “Dit zogenaamde ‘blended learning’ 

heeft echt de toekomst”, onderschrijft Berben.  

E-LEARNING OP MAAT

Daarnaast komen kantoren met specifieke wensen of 

met een specifieke vraag bij Berben terecht. Berben: 

“Bijvoorbeeld een op maat gemaakte e-learning. We 

spreken dan meestal eerst met het hoofd Vaktechniek 

van het betreffende kantoor om te bepalen wat de 

wensen zijn. Wat willen zij anders in de e-learning, waar 

zoeken ze meer verdieping en wat mag er wat hen 

betreft uit?” Dat verzoek gaat naar de auteur van de 

betreffende e-learning. De auteur komt vervolgens met 

een nieuw contentvoorstel, dat altijd eerst zorgvuldig 

wordt gecheckt door SRA-Vaktechniek. 

ZELFPRAKTIJKCASESAANLEVEREN

Berben: “We vragen het kantoor zelf om de praktijk-

cases aan te leveren. Met dergelijke input gaat de stof 

veel meer leven bij medewerkers en beklijft het ook 

beter. De cases kijken we didactisch na. Zijn het de 

juiste vragen en is de vraagstelling juist? Vragen moeten 

duidelijk zijn, niet suggestief en niet multi-interpretabel. 

En is het maakbaar voor een e-learning?

WWFT VOOR DE NEDERLANDSE KLUIS

Niet alleen SRA-kantoren weten de weg naar maatwerk 

te vinden. Ook De Nederlandse Kluis (aanbieder van 

professionele kluisruimte) heeft SRA hier het afgelopen 

jaar voor benaderd. Dit bedrijf valt sinds enige tijd onder 

het toezicht van De Nederlandsche Bank. De medewer-

kers vallen daarmee ook onder de Wwft en moesten 

worden getraind. De Nederlandse Kluis wilde een op 

maat gemaakte e-learning Wwft met eigen praktijk-

voorbeelden. Berben: “Omdat SRA vaktechnisch sterk 

onderbouwd is en wij de flexibiliteit konden bieden die 

zij wensten, zijn ze met ons in zee gegaan. Dit heeft 

geleid tot een blended traject met een speciale e-lear-

ning voor de honderd baliemedewerkers en online 

trainingssessies door onze docent Arnout van Kempen 

voor het management.” 

OP MAAT GEMAAKTE KENNISTOETS

De flexibiliteit die SRA biedt, kwam ook tot uiting in de 

ontwikkeling van een op maat gemaakte ‘verplichte’ 

interne kennistoets voor accountants in de samenstel-

praktijk van de Jong & Laan accountants en belasting-

adviseurs. Anja Wansink, manager opleiding & training 

bij de Jong & Laan: “Wij vonden het al langer bijzonder 

dat onze medewerkers in de controlepraktijk verplicht 

eens in de twee jaar een kennistoets moeten doen, 

maar de accountants in de samenstelpraktijk niet.  

SRA nam altijd al de toets af voor onze mensen in  

de controlepraktijk, dus het lijntje was snel gelegd.” 

0-METING

Berben: “Samen met het kantoor hebben we dit opge-

pakt. SRA-Educatie heeft de basis gelegd, de Jong & 

Laan heeft zelf een aantal toetsvragen aangeleverd, 

aangevuld met vragen opgesteld door SRA-Vaktech-

niek. Zo ontstond er een mooie co-creatie.” Wansink: 

“Wat wij hebben aangereikt vloeide voort uit onze 

interne dossierreviews die wij doen op de dossiers van 

onze collega’s. Op basis daarvan kwam er een aantal 

punten naar voren waarover onze medewerkers af en 

toe struikelden. Die punten waren direct input voor de 

kennistoets, maar ook een actueel thema als de Wwft. 

De toets zagen wij overigens echt als een 0-meting, 

DIGITAAL LEREN IS TRENDY 
EN MAATWERK ZEER  

GEWENST
Digitaal leren is bij uitstek ook geschikt voor maatwerk. Dat merkt Barbara Berben,  

learningspecialist bij SRA-Educatie. Steeds meer kantoren komen bij haar terecht met  
speciale verzoeken. En niet voor niets, want er is veel mogelijk. Meer dan u denkt.

ANJA WANSINK
De kennistoets 
voor de samen-

stelpraktijk zagen 
wij echt als een 

0-meting.
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EDUCATIE

wat is de stand van zaken betreft kennis op dit 

moment?”

UITBESTEDEN

“We vonden het natuurlijk belangrijk dat wij zelf vragen 

konden aanleveren, maar voor ons was het ook prettig 

dat wij de kennistoets niet zelf hoefden te ontwikkelen. 

SRA kon goede vragen aanleveren en dat scheelde ons 

veel tijd”, geeft Wansink aan. Berben: “Samen hebben 

we bepaald hoeveel vragen we op zouden nemen, 

wanneer ze de toets wilden afnemen en hoelang het 

allemaal mocht gaan duren. Verder verliep de afname 

hetzelfde als bij de controletoets.”

SPANNEND?

Sommige medewerkers van de Jong & Laan vonden 

het spannend om de kennistoets te doen. “Daarom 

hebben we van tevoren echt goed duidelijk gemaakt 

dat ze er niet op werden afgestraft, maar dat we 

gewoon wilden weten waar we staan. Ook wij vonden 

de uitkomst spannend. Gelukkig bleek dat de grootste 

groep na één poging was geslaagd, een bevestiging 

dat het kennisniveau goed op peil is.”

MONITOREN VAN RESULTATEN

“Als kantoor konden wij zien wie de kennistoets al had 

afgenomen of dat iemand wat langer de tijd nam. Ik kon 

ook zien hoever diegene was met het aantal pogingen.” 

Nadat iedereen de kennistoets had gedaan, kreeg 

Wansink een aantal rapportages met de resultaten.  

“Wij konden per vraag zien hoeveel goede en foute 

antwoorden er gegeven zijn. Die worden ook weer 

gebundeld per onderwerp. Zo kon je ook de resultaten 

per onderwerp zien en waar de belangrijkste kennis-

hiaten zaten. Ondertussen zijn wij hier ook mee verder 

gegaan, we stellen bijna elke week een dilemma voor 

aan onze accountants die deels ook uit de kennistoets 

naar voren kwam.”

AANSLUITINGBIJDENIEUWEPE-REGELING

“Wat ons betreft gaan we de kennistoets vanaf nu 

verder uitbouwen. De uitkomsten vormen namelijk ook 

een goed uitgangspunt om voor de nieuwe PE-regeling 

die er voor de accountants aankomt, te bepalen welke 

trainingen er vanuit ons kantoor worden aangereikt”, 

aldus Wansink. “De NBA kan jaarlijks een aantal trainin-

gen verplicht stellen, de medewerker maakt zelf een 

aantal keuzes, maar wij als kantoor gaan dit ook doen. 

Daarmee helpen wij onze medewerkers ook een eind 

op weg bij het invullen van hun individuele portfolio.”

LEERDOEL IN DE E-LEARNING

Berben: “Ook de e-learning is praktisch goed inzetbaar 

in de nieuwe PE-regeling. Het mooie is dat bij iedere 

e-learning de leerdoelen staan en er wordt afgesloten 

met een toets. Daarmee is deze zeer geschikt om toe 

te voegen aan het individuele portfolio, omdat je vaak 

nog niet precies weet wanneer je tijd hebt om je te 

verdiepen in een bepaald onderwerp. Met een e-lear-

ning heb je die vrijheid wel. Ook is een e-learning waar-

bij je de diepte ingaat, vaak een goede mix met 

bijvoorbeeld een kringbijeenkomst waar weer meer 

wordt ingegaan op de actualiteit van dat thema. Zo ben 

je weer helemaal up-tot-date over een bepaald onder-

werp. En daar gaat het natuurlijk bij de nieuwe PE- 

regeling juist om.” 

OVER BARBARA  
BERBEN

Drs. Barbara Berben is binnen SRA-Educatie  

verantwoordelijk voor alles dat betrekking heeft  

op digitaal leren. Denk aan e-learning en online 

kennistoetsen. Ook begeleidt zij kantoren bij het 

proces van offline naar online leren. Tevens  

adviseert zij bij blended learning: welke leervormen, 

zoals cursussen, kringen, masterclasses,  

e-learnings kun je zo combineren dat je het  

hoogste leerrendement krijgt?

Ook eens praten over de mogelijkheden?  

Neem dan contact op met Barbara Berben, mail 

naar bberben@sra.nl of bel naar 030 656 60 60.

BARBARA BERBEN 
De e-learning 

is praktisch goed 
inzetbaar in de 

nieuwe 
PE-regeling.
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De SRA-Praktijk-
handreiking Controle-

aanpak en Automatisering 
heeft echt een grote  
invloed gehad op de  

manier waarop  
we werken.

Het tienjarig bestaan van de IT-audit-

kring zou reden kunnen zijn voor een 

bescheiden feestje, als de corona-

regels dit niet zo hadden bemoeilijkt. Boven-

dien: nuchter als hij is, kijkt Erik-Jan Kreuze 

liever vooral vooruit, naar wat er nog beter 

kan. “We hebben de IT-auditkring als beroep 

nog steeds hard nodig, zeker als mkb-ac-

countants, want ik zie dat we nog altijd 

moeite hebben om IT te integreren in onze 

controle. De jonge generatie gaat daar wel 

verder in en verschillende kantoren pakken IT 

echt op als fundament voor de controleprak-

tijk, maar anderen blijven vooralsnog voor-

zichtig. Men heeft kennelijk toch het gevoel 

dat de klassieke controlemiddelen meer 

punten opleveren in de reviews. Het accoun-

tantsberoep bevindt zich al met al nog steeds 

in een lastige spagaat tussen de klassieke 

typologiemodellen en hoe de wereld nu is 

georganiseerd en gedigitaliseerd.” Elk kantoor 

zou dan ook een ‘frontrunner’ moeten heb-

ben die de rest in deze ontwikkelingen mee-

neemt, vindt Kreuze. “De meeste deelnemers 

aan de IT-auditkring waren in de afgelopen 

jaren daadwerkelijk ‘verkenners’ en front-

runners die nieuwe gebieden hebben ontdekt 

en gingen onderzoeken hoe zij deze ontdek-

kingen konden verwerken in de praktijk. Dat 

was heel inspirerend.”

BREDERE VERANTWOORDING

Een van de trends die Kreuze zelf op de voet 

volgt, is de jaarrekening 3.0. Hierin spelen 

begrippen als maatschappelijke impact en de 

naleving van de Duurzame Ontwikkelingsdoel-

stellingen (Sustainable Development Goals, 

SDG’s) van de Verenigde Naties en ESG-fac-

toren (milieu, maatschappij en governance) 

een rol. “Ik geloof in de driehoek van controle, 

IT en de jaarrekening 3.0 en een bredere 

verantwoording dan alleen de financiële”,  

zegt hij met klem. “Dit levert interessante 

vraagstukken op voor onze beroepsgroep. 

Hoe gaan bedrijven bijvoorbeeld deze niet- 

financiële doelen monitoren en bewaken en 

de processen daaronder registreren? Hier 

komt een hele nieuwe wereld van IT bij kijken, 

om de ecologische voetafdruk, CO2-impact 

en andere kwalitatieve gegevens te kunnen 

bijhouden.”

Accountants moeten in deze ontwikkeling 

mee, vindt Kreuze. “Onderwerpen als 

CO2-besparingen en milieu- en maatschap-

pelijke impact komen in de bestuurskamer 

steeds vaker en nadrukkelijker aan bod en ik 

vind de accountant bij uitstek geschikt als 

boardroom advisor. Dus krijgen ook wij met 

deze vraagstukken te maken. Het moet 

echter niet zo zijn dat we onze rol als ver-

trouwenspersoon voor het maatschappelijk 

verkeer en de klant kwijtraken aan allerlei 

certificerende instellingen, omdat zij die rol 

met hun kennis over dit soort onderwerpen 

straks beter kunnen invullen. Daarom zullen 

we als beroepsgroep ook op dit gebied de  

handen ineen moeten slaan en tevens extern 

de samenwerking moeten zoeken, bijvoor-

beeld met sociaal- demografen, organisatie-

psychologen of duurzaamheidstechnici.”

VERRIJKINGVOORHETVAK

Terug naar het begin. De IT-auditkring is in 

2010 opgericht als platform voor overleg en 

kennisdeling, met als doel om accountants 

mee te nemen in de toegevoegde waarde van 

IT-Audit in het kader van de jaarrekeningcon-

trole. In de begindagen telde de kring negen 

tot vijftien leden, maar inmiddels is dit aantal 

dankzij de inspanningen van onder andere 

Menno Kooreman (SRA), Fou-Khan Tsang 

(Alfa Accountants en Adviseurs) en Wilco 

Schellevis (Growteq) uitgegroeid tot ongeveer 

zestig. De kring komt jaarlijks vier tot zes keer 

bijeen. In eerste instantie ging het vooral om 

lezingen, maar in de loop der jaren zijn de 

bijeenkomsten interactiever en de onderwer-

pen breder geworden, stelt Kreuze tevreden 

vast. “We brengen casussen in, onder meer 

over cybersecurity en hacking. In de vorm van 

een rollenspel gaan we daarmee aan de slag, 

zodat we meteen ook de vertaling naar de 

praktijk kunnen maken. Daarnaast delen we 

regelmatig kennis in onze gemeenschappe-

lijke portal. We kunnen op deze manier goed 

met elkaar sparren en dat vind ik echt een 

verrijking, persoonlijk en voor het vak.”

IT ALS FUNDAMENT VOOR 
DECONTROLEPRAKTIJK

In de tien jaar dat de IT-auditkring bestaat, is een groot aantal onderwerpen de revue 
gepasseerd en het aantal deelnemers fors gegroeid. De gedachte erachter is echter  

niet veranderd, vertelt voorzitter Erik-Jan Kreuze. “We delen kennis en nemen SRA- 
accountants mee in de toegevoegde waarde van IT-Audit voor de controlepraktijk,  

om het vak van accountant naar een hoger niveau te brengen.”

IT-AUDITKRING
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IT-AUDITKRING
De IT-auditkring is een platform 

voor kennis overdracht en 

kennis uitwisseling, bedoeld 

voor IT-auditors en accoun-

tants met een professionele 

belangstelling voor IT. 

Kijk voor meer informatie  

op www.sra.nl/it-auditkring

of neem contact op met  

automatisering@sra.nl.

De vlucht die e-learning en plaatsonafhanke-

lijk communiceren hebben genomen, mede 

vanwege de coronamaatregelen, kan ook de 

IT-Auditkring van nieuwe impulsen voorzien, 

stelt Kreuze. “Online kunnen we elkaar wel-

licht vaker ontmoeten en nog meer kennis 

delen. Ik zie ook mogelijkheden om de ken-

nisdeling verder aan te scherpen. We hebben 

bijvoorbeeld een tijdje gewerkt met de IT-audit 

Expertkring. Dit was een spin-off met een 

kleine groep zeer ervaren IT-auditors, ofwel de 

koplopers van de koplopers op deelgebieden, 

zoals cybersecurity, privacy en cloudoplos-

singen. Ik denk dat we werk moeten maken 

van meer expertkringen, om een extra ver-

diepingsslag te maken.”

HOOGTEPUNT

Gevraagd naar de hoogtepunten van het 

afgelopen decennium, blijft Kreuze beschei-

den. Het gaat hem vooral om de continue 

combinatie van kennisdelen, doceren en 

praktische handreikingen. Eén ding wil hij  

wel graag apart benoemen: de impact van  

de SRA-Praktijkhandreiking Controleaanpak 

en Automatisering die de IT-auditkring samen 

met de vaktechnici van SRA in 2010 heeft 

uitgebracht (in 2019 opgevolgd door de 

praktijkhandreiking IT in de jaarrekening-

controle). “Dit document heeft echt een  

grote invloed gehad op de manier waarop  

we werken. Niet alleen binnen SRA maar  

in de gehele branche.”

Enkele jaren na het verschijnen van die prak-

tijkhandreiking besloten de NBA en NOREA 

namelijk een IAA-project (Integrated Audit 

Approach) te starten. “Zij hebben twaalf 

auteurs gevraagd om een IAA-aanpak te 

schrijven en een behoorlijk aantal van hen 

was afkomstig uit onze IT-auditkring. Zij heb-

ben bij het schrijven veelvuldig teruggegrepen 

op de SRA-praktijkhandreiking. Het denkpro-

ces en onze methodiek – helder, transparant 

en niet complex – komen volledig in het 

IAA-document terug. Ik ben daar best trots 

op.” 

ERIK-JAN KREUZE
Elk kantoor zou een 
‘frontrunner’ moeten 
hebben die de rest in 
deze ontwikke lingen 

meeneemt.

AUTOMATISERING
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Als voorbeeld van de snelle veranderin- 

 gen noemt Lanting de vlucht die het 

     thuiswerken heeft genomen. “Al 

eerder is geprobeerd dat tot gemeengoed te 

maken. Dat is maar ten dele gelukt. Enerzijds 

omdat niet elk bedrijf er op de juiste manier 

inhoud aan kon geven, anderszins omdat de 

echte noodzaak ontbrak. Nu zien we dat door 

de huidige omstandigheden er geen keuze is 

en de overheid het nadrukkelijk adviseert. Op 

afstand werken is bijna een norm geworden.”

Dat het daarbij alleen zou gaan om werk-

zaamheden waarvoor een tocht naar het 

kantoor niet noodzakelijk is, bestrijdt hij. 

“Contactloos betalen is volledig ingeburgerd, 

net als online winkelen. Digitale ontwikkelin-

gen maken het zelfs mogelijk sommige zorg-

taken op afstand uit te voeren. Denk aan de 

arts die een online consult geeft of de apo-

theker die via een app adviseert over het 

gebruik van medicijnen.”

STROOMVERSNELLING

Tijdens de huidige crisis zijn de toepassing en 

het gebruik van digitale mogelijkheden in een 

stroomversnelling gekomen, constateert 

Lanting. Tegelijk ziet hij dat bij tal van onder-

nemers de beschikbare techniek wel wordt 

toegepast, maar de noodzakelijke verande-

ringen in de interne organisatie achterblijven. 

“Echte innovatie vereist naast de wil om te 

veranderen ook creativiteit en vooral durf. Als 

je bereid bent om van je organisatie echt een 

‘SOFTWARE KAN VEEL BETER 
CIJFERSBEOORDELEN’

OP WEG NAAR EEN HYBRIDE ORGANISATIE

Door de coronacrisis zijn we bezig met een digitale inhaalrace, stelt Menno Lanting,  
spreker op de SRA-Dag (vrijdag 11 december), schrijver en adviseur.  

Maar we moeten niet doorslaan, waarschuwt hij. “Doe het juiste op het  
geschikte moment en bouw een hybride organisatie.”

MENNO 
LANTING

30
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SRA DAG

digitale onderneming te maken, dan moet je op alle 

fronten aan de slag. Zijn je huidige medewerkers 

geschikt voor de vernieuwingen, hoe functioneer je 

zelf? Die vragen moet je durven stellen. Uit de ant-

woorden moet je conclusies willen trekken en de  

consequenties daarvan aanvaarden.”

‘KIJKRONDENLAATJEINSPIREREN’

Neem de tijd om rond te kijken, adviseert Lanting, want 

echte innovatie komt zelden uit de sector zelf. “Laat je 

inspireren door wat andere bedrijven doen en pik die 

zaken eruit waarvan je verwacht er iets aan te hebben.” 

Vernieuwen betekent niet dat je altijd voorop moet 

lopen, benadrukt hij. “Zeker niet. Je hoeft geen early 

adapter te zijn. Van de fouten van anderen kun je leren. 

Hoe pakken zij het aan, tegen welke problemen zijn  

ze opgelopen, wat ging er goed en wat kon er beter? 

En wat heb ik eraan?”

Bedenk dat je klanten met dezelfde problemen  

worstelen als jij, adviseert Lanting adviseurs. Volgens 

hem zie je vooral bij familiebedrijven dat veranderingen 

en vernieuwingen nauwelijks kans krijgen. “Generaties  

lang wordt er op vrijwel dezelfde manier gewerkt,  

wordt hetzelfde segment van de markt bediend en  

is de bedrijfsfilosofie ongewijzigd gebleven. Dergelijke 

bedrijven zijn een doodlopende weg ingeslagen en 

hebben verzuimd tijdig voor te sorteren. Mogelijk  

houden ze het nog even vol, maar hun traditionele 

aanpak zal eindig blijken.”

BETALEN VOOR GEMAK EN SERVICE

Een soortgelijke situatie ziet Lanting bij retailers. 

“Waarom zou ik naar een binnenstad rijden, moei  - 

zaam een parkeerplaats zoeken om vervolgens een 

was machine of een koelkast te kopen? Via een online-

winkel kan ik dat veel sneller en gemakkelijker. Binnen 

een etmaal wordt het bestelde thuis afgeleverd, het 

nieuwe apparaat wordt aangesloten en het oude  

afgevoerd. Voor het gemak en de service ben ik  

zelfs bereid iets meer te betalen.”

Ondernemen vanuit nostalgie. Zo typeert Lanting 

bedrijven die blijven hangen in oude werkwijzen en 

vastgeroeste concepten. Hoe anders is dat bij de 

honderd meest innovatieve ondernemingen die hij 

bezocht. “Die hebben innovatie tot in de haarvaten  

van de organisatie doorgevoerd. Dat gaat aanmerkelijk 

verder dan het implementeren van hippe technologie. 

Echt innovatieve bedrijven zijn bereid tal van aanpas-

singen door te voeren in de gehele organisatie. Hebben  

zij bepaalde kennis niet in huis, dan huren ze die in en 

hebben ze hulp van externe deskundigen nodig dan 

aarzelen ze niet om die te vragen.”

“Besef dat de traditionele aanpak eindig is. We reizen 

ook niet meer met de trekschuit of de opstokers en de 

lantaarnopsteker is al lang uit het straatbeeld verdwe-

nen. Omstandigheden veranderen. Nu sneller dan ooit. 

Pas je aan en bereid je voor op de toekomst.” ‘Snoeien 

in dood hout’ noemt hij dat. Anderen betrekken bij de 

oplossing van een probleem, een frisse blik, een onver-

wachte invalshoek, deskundigheid die je ontbeert 

binnen halen, rigoureuze beslissingen durven te nemen. 

Dat zijn volgens Lanting de basiselementen voor een 

werkelijke innovatie.

WAAN VAN DE DAG

Ondernemers leven vaak bij de waan van de dag en 

gunnen zich onvoldoende tijd om daar afstand van te 

nemen, kritisch naar hun onder neming te kijken en die 

toekomstbestendig te maken. Ook zijn ze zelden bereid 

hun eigen functioneren kritisch onder de loep te nemen. 

“Succes van nu is geen garantie voor de toekomst. 

Sterker nog, het kan zelfs een barrière zijn. Terugkijken, 

cijfers op een rij zetten. Dat was de gebruikelijke werk-

wijze in de accountancy. Nu zie je dat de adviesrol 

steeds prominenter wordt. De tijd dat je kon zeggen  

‘zo doen we het nu eenmaal’ ligt achter ons. Software 

is inmiddels beter dan de mens in staat om de cijfers  

te beoordelen.”

Volgens Lanting ligt de toekomst bij hybride onder-

nemingen waarin moderne digitale technieken en  

de kracht van mensen elkaar in evenwicht houden. 

“Soms zie je dat een beweging doorslaat. Behoud het 

beste van twee werelden, bewaar het evenwicht, maar 

aarzel niet om vergaande maatregelen te nemen die de 

onderneming in beweging houden. En bedenk dat alle 

ondernemers met dezelfde problemen worstelen. Er 

heerst onrust alom, er is zelfs sprake van een zekere 

angst. Reden temeer om nu aan te pakken.” 

OVER MENNO  
LANTING

Menno Lanting werkte in diverse management-

functies en was internet ondernemer. Hij is expert 

als het gaat om de gevolgen van de snel  

veranderende wereld voor innovatie, organisaties 

en leiderschap. Jaarlijks geeft hij 200 lezingen  

en workshops. In 2021 verschijnt zijn nieuwe 

boek ‘Uit het transformatiemoeras’ waarin  

hij ingaat op de succes- en faalfactoren  

van de digitale transformatie.

Wilt u Menno Lanting horen spreken? 

Schrijf u dan in voor de SRA-Dag via 

www.sra.nl/sra-dag.

SRA-DAG 2020
Vrijdag 11 december 

vindt de SRA-Dag 2020 

online plaats. Het pro-

gramma begint met de 

algemene ledenvergade-

ring. Vervolgens spreekt 

Menno Lanting. In de 

middag kunt u het Fiscaal 

Eindejaarsseminar bijwo-

nen met presenties van 

prof. dr. Koos Boer en  

dr. Ruud van den Dool. 

Bekijk het volledige dag-

programma en schrijf u in  

via www.sra.nl/sra-dag.

Bedenk  
dat alle  

ondernemers 
met dezelfde 
problemen 
worstelen.
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T ijd om te praten met twee no-nonsense vaan-

deldragers van het kantoor, Johan Berkouwer 

en Albert-Jan van Ginkel, registeraccountant en 

medeverantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid. Hoe zet 

je die stappen in een tijdsbestek van rond de vier jaar, 

terwijl je kantoor intussen autonoom groeit van 94 naar 

128 medewerkers? Berkouwer: “We hebben geen 

gouden succesformule en geen gouden stappenplan. 

Maar we hebben in die tijd heel veel in gang gezet.  

Ik ben er gewoon trots op wat we samen voor elkaar 

hebben gekregen. Voorheen waren we meer ad hoc 

bezig, nu zijn we doorgegroeid naar een organisatie 

met een kwaliteitssysteem dat oog heeft voor alle 

aspecten van de organisatie. Daar heeft de Cultuur -

scan bij geholpen.”

IETS VAN ELKE DAG

Van Ginkel vult aan: “Cultuur is geen los thema, het is 

iets van elke dag. Het is tegelijkertijd groot en klein. Hoe 

werken we het beste samen? Hoe werken de vestigin-

gen het beste samen? Welke stappen gaan we zetten 

op de korte dan wel lange termijn? Het is bijvoorbeeld 

mooi om te zien hoe onze algemeen directeur op per-

soneelsbijeenkomsten over kwaliteit spreekt. Je merkt 

dat op het niveau van het management kwaliteit hoog 

in het vaandel staat. Zij handelen er naar, een intrinsieke 

motivatie die zich door de hele organisatie heen heeft 

vertakt. De aandacht voor kwaliteit en de motivatie om 

betere kwaliteit te leveren, zijn zo op een natuurlijke 

manier doorontwikkeld. Het zit ons nu in de genen.” 

VAN REE OVER HUN UITSTEKENDE BENCHMARK CULTUURSCAN

KWALITEITSSLAGEN?  
‘NIETEENPRAATJEPOT’
 

Van Ree Accountants heeft een sterke vooruitgang laten zien als het gaat om een kwaliteits-
gerichte cultuur. De 0-meting (2016) van de SRA-Cultuurscan was al hartstikke goed en bij 
de 1-meting (2020) waren weer veel slagen gemaakt. Daarbovenop bleek dat Van Ree ook 
veel beter scoort dan de benchmark van andere SRA-kantoren. “Kwaliteitsslagen maken is 
niet een praatje pot, je moet het ook echt doen”, zegt Johan Berkouwer, partner van Van Ree.

Albert-Jan  
van Ginkel

Johan
Berkouwer
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CULTUUR & GEDRAG

HET BESTE VOOR ELKAAR

Vertrouwen hebben in elkaar is de basis. Berkouwer: 

“Dat je het beste wil voor elkaar en voor de organisatie 

en de klant. Dat er geen verborgen agenda’s zijn.”  

Van Ginkel: “We proberen in gesprekken telkens me tin-

gen van de scan te verbinden aan gedrag en aan de 

kwaliteit op dossierniveau. Als we met interne dossier-

toetsingen bezig zijn, gaat het niet om het eindcijfer.  

We kijken tijdens en na het proces van een controle 

mee, waarbij we vragen stellen als: hoe wordt er met 

fouten omgegaan? Kom je met dit team qua tijd uit? 

Hoe denkt het team over kwaliteit? Werken we goed 

samen? We willen dat medewerkers in een sfeer van 

vertrouwen ook elkaars gedrag spiegelen.”

BETERESCORESAMENSTEL-ENFISCALEPRAKTIJK

Hoewel de nadruk om kwaliteitsslagen te maken bij de 

auditpraktijk lag, die bij Van Ree goed is voor 50% van 

de omzet, scoort de fiscale en samenstelpraktijk ook 

beter, zo blijkt uit de 1-meting van de Cultuurscan.  

Van Ginkel: “De samenstel- en fiscale praktijk maken 

ook deel uit van het interne reviewsysteem. Zij zijn geen 

eilandjes. Je leert veel van samen werken, denken en 

doen. Wat is bijvoorbeeld de beste oplossing voor de 

klant? De zorgvuldigheid om met klantkwesties om te 

gaan, maakt dat een team groeit en kwaliteit in de 

genen krijgt.” 

PERSOONLIJKEDILEMMA’S

Naast het interne reviewsysteem, zijn er met regelmaat 

intervisies tussen accountants, teamsessies en incom-

panytrainingen, waarbij de nadruk ligt op het verbeteren 

van de samenwerking en het leren van elkaar.  

Berkouwer: “Bij de incompanytrainingen zitten mensen 

met dezelfde functie bij elkaar om bijvoorbeeld over 

persoonlijke dilemma’s te spreken: hoe stuur ik mensen 

aan? Hoe spreek ik met een klant?, om daar vervolgens 

op te trainen.” Van Ginkel: “Dat doen we bewust 

incompany met interne trainers. Als je tien controle-

leiders aan tafel hebt, proef je wat er speelt, dat kun je 

dan met elkaar bespreken en je kunt ervan leren.”

Een ander voorbeeld voor het verbeteren van kwaliteit 

is het coachingstraject dat vorig jaar is opgezet, zodat 

er oog is voor persoonlijke ontwikkeling. Berkouwer: 

“Eerst hadden we twee keer per jaar beoordelings-

gesprekken aan de hand van een standaardformulier, 

waarbij we wel cultuuraspecten bespraken, dat is best 

statisch. Nu zijn al onze medewerkers vier keer per jaar 

met hun coach en hun persoonlijk ontwikkelplan bezig, 

dat is veel dynamischer en waardevol. Laat iedereen 

maar uitspreken wat hij wel en niet wil. Mensen moeten 

op een voor hen juiste plek zitten.” 

DE‘JONKIES’

De ‘jonkies’ vonden dat eerst best spannend, doelen 

stellen en uitspreken wat je wel en niet wil. En jongere 

medewerkers heeft Van Ree genoeg, nu ze flink zijn 

gegroeid. Berkouwer: “Dat we zo hard zijn gegroeid, 

voelt niet zo. Dat komt door bewust beleid. We willen 

onze vechtersmentaliteit houden, dat we voor een 

vaandel strijden. Onze visie is dat we op een vestiging 

doorgroeien naar 25 à 30 man om dan vervolgens een 

andere vestiging te starten met zo’n vijf man. Dat clubje 

trekt dan de kar, zij zijn onze cultuurdragers. Daarom 

zijn we terughoudend als het gaat om bijvoorbeeld 

zij-instromers. Geef ons daarom jonge mensen met 

nieuwe ideeën, die we zelf opleiden en die meegroeien 

in onze cultuur. De gemiddelde leeftijd is onder de 30 

jaar. Als er een stevige cultuur staat per team, worden 

nieuwe mensen automatisch daarin meegenomen. 

Maar, ook de leiding is niet vastgeroest en leeft niet in 

een ivoren toren.”

DE CULTUUR VAN ZES VESTIGINGEN

Het vijfjarenbeleid, waarin kwaliteit en cultuur een  

prominente plaats innemen, is vorig jaar goed uitgestip-

peld. Berkouwer: “We willen nu, omdat de basis van  

de cultuur wel op elk van de zes vestigingen hetzelfde 

moet zijn, proberen die cultuur beter te borgen. Een 

uitdaging. Want wat is kwaliteit? Het is nogal een  

containerbegrip. Dan is er, naar mijn mening, de kwali-

teitsbeleving van de AFM en aan de andere kant de 

verschillende kwaliteitsbelevingen van onze accoun-

tants onderling. De een zegt: mijn dossier mag een  

6 zijn, maar mijn toegevoegde waarde voor de klant 

moet een 9 zijn, waar de ander inzet op een 9 voor zijn 

dossier. Hoe ga je dat handen en voeten geven?” 

Volgens Van Ginkel is het echte antwoord op de vraag 

nog niet gedefinieerd, als dat al kan. “Tegelijkertijd moet 

je het antwoord op deze vraag ook niet in beton gieten. 

We kiezen bewust voor een groeimodel, waarbij we 

kijken naar hoe hoog we de vaktechnische lat willen 

leggen en naar andere thema’s. En dat is heel veel 

investeren in bewustwording. We worstelen met het 

begrip kwaliteit, maar we weten wel waarin we de 

volgende stappen willen maken.” Berkouwer: “Ik denk 

dat we onze mensen daarin bewuster hebben meege-

nomen: waar gaan we naar toe en wat hebben we al 

bereikt? Dat is echt wel zoeken voor ons als leiding. 

Gelukkig doen we het goed, dat bevestigen de 

1-meting van de Cultuurscan en externe reviews ook. 

We kunnen daardoor nu rust uitstralen, zonder achter-

over te leunen.” 

DOSSIER  
CULTUUR, GEDRAG 
EN WERKDRUK
Accountantsorganisaties  

hebben de afgelopen jaren 

stappen gezet om hun gover-

nance en kwaliteitsgerichte 

cultuur te versterken. SRA 

ondersteunt u hierbij. In het 

dossier Cultuur, gedrag en 

werkdruk op www.sra.nl  

vindt u een overzicht van  

de diensten die SRA op dit 

gebied aanbiedt, zoals de 

SRA-Cultuurscan, inclusief 

werk drukonderzoek.  

Kijk op www.sra.nl voor meer 

informatie over de Cultuurscan.

We willen dat 
medewerkers 

in een sfeer van 
vertrouwen ook 
elkaars gedrag 

spiegelen.
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Het nieuwe platform is onafhankelijk van aanleve-

rende of uitvragende software. Het is schaal-

baar, flexibel en heeft een open API (Application 

Programming Interface, dat is software die het mogelijk 

maakt om andere software veilige en gecontroleerde 

toegang tot een systeem te verschaffen).  

API-KOPPELINGEN

Door de ondersteuning van jaar- en maandcijfers en 

geavanceerde branchespecifieke KPI’s is het voor 

SRA-kantoren straks mogelijk om samen met de klant 

vooruit te kijken en op basis van benchmarkinformatie 

beter onderbouwde adviezen te geven. De cijfers kun-

nen ook gebruikt worden in uw vaktechnische praktijk, 

bijvoorbeeld bij de bedrijfsverkenning in samenstel-  

of controleopdrachten.

Het benchmarksysteem heeft straks afzonderlijke 

API-koppelingen voor het aanleveren van gegevens en 

voor het uitvragen van rapportages of databestanden. 

Zo zijn er koppelingen met onder meer Audition, Case-

Ware, MLE, Comandi en Visionplanner. Via de API 

kunnen ook andere partijen aanhaken. Het platform 

hanteert een rubriekenstructuur die is gebaseerd op 

RGS, aangevuld met niet-financiële cijfers en KPI’s  

voor sleutelbranches.

MEERMOGELIJKOUTPUTKANT

Door de openheid van het systeem zijn er veel meer 

mogelijkheden aan de inputkant, maar vooral ook aan 

de outputkant. De vertrouwde PDF-rapportage wordt 

nog steeds ondersteund, de data kunnen ook worden 

gepresenteerd met standaard dashboardsoftware of 

tools als Power BI. In deze diverse systemen kan SRA 

zijn leden ondersteunen met branchedashboards. We 

sluiten graag aan op wat u gebruikt, van gedwongen 

winkelnering is geen sprake.

INRICHTING

Het platform wordt volledig ingericht door SRA. Zo 

bepaalt SRA de validaties en rekenregels en worden 

alle data die de kantoren aanleveren in een afgesloten 

SRA-deel opgeslagen. De basisgegevens van uw 

klanten zijn straks vastgelegd in het systeem. Deze zijn 

uitsluitend voor het kantoor te zien. SRA heeft uiteraard 

wel de beschikking over de cijferdata van die klanten, 

SCHAALBAAR, FLEXIBEL EN OPEN 

BIZ-BENCHMARKPLATFORM  
VERNIEUWD EN UITGEBREID
Het SRA-BiZ benchmarkplatform wordt vernieuwd en krijgt, naast de bestaande  
functionaliteiten, meer mogelijkheden en flexibiliteit. De verwachting is dat de huidige 
BiZ-kantoren tegen het einde van het eerste kwartaal 2021 gebruik kunnen maken  
van het nieuwe platform. Voordat alle kantoren overgaan, wordt eerst een pilot gedraaid 
met SRA-kantoren uit een eerder samengestelde kopgroep.  

34
DE DATA  

KUNNEN WORDEN  
GEPRESENTEERD 
MET STANDAARD 

DASHBOARD
SOFTWARE 

OF TOOLS ALS 
POWER BI.
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SRA-BIZ

maar deze zijn geanonimiseerd en dus niet terug te 

leiden naar de klantgegevens. Uiteraard worden  

alle jaarrekeningen die in het huidige platform zitten,  

overgezet naar het nieuwe platform. Op dit moment 

beschikt SRA al over meer dan 310.000 jaarrekeningen 

en zijn er maar liefst 3.719 benchmarks voor 327 ver-

schillende SBI-codes beschikbaar. Dit aantal groeit  

nog dagelijks. 

FLEXIBILITEIT

Het nieuwe platform zorgt straks voor meer mogelijk-

heden en flexibiliteit. Zo komen er meer rapportage-

mogelijkheden en is het makkelijker om selecties te 

maken. Als voor een klant een benchmarkrapport wordt 

opgevraagd, worden automatisch alle selecties ingevuld, 

waardoor de referentiegroep van de benchmark zo 

goed mogelijk aansluit bij de onderhanden klant. Als  

de gebruiker vindt dat de referentiegroep te klein is,  

kan hij een filter wissen waardoor de referentiegroep 

groter wordt. 

SRA is straks flexibeler in het maken van rapporten 

voor bepaalde SBI-codes, al dan niet in samenvoeging 

met andere filtercriteria. De gebruiksvriendelijkheid van 

het BiZ-platform wordt met de oplevering van het 

nieuwe systeem dan ook verder verbeterd. 

RUIMTE VOOR INNOVATIE

Gebruikers van Audition, CaseWare, MLE en Comandi 

kunnen direct overstappen van de huidige BiZ-omge-

ving naar het nieuwe benchmarkplatform. De werkwijze 

is precies gelijk, je zou zelfs kunnen zeggen dat gebrui-

kers er weinig tot niets van zullen merken. Met het 

nieuwe platform wil SRA de aankomende tijd met u 

stappen maken en verder innoveren. Niet alleen voor 

wat betreft de doorontwikkeling van het platform, maar 

ook ruimte bieden voor u als kantoor: hoe wilt u straks 

uw klant bedienen met benchmarkinformatie? En hoe 

kunnen wij u daarbij ondersteunen? Het nieuwe BiZ is 

dus niet alleen een nieuw technologisch platform, maar 

is ook de aanzet voor het bouwen aan een community 

waarin we elkaar verder kunnen helpen.

BRANCHE-EXPERTGROEPEN

Heeft u ideeën over brancherapporten of het toevoegen 

van KPI’s in bepaalde branches? Denk dan mee en laat 

van u horen! U kunt zich bijvoorbeeld aanmelden voor 

de branche-expertgroepen die in 2021 weer van start 

gaan. De expertgroepen voor vier branches (Zorg, 

Horeca, Transport en Automotive) komen vier keer  

per jaar bijeen en bieden u een uniek kennisnetwerk. 

Benieuwd naar de branche-expertgroepen of wilt u 

meer weten over het nieuwe platform? Wij maken 

graag een afspraak voor een demo. Neem voor meer 

informatie contact op met het BiZ-team, biz@sra.nl of 

030 656 60 60. 

KOPPELING MET DASHBOARDS
Naast de ontwikkeling van het platform 

wordt op dit moment met dashboardpartijen 

samengewerkt. Zo kunt u gegevens van uw 

klant in een dashboard visualiseren en ver-

gelijken met de branchegemiddelden uit BiZ. 

Dashboards geven de ondernemer inzicht 

en controle. De ondernemer wil sturen op 

relevante, actuele informatie over zijn onder-

neming en zijn financiële situatie. Dash-

boards met de juiste stuurinformatie en KPI’s 

maken dit mogelijk. Zeker als de data uit 

verschillende bronnen op een overzichtelijke 

manier worden gepresenteerd en de onder-

nemer interactief kan inzoomen op de  

voor hem relevante gegevens. Als accoun-

tant kunt u dashboards inzetten om uw 

klanten optimaal te informeren en adviseren. 

Met data kunt u de mooiste dashboards 

creëren, maar het is vooral belangrijk dat u 

klant- of branchespecifieke dashboards 

maakt die toegevoegde waarde leveren.

COMBINEER INFORMATIE

Door financiële en operationele informatie te 

combineren met trends en ontwikkelingen in 

de branche biedt u meerwaarde voor uw 

klanten. Zeker als u de omzet per vierkante 

meter voor uw klant kunt berekenen en 

vergelijken met de branche.

KOPPELING MET BIZ

Met de gegevens uit het nieuwe SRA-BiZ-

platform is het nu mogelijk de branchege-

middelden op het niveau van de jaarrekening 

te verwerken in een dashboard voor de 

ondernemer. Het nieuwe platform maakt het 

mogelijk dashboards te realiseren op basis 

van actuele tussentijdse cijfers, non-finan-

cials en KPI’s.
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I n de huidige tijden staat één ding vast:  

de wereld verandert in ijltempo en niets 

is zeker. Levenscycli van ondernemingen 

worden steeds korter. Plannen die je vandaag 

hebt gemaakt zijn morgen weer achterhaald. 

“Ondernemers staan voor ongekende uitda-

gingen. Nog niet eerder was de druk zo 

groot. Ik snap de problemen waar zij zich 

voor zien gesteld, maar niets doen is geen 

optie. Voor de meeste ondernemers is dit 

best ingewikkeld”, zegt Van den Boom.

CIJFERSZIJNEENMIDDEL

Van den Boom is gespecialiseerd in het  

creëren van voorwaarden om succesvol te 

kunnen opereren. Ruim twintig jaar hielp zij 

als mana ge mentconsultant bij adviesbureaus 

als Accenture, Andersen en Deloitte bedrijven 

met het ontwikkelen van nieuwe strategieën 

en innovatieve businessmodellen en het 

realiseren van wendbare organisaties. Ook 

creëerde zij de code ‘3458’, een methode 

bedoeld om bedrijven te helpen bij het stellen 

en halen van doelen in de nieuwe en snel 

vergankelijke realiteit.

Kwalificeer de toekomst, raadt zij accountants 

aan. “Kijk naar binnen, naar buiten en naar 

voren, en dat continu. Leer ondernemers bij 

te staan met een scherpe blik op de toe-

komst. Van een stabiele wereld is immers 

geen sprake meer. Het bedrijfsleven staat in 

de fik. En dat vuur zal voorlopig niet geblust 

zijn. Bovendien gaan veranderingen steeds 

sneller. Daarop adequaat inspelen vereist een 

begrip van de context én de onderneming.”

Alleen cijfers gebruiken om voorspellingen te 

doen werkt volgens Van den Boom niet lan-

ger, want cijfers zijn een middel, geen doel.  

Is de rol van de accountant dan grotendeels 

uitgespeeld? Zeker niet, eerder het tegen-

overgestelde, klinkt het stellig. “De accoun-

tant is de superheld van de toekomst. 

Tenminste, als hij snapt waar de ondernemer 

voor staat en de juiste kwalitatieve vragen 

weet te stellen. Daarmee wordt zijn rol niet 

alleen anders, maar ook een stuk leuker.”

Begrijpen met welke problemen ondernemers 

worstelen. Van den Boom werd daar al op 

jonge leeftijd mee geconfronteerd. In haar 

jeugd hielp zij mee in de fabriek van haar 

vader. “Daardoor leerde ik het bedrijf kennen 

en werd me steeds duidelijker voor welke 

uitdagingen mijn vader stond. Personeel, 

machines, klanten, leveranciers; voortdurend 

was hij bezig met de operatie. Daarnaast 

moest hij tijd vinden om plannen te maken 

voor de toekomst. En die uit te voeren.”

STELDEJUISTEVRAGEN

Onlangs was de Masterclass Strategie met 

Van den Boom als spreker (zie kader). Met 

genoegen kijkt zij terug op de middag waarin 

zij met de deelnemers aan de slag ging. De 

door haar ontwikkelde code 3458 bleek aan 

te slaan. “Vroeger was de wereld voorspel-

baar. Bedrijven werkten met plannen die ze 

op gezette tijden aanpasten. Tegenwoordig 

moeten ze voortdurend hun bestaansrecht 

tegen het licht houden om relevant te blijven. 

Vertrouwen op een langetermijnplan is niet 

meer aan de orde. Ondernemers moeten zich 

bewust zijn van de snel veranderende om -

geving waarin zij opereren en voortdurend 

inspelen op de dynamiek om hen heen. De 

accountant kan hierbij een doorslaggevende 

rol spelen.”

3458 is geen theoretische benadering van 

praktische problemen, maar komt voort uit  

de praktijk, uit daadwerkelijke bedrijfssitua-

ties, benadrukt Van den Boom: “Het is een 

beproefde combinatie van verschillende 

methodes, modellen, concepten, theorieën 

en gereedschappen die bedrijven geholpen 

hebben om sterker, slimmer en sneller te 

worden. En dat te blijven.”

Wie verwacht dat Van den Boom met ant-

woorden komt, wacht een lichte teleurstelling. 

“Het gaat om het stellen van de juiste vragen. 

3458 bevat zeker geen antwoorden, maar 

juist het tegenovergestelde; een heleboel 

vragen. Met de antwoorden kun je als direc-

teur of manager samen met je collega’s – of 

samen met je accountant – de toekomst van 

het bedrijf bepalen.”

HOUD HET SIMPEL

Maak het allemaal niet te ingewikkeld, advi-

seert Van den Boom. Iedereen kan volgens 

haar de toekomst kwalificeren. Pas gewoon 

de beproefde wetten van de bedrijfskunde 

toe, en voeg daar een aantal nieuwe innova-

tietechnieken aan toe. Hoe ziet de markt er 

uit? Wie is je klant? Waar zit de pijn? Hoe ga 

je die wegnemen?” Vervolgens leg je de eigen 

organisatie onder een vergrootglas. “Wat is je 

ambitie? Waar ben je goed in? Hoe kun je 

dan toegevoegde waarde creëren?”

Durf te kiezen. Daar draait het volgens Van 

den Boom om. “Proberen van alles een beetje 

te doen werkt niet meer; dat geldt óók voor 

accountantskantoren. Als je kijkt naar een 

goed werkend businessmodel in een wereld 

die constant verandert, dan is dat er één 

waarbij keuzes zijn gemaakt. Je kunt niet de 

ACCOUNTANT IS DE  
SUPERHELD VAN DE TOEKOMST

Meer dan ooit moeten ondernemingen zich in hoog tempo aanpassen aan snel  
veranderende omstandigheden. Hoe voorkom je dat het blijft bij strategieën ontwikkelen 
en plannen maken? Voor de accountant die keuzen durft te maken breken gouden tijden 
aan, stelt strateeg Camilla van den Boom, strateeg, adviseur, docent, auteur en spreker. 

‘HET BEDRIJFSLEVEN STAAT IN DE FIK’
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CURSUS UITGELICHTMASTERCLASS STRATEGIE

hele markt bedienen; je kan ook niet alles in 

huis hebben. Dat geldt voor alle branches, 

maar zeker voor de accountancy. Daarbij 

maakt het niet uit waar je voor kiest. Heb je 

de juiste kennis niet in huis, aarzel dan niet  

die in te huren. Het gaat erom dat je je klant 

écht kunt helpen.”

Betrek ook je medewerkers bij het maken  

van je toekomstplannen. Neem ze mee in  

het gehele traject, raadt Van den Boom aan. 

Leid ze vanaf dag één op in het ondernemer-

schap. Vraag ze wat zij kunnen bijdragen om 

de gestelde doelen te halen. “Dat geldt voor 

alle lagen in de organisatie. Alle medewerkers 

moeten bereid zijn een bijdrage te leveren;  

dat willen ze ook. Zorg dat iedereen snapt 

wat de strategie is en wat ieders aandeel is  

in de route naar succes.”

Hoe de strategie er ook uitziet, bedenk dat 

succes alleen behaald kan worden als je het 

écht wilt. “Net als een sportprestatie leveren 

vereist het realiseren van een nieuwe strategie 

training, discipline en doorzettingsvermogen. 

Bedenk dat ‘hoop’ nooit een garantie voor 

succes kan zijn. Pas als iedereen binnen de 

organisatie weet wat hij of zij moet doen, en 

bereid is zich volledig in te zetten, kun je 

bouwen aan een onderneming die toekomst-

bestendig is.” 

SRA- 
MASTERCLASS 

STRATEGIE
De Masterclass Strategie bestaat 

uit een cyclus van vier bijeenkomsten 

per jaar waarin actuele onderwerpen 

vanuit een strategische invalshoek 

worden behandeld. Er is veel tijd en 

aandacht voor de vertaling naar de 

besturing van een kantoorpraktijk. 

Wilt u deelnemen? 

Kijk voor meer informatie op 

www.sra.nl/masterclass-strategie.

Doet u 
mee?

CAMILLA 
VAN DEN BOOM 

Zorg dat  
iedereen snapt  

wat de strategie is  
en wat ieders aan-
deel is in de route 

naar succes.
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Fiscale cijfers komt begin volgend jaar voor de 27ste keer uit, tegenwoordig als e-book  
en vergezeld van de handzame Belastingwaaier. Wat was het idee achter deze uitgave,  

wat is er in de loop van de jaren veranderd, wie waren/zijn de drijvende krachten  
erachter en wat staat er nog op stapel? 

VAKMANSCHAP GEBUNDELD IN EEN PRAKTISCH BELASTINGKOMPAS :

FISCALECIJFERS

Nathasja 
Elsbeek

Janus van 
Oorschot
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PRODUCT UITGELICHT

SRAadviseur 39

Voor wie de uitgave Fiscale cijfers nog niet kent: dit is een 

praktisch belastingkompas dat adviseurs, accountants en hun 

klanten jaarlijks meeneemt door het oerwoud aan fiscale en 

financiële cijfers en de belangrijkste onderdelen van het nieuwe Belas-

tingplan. Handig voor de adviseur die op pad gaat, maar ook als relatie-

geschenk voor klanten die daarnaast graag zelf iets willen opzoeken. 

Het idee voor Fiscale cijfers is afkomstig uit de koker van Olav Notté 

(RSW), Bas Opmeer (FSV) en Jan Zweekhorst (BLM en bestuursvoorzit-

ter van SRA). Het werd een gezamenlijk project en nog steeds zijn FSV 

en BLM, in overleg met SRA, verantwoordelijk voor de inhoud en het 

schrijfwerk. “Een jaar of acht geleden zijn we begonnen met een digitale 

variant, naast onze fysieke uitgave”, vertelt Nathasja Elsbeek, senior 

belastingadviseur bij FSV en al twintig jaar betrokken bij Fiscale cijfers. 

E-BOOK

“Inmiddels is er geen fysieke uitgave van Fiscale cijfers meer, maar 

alleen een e-book dat kantoren aan hun eigen huisstijl kunnen aanpas-

sen. We willen het e-book steeds slimmer en gebruikersvriendelijker 

maken, bijvoorbeeld door in de toekomst linkjes op te nemen naar 

andere publicaties met uitgebreide uitleg of toelichting. Daar is vooral 

SRA mee bezig. Daarnaast vraagt SRA gebruikers van Fiscale cijfers 

over hun ervaringen, zodat we ook op basis daarvan ideeën en verdere 

verbeteringen kunnen doorvoeren. Fiscale cijfers blijft op deze manier 

een levende, groeiende publicatie.” 

BELASTINGWAAIER

Hoewel de fysieke uitgave van Fiscale cijfers er niet meer is, vinden 

kantoren het toch fijn om als relatiegeschenk naast het e-book toch iets 

op papier te hebben. In een redactievergadering is toen het idee ont-

staan om een Belastingwaaier met de belangrijkste tabellen en tarieven 

uit het Belastingplan uit te geven. “Deze waaier is in 2019 voor het eerst 

verschenen”, aldus Janus van Oorschot, belastingadviseur bij BLM en 

sinds 2014 verbonden aan Fiscale cijfers. “De reacties zijn positief, maar 

we zijn nog bezig met onder meer de vormgeving. Na feedback van 

gebruikers hebben we de waaier herontwikkeld. Met dikker papier, een 

andere binding, betere leesbaarheid en een overzichtelijkere indeling.  

En met de QR-code op de achterkant van de waaier kun je verwijzen 

naar het e-book Fiscale cijfers op je site.”

Door alle wijzigingen werd de Belastingwaaier vorig jaar wel een stuk 

dikker. “Nu bedrukken we dubbelzijdig, waardoor de waaier dunner en 

handzamer is”, vervolgt Van Oorschot. “Het is steeds de afweging: wat 

schrijven we in het e-book en wat melden we specifiek in de waaier, 

gelet op de omvang? Richten we de Belastingwaaier volledig op de 

cijfers, of moet er ook een toelichting bij? Ook hierbij varen we op de 

reacties die SRA krijgt van de gebruikers.” Zweekhorst vult aan: “Als ik 

met klanten om de tafel ga, reageren ze altijd blij verrast als ik ze de 

Belastingwaaier geef. Ze vinden het een leuk, en vooral handig, over-

zicht. Ik praat klanten dan meteen bij over enkele belastingwijzigingen 

die voor hen belangrijk zijn en waarop ze wellicht dienen te anticiperen.”

BEKNOPT,BRUIKBAAR,BEGRIJPELIJK

Door steeds opnieuw te bepalen hoe uitgebreid en in welke vorm een 

onderwerp het beste aan bod kan komen, blijven beide publicaties 

groeien, vult Elsbeek aan. Dat houdt het ook voor de schrijvers uitda-

gend, vindt ze. “Er zijn andere uitgaven die een stuk uitgebreider en 

dikker zijn; wij willen ons juist onderscheiden door het beknopt, bruik-

baar en begrijpelijk te houden, ook voor klanten.” Dat is als fiscale 

techneut soms een hele opgave, weet ze. “Je moet ingewikkelde mate-

rie leesbaar en niet te uitgebreid beschrijven, maar inhoudelijk moet het 

natuurlijk kloppen en ook voor professionals iets toevoegen. Bij nieuwe 

ontwikkelingen en wetteksten gaan daar onderling in de redactie soms 

heel wat e-mails overheen. Dat kan lastig zijn, maar is ook heel leuk, 

want je denkt op een andere manier na over de wetgeving dan je als 

fiscalist naar professionals toe gewend bent. Je denkt meer vanuit het 

perspectief van de klant.”

Van Oorschot werkt graag aan de publicaties. “Het verplicht je om alle 

fiscale wijzigingen heel goed door te nemen. Het is hard werken, maar 

je bent meteen up-to-date. Het wisselt met wie ik binnen ons kantoor 

aan Fiscale cijfers en de waaier werk. In principe doen we het met zijn 

tweeën, maar als het nodig is, betrekken we er nog iemand anders bij.” 

Elsbeek betrekt er het liefst elk jaar sowieso een nieuwe collega bij.  

“Het schrijven is soms monnikenwerk en je staart je nogal eens blind  

op details. Daarom is het goed om jonge collega’s te laten meedraaien, 

met een frisse blik en nieuwe ideeën. Samen verzetten we veel werk 

en zijn we trots op het eindresultaat. Dat geeft een impuls.”

TRIGGER

De Belastingwaaier is een uitstekende aanvulling op Fiscale cijfers, 

merken Van Oorschot en Elsbeek uit de reacties van klanten en colle-

ga’s. De waaier werkt als een prima trigger, vindt Elsbeek. “Klanten zijn 

steeds mondiger en zelfstandiger en kunnen zelf steeds meer informatie 

vinden. De waaier helpt daarbij, maar wel met een duidelijke link naar 

het accountantskantoor. Het is een fijn, natuurlijk en extra contactmo-

ment met de klant. Dit sluit perfect aan bij de rol als adviseur. Je moet je 

klant op andere manieren naar je toe trekken en onder de aandacht 

blijven houden. Met de waaier op het bureau lukt dat.” 

MEER INFORMATIE  
OF BESTELLEN? 

U beschikt over het e-book vanaf € 109 (onbeperkt te  

gebruiken binnen uw eigen kantoor, inclusief alle vestigingen). 

De Belastingwaaier heeft u vanaf € 3,75 per stuk in huis.  

U kunt zowel het e-book als de waaier voorzien van uw  

kantoorinformatie of van een geheel eigen omslag.  

Ga voor meer informatie of het plaatsen van uw bestelling naar 

www.sra.nl/fiscale-cijfers of mail naar marketing@sra.nl.
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AUTOMATISERING

INFORMATIEBEVEILIGING, CYBERSECURITY & AVG

WAAROM INFORMATIE-
BEVEILIGING ONDERDEEL MOET 
ZIJNVANDEBEDRIJFSCULTUUR

Informatiebeveiliging, cybersecurity en AVG zijn voor veel accountants abstracte en 
ongrijpbare onderwerpen. Ze hebben het imago geen directe bijdrage te leveren aan de 

kwaliteit van de dienstverlening van het kantoor. In de praktijk worden ze daardoor vaak 
beschouwd als bijzaak, een hinderlijke drempel of een separaat traject wat wordt over-
gelaten aan de (externe) IT-manager. Het ontbreken van een helder beleid en aandacht 
voor informatiebeveiliging leidt ertoe dat gebruikers zich onvoldoende bewust zijn van  

de risico’s en zich daardoor (onbewust) niet veilig gedragen. 

I nformatiebeveiliging, met specifieke aandacht voor cybersecurity 

en AVG, gaat niet alleen over ICT- systemen. Het gaat over de 

beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie  

en infor-matie systemen waarop de dienstverlening van het kantoor is 

gebaseerd. Dit gaat verder dan alleen het beheer van de software en 

netwerk van het kantoor.  

Het omvat ook het uitwisselen van informatie via e-mail en diensten 

zoals Skype, Teams en Whatsapp, het gebruik van websites en zoek-

machines, het gebruik van social media zoals Facebook, Instagram, 

LinkedIn en Twitter en de kaders waarbinnen dit alles wordt gedaan.

Risico’s veranderen continu doordat doelstellingen, interne en externe 

dreigingen, de omgeving en wet- en regelgeving (o.a. AVG) verande-

ren. Als onvoldoende rekening wordt gehouden met de veranderende 

risico’s, zijn maatregelen op termijn niet meer passend. Informatie-

beveiliging vergt daarom een cyclisch, iteratief en terugkerend proces 

met als doel risico’s te mitigeren.

DIGITALE WEERBAARHEID VAN KANTOREN

De digitale weerbaarheid van accountantskantoren staat onder druk 

door een toenemende complexiteit en connectiviteit in het IT-land-

schap, nieuwe ontwikkelingen en door te weinig aandacht voor  

digitale veiligheid bij nieuwe, innovatieve projecten. 

Onvoldoende aandacht voor deze ontwikkelingen en gebrek aan 

inzicht in de risico’s maakt accountantskantoren kwetsbaar voor 

cybersecurity- en privacy-incidenten: incidenten waarvan de gevolgen 

groot kunnen zijn voor de kwaliteit van de dienstverlening, het ver-

trouwen door de klant in het kantoor en de continuïteit van de organi-

satie. Crisissituaties zoals het coronavirus maken dit extra duidelijk 

waarbij ineens de werksituatie van kantoor verandert naar thuiswerken. 

HET BELANG VAN CULTUUR

In de waan van dag zien we dat de aandacht voor informatiebeveiliging 

zich vaak beperkt tot de aanschaf van een of meer technische tools. 

De belangrijkste factoren voor het slagen van informatiebeveiliging zijn 

de kennis en het bewustzijn van medewerkers, hoe zij omgaan met 

risico’s, hoe zij de processen en procedures inrichten en de wijze 

waarop de techniek dit ondersteunt. Om dit te kunnen realiseren, moet 

informatie beveiliging een onderdeel worden van de cultuur van het 

kantoor. Zonder deze cultuur is het niet goed mogelijk risico’s identifi-

ceren en te mitigeren. Het creëren van een cultuur van informatieveilig-

heid begint bij het ontwikkelen van een helder beleidskader dat wordt 

gedragen door het management.

Informatie

Overige 
zaken

Systemen die kwetsbaar zijn

AVG

Digitale
informatie

Analoge
informatie

INFORMATIEBEVEILIGING
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10 AVG-RISICO'S
Risico’s waar we vaak niet aan denken:

1. Bestanden belanden in de prullenbak

2.  Gebruik van privé-USB-sticks, externe harde schijven  

en cd-rom’s

3. Gebruik van bedrijfsapparaten voor privé doeleinden

4. Gebruik van persoonlijke e-mailaccounts voor het werk

5.  Een eenvoudig centraal wachtwoord voor iedereen  

voor alles

6. Gastvrijheid op het kantoor ‘Kom binnen!’

7. Te veel informatie verstrekken via de telefoon

8. Chaos op de (thuis)werkplek

9. De overvolle mailbox

10. Datalekken verzwijgen

INCIDENTEN
Uit onderzoek onder SRA-kantoren, het SRA-IT-Benchmark 2019, blijkt dat 18,4% van alle problemen met de IT-systemen in de laatste twaalf 

maanden waarmee het kantoor te kampen heeft gehad, is gerelateerd aan cybercriminaliteit. 

VIJFSTAPPENOMSECURITYAWARENESSTEVERGROTEN

1.  Bepaal het gewenste niveau van bewustzijn 

Voer een risico-inventarisatie uit en stel vast welke maatregelen  

zijn getroffen. Houd daarbij ook rekening met het risicobewustzijn. 

Het realiseren van een cultuurverandering waarbij informatieveilig-

heid een tweede natuur wordt, vergt niet alleen doelstellingen, maar 

ook continue betrokkenheid en draagvlak van het management.

2. Inventariseer hoe ver u van het doel bent verwijderd 
Als de doelstelling is bepaald, bepaal dan waar u staat. Kijk hier-

voor bijvoorbeeld naar de huidige incidenten en het aantal data-

lekken. Neem even tueel de proef op de som. Hoe lang duurt het 

voordat een gevonden USB-stick wordt gerapporteerd of wat is  

de clickratio in een phishingtest?

3. Bepaal hoe u de ‘awareness gap’ gaat overbruggen 

Verschillende type medewerkers vergen een verschillende aanpak. 

Zorg voor het juiste moment om informatiebeveiliging onder de 

aandacht te brengen. Bijvoorbeeld na een incident of voor een 

drukke periode. Leg niet zo maar regels op, leg ze niet alleen uit 

maar ook hoe tot dit besluit is gekomen.

4. Maak een plan van aanpak  

Communiceer duidelijk over de plannen en de doelstellingen en 

zorg dat iedereen wordt betrokken. Denk hierbij aan verschillende 

werkvormen voor verschillende doelgroepen.

5. De kracht van herhaling 

Herhaal het awarenessprogramma regelmatig. Evalueer de  

resultaten en stel waar nodig bij. 

MEER WETEN EN HOE NU VERDER?

Ga naar de AVG-dossierpagina op www.sra.nl/avg voor alle vragen en 

antwoorden en beschikbare documenten  

of neem contact op met Tony van Oorschot,  

automatisering@sra.nl.  

■	 Cloudprovider / datacentrum
■	 Internet
■	 Hostingprovider
■	 Stroomstoring op het kantoor

■	 Gegevensdragers USB enz.
■	 Laptops / tablets
■	 Mobiele telefoons

■	 Fouten in software
■	 Hardware

■	 DDOS aanval
■	 Hacking
■	 Phishing mail
■	 Ransomware
■	 Virusaanval
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42 A ls een röntgenfoto legt een crisis meedogenloos bloot  

waar de zwakke plekken zitten. Niet alleen bij bedrijven  

die toch al beroerd draaiden, maar ook bij tot dan toe  

succesverhalen. Om inzicht te krijgen in waarom succesvolle onder-

nemingen soms toch in zwaar weer raken, dus in succes- en faal - 

factoren in crisistijd, loont het om de röntgenfoto eens nauwgezet  

te onderzoeken. Adriaanse benoemt vanuit de theorie twee manieren: 

determinisme en voluntarisme. Volgens deterministen komt het falen 

van een bedrijf eerder door externe factoren die het management  

niet of nauwelijks kan controleren dan door interne bedrijfsspecifieke 

factoren, bijvoorbeeld door vraaguitval als gevolg van de coronacrisis. 

De voluntaris tische visie verklaart falen juist door krachteloos handelen 

van ondernemers/managers binnen de organisatie, omdat zij nu een-

maal mens zijn en dus niet altijd rationeel handelen. 

“Als bedrijven in de problemen komen, zoekt men het vaak te eenzij-

dig in de deterministische of juist voluntaristische verklaringen”, stelt 

Adriaanse. “Zo wijten bankiers bij Bijzonder Beheer falen meestal aan 

het management, terwijl ondernemers de neiging hebben om meer 

aan de deterministische kant te zitten.” Uit wetenschappelijk onder-

zoek blijkt echter dat juist de bedrijven die in een crisissituatie vanuit 

beide visies proberen te verklaren wat er aan de hand is, na de crisis 

weer gezond worden. 

NEVER WASTE A GOOD CRISIS

HOEBLIJFJEINBEWEGING
NA EEN CRISIS?
Crisissituaties zoals de coronapandemie kunnen behalve ingrijpend ook erg leerzaam  
zijn. Een slimme manager of adviseur zorgt ervoor dat een onderneming ook onder  
deze omstandigheden in beweging blijft en bouwt aan de veerkracht en innovatiekracht. 
Prof. dr. Jan Adriaanse, hoogleraar Turnaround Management aan de Universiteit Leiden 
en partner bij BFI Global, legt uit hoe je dat aanpakt.

JAN ADRIAANSE

JUIST DE COMPETENTIES  
DIE JE NODIG HEBT VOOR  
SUCCESVOL SANEREN, KUN  
JE HEEL GOED TOEPASSEN  
IN INNOVATIEPROCESSEN.
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INTERVIEW 

ONDERZOEKEN MET EEN STETHOSCOOP

In crisistijd is een objectieve weging van interne en externe factoren 

essentieel. Adriaanse: “Je moet als een arts met een stethoscoop 

goed onderzoeken wat er aan de hand is. Het gaat om de kwaliteit, 

motivatie en competenties van het management en de aandeelhou-

ders, maar breng daarnaast goed in kaart hoe de bedrijfstak functio-

neert. Wat verandert er bijvoorbeeld in het gedrag van de klanten, 

concurrenten en leveranciers?” Denk ook na over de levenscyclus 

waarin de bedrijfstak zich bevindt en de financierbaarheid van de 

onderneming. En wat zijn de bedrijfskenmerken? Wat speelt er in de 

macro-economie, wat is de impact van sociaal-culturele, politieke en 

technologische ontwikkelingen? Hoe ziet het financieel beleid van het 

bedrijf eruit? En tot slot: kijk goed naar de strategische keuzes vanuit 

het verleden, de commerciële keuzes en de cultuur in de organisatie. 

Breng al deze facetten in kaart voordat je overgaat tot turnaround-

maatregelen, adviseert Adriaanse. In de praktijk vaart men echter vaak 

alleen op intuïtie en aannames. In een onderzoek van McKinsey gaf 

bijvoorbeeld slechts 22% van de respondenten aan een diagnostische 

analyse te hebben gemaakt van de problemen. “Dus 78% van die 

bedrijven was wellicht bezig om de tafels en stoelen op het dek van  

de Titanic weg te zetten. Totaal onzinnig. Kijk dus naar het totaalplaatje 

en gebruik dat als input voor het turnaroundplan dat je met de onder-

nemer opstelt, om daar vervolgens actie op te kunnen ondernemen.  

Een praktische tip daarbij: stel niet de vraag wie, maar wat het heeft 

gedaan.” 

HOE KOMEN WE VERVOLGENS UIT DE CRISIS?

Op het moment dat een onderneming onder druk komt te staan, 

hebben we de neiging om eerst in de kosten te gaan snijden. De 

klassieke kijk op turnaroundmanagement onderschrijft deze aanpak: 

saneren en innoveren sluiten elkaar uit. Maar, weet Adriaanse, bij 

succesvolle turnarounds zijn deze twee geen dualisme, maar een 

dualiteit: door elkaar lopende activiteiten. “Juist de competenties die  

je nodig hebt voor succesvol saneren, zoals formaliseren, het strak-

trekken van interne processen en ook de focus op quick wins, kun je 

heel goed toepassen in innovatieprocessen. En andersom: je kunt de 

competenties van mensen die bezig zijn met verandermanagement 

goed toepassen in saneringen. Dus hoewel we saneren en innoveren 

van nature los van elkaar zien, heb je een grotere kans op een succes-

volle turnaround als je ze gezamenlijk laat plaatsvinden.”

RAAMWERK VOOR SUCCES

Hoe werkt dit alles in de praktijk? Adriaanse maakt voor een succes-

volle turnaround gebruik van een raamwerk (Slatter & Lovett) met 

zeven kernelementen. Het begint uiteraard met crisisstabilisatie; je 

moet grip krijgen op de situatie en gaan saneren. “Veel bedrijven blijven 

hierin hangen, maar je moet doorpakken. Ten eerste: toets het leider-

schap. Zitten de juiste mensen op de juiste plek? En zo nee, hoe ga  

je dat veranderen? Ook heel belangrijk: communiceer met belangrijke 

stakeholders. Bankiers bij Bijzonder Beheer zijn bijvoorbeeld niet de 

vijand, maar een stakeholder die aandacht nodig heeft en hulp kan 

bieden. Probeer te begrijpen waar hun werkelijke zorgen zitten en 

betrek de bankiers in constructieve zin bij de plannen. Probeer vooral 

samen tot oplossingen te komen.”

Ga vervolgens aan de slag met de strategische focus. Herdefinieer 

kernactiviteiten en herpositioneer product-marktcombinaties. Ga  

na waar het bedrijf structureel efficiënter kan worden georganiseerd 

(outsourcen van activiteiten, bezuinigen op personeelskosten). Denk 

na over de organisatiestructuur, verbeter de interne communicatie  

en versterk het commitment en de deskundigheid van medewerkers. 

Vergeet ook niet de cultuur in de organisatie. “Die kan verander-

management in de weg zitten. Werk daarom aan een cultuur die  

veranderingsgericht is.” Besteed daarnaast aandacht aan kritische 

proces verbeteringen en de verkoop- en marketingactiviteiten. Tot slot 

is het uiteraard ook belangrijk om na te gaan of de financierings-

structuur nog past bij de organisatie.

SUCCES-ENFAALFACTORENINCRISISTIJD

Samenvattend, wat zijn de kritische succes- en faalfactoren in crisis-

tijd? Een belangrijke faalfactor is de te laconieke houding van het 

management en de aandeelhouders; zij zien en voelen de urgentie 

voor verandering onvoldoende en grijpen te laat in. De bijbehorende 

succesfactor: ondernemers die de urgentie voor verandering naar 

voren halen. Adriaanse: “Ik ken voorbeelden van hele succesvolle 

bedrijven die desondanks gaan veranderen. Succes is immers altijd 

tijdelijk.” Een tweede faalfactor is het ontbreken van een diepgaande 

holistische oorzakenanalyse. “Je ziet in de praktijk vaak dat er geen 

duidelijke visie is op waar de onderneming naartoe moet. Het gevolg  

is dat men blijft hangen in de saneringsmodus, bij te weinig focus op 

duurzame omzetgroei of quick wins. Betrek ook financiers tijdig in het 

veranderproces. Hoe eerder je dit doet, hoe sneller zij kunnen mee-

denken en hoe groter de kans dat ze willen meewerken.”

Zorg verder dat de managementinformatie goed op orde is, zodat  

je duidelijk kunt maken waarom je tot bepaalde beslissingen bent 

gekomen. En kijk naar de mogelijkheden om risicodragend kapitaal  

in te brengen in de onderneming. Alleen al het feit dat hierover serieus 

wordt nagedacht, geeft vaak al een positief signaal aan betrokken 

bankiers. “Accountants hebben veel meer kennis over een bedrijf dan 

alleen de cijfers”, sluit Adriaanse af. “Laat je daarom niet te zeer in de 

cijferrol plaatsen, maar bemoei je bij klanten ook met strategische en 

culturele vraagstukken.” 

STRATEGIESESSIE
SRA verzorgt op maat gemaakte strategiesessies die je 

kantoor in beweging houden en doelgericht verder brengen. 

Kijk voor meer informatie op www.sra.nl/strategiesessie  

of neem contact op met Judith van der Hulst of Wilma 

Hosang via 030 656 60 60. Een intakegesprek is vrijblijvend.

Meer
weten?
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W ie Rijnsburg zegt, denkt natuurlijk meteen 

aan de bloemenveiling. En dan is het nog 

maar een kleine stap naar Driebergen 

Accountants, want de sierteelt – productie en handel –  

is van oudsher een van de sectoren waarin het kantoor 

actief is. Ze kennen deze branche en de spelers door 

en door, vertellen Diana en haar tweelingbroer Wim 

Driebergen. Hoe dat is gegroeid? Dan moeten we om 

te beginnen maar eens een flink eind terug in de tijd. 

Naar 1968 om precies te zijn. Natuurlijk, Heintje Davids 

werd toen tachtig, maar dat was niet de enige mijlpaal. 

In de zomer was daar ook de Wet op de omzet-

belasting 1968. Ondernemers kregen er met een btw-  

aan gifte een administratieve verplichting bij. Reden voor 

de vader van Diana en Wim om daar iets mee te doen 

voor ondernemers in en rond Rijnsburg. Diana: “Hij is  

in 1970 een administratiekantoor gestart en tegelijker-

tijd volgde hij in de avonduren de studie Federatie 

Belasting adviseur, tegenwoordig RB. In 1985 is hij  

met onze oudere broer een maatschap aangegaan. 

Wim werkt hier sinds 1990 en is in 1994 register-

accountant geworden.”

‘ERFELIJKBELAST’

Hoewel het kantoor in de familie is gebleven, was dat 

geen uitgemaakte zaak, vervolgt Wim. “Onze broer is 

twaalf jaar geleden gestopt, want de accountantswe-

reld met alle regels paste niet meer zo goed bij hem.  

En onze zus is dominee geworden.” Ook Diana had  

een hele andere carrière voor ogen: zij werd chemisch 

laborante en werkte drie jaar op het lab bij Akzo Nobel. 

“Maar daarna ben ik alsnog economie gaan studeren 

en sinds 2009 ben ik registeraccountant.” Dan toch die 

spreekwoordelijke paplepel? Niet helemaal, vindt Diana. 

Maar, zegt ze lachend: “We zijn wel erfelijk belast, want 

onze ouders hebben elkaar leren kennen op een boek-

houdcursus.”

FRIS, SCHERP, HELDER

Twee jaar geleden heeft het MT (naast Diana en Wim 

bestaat dit uit Peter de Boer en Lysia van Delft) de 

strategie aangepast, met een focus op de branches 

Fresh & Food, Bouw & Vastgoed, B2B-dienstverlening 

en Not for Profit (van kerken en begraafplaatsen tot 

studentenverenigingen). Daarnaast kwam er de pay-off 

‘fris | scherp | helder’. Wim: “Driebergen Accountants is 

een fris kantoor. Dat wil zeggen: helemaal van deze tijd. 

Daarom hebben we de stofkam door al onze communi-

catie met klanten gehaald en oubollig taalgebruik afge-

schaft. We willen begrijpelijk en helder communiceren. 

Daarnaast zijn we uiteraard scherp op cijfers en regels. 

Professioneel kritisch dus.”

“Met de nieuwe strategie geven we de roep om een 

advieskantoor te zijn echt handen en voeten”, vervolgt 

Wim. “Dat levert een leuker klantcontact, een intensie-

vere binding en meer betrokkenheid op. In de kern zijn 

we dienstverlener.” Juist in de coronatijd heeft het 

kantoor dit goed ingevuld, vindt hij. Zo waren onderne-

mers in de sierteelt in paniek, want de handel draaide 

door en de afzet in binnen- en buitenland viel weg. 

“Daarom zijn wij tijdens de crisis, met inachtneming van 

alle regels, continu op kantoor aanwezig geweest. Dat 

vind ik de kern van dienstverlening: dat je er bent als 

het nodig is. Aanspreekbaar, benaderbaar en persoon-

lijk. Het maakt dat je over het algemeen geen hele 

formele relaties hebt met je klanten. Dat wil niet zeggen 

dat we onze rol niet pakken als dat nodig is. We kunnen 

kritisch zijn, benoemen wat er niet goed is, maar de 

toon is informeel, eigentijds en we staan dicht bij de 

klant.”

TROTS

Gevraagd naar waar zij het meest trots op zijn, blijven 

Diana en Wim eventjes stil. Niet omdat zij niet trots zijn, 

integendeel, maar omdat bescheidenheid hen gewoon 

Driehonderdzeventig accountantskantoren en negenhonderd vestigingen die het stempel 
dragen van SRA-kantoor. Daarmee verbinden ze zich aan de kwaliteitsstandaard die  
SRA stelt. Van eenheidsworst is geen sprake, want elk kantoor kent zijn eigen identiteit.  
In deze rubriek maken we kennis met de verschillende kleuren van het SRA-palet.  
Deze keer Driebergen Accountants uit Rijnsburg.

DRIEBERGEN ACCOUNTANTS:

BETROKKEN, PROACTIEF EN 
HELEMAALVANDEZETIJD

We kunnen 
kritisch zijn, 

benoemen wat er 
niet goed is.
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beter past. Eenmaal op stoom vertelt Wim enthousiast 

over hoe ze kortgeleden een sierteeltbedrijf dat net 

buiten de regio is gevestigd hebben binnengehaald als 

nieuwe controleklant. “Dit bedrijf was bij ons uitgeko-

men op aanbeveling van een andere klant. Ze hadden 

met ons erbij drie kantoren gevraagd om een offerte uit 

te brengen, want ze waren niet zo tevreden over de 

dienstverlening van hun toenmalige accountant. De 

andere twee partijen offreerden lager dan wij, maar wel 

met het uitgangspunt dat alles bij dat bedrijf spic en 

span zou zijn. Maar dat laatste was niet het geval, 

hadden ze al laten weten.”

Driebergen Accountants schreef als enige een offerte 

met realistische uitgangspunten en daarbij ook een 

uitgewerkt meerjarig perspectief. “Daarmee hadden we 

onze pay-off ‘helder’ goed ingevuld. We zaten met onze 

ureninschatting heel dicht in de buurt van het aantal dat 

de toenmalige accountant van het bedrijf normaal 

gesproken aan de controle besteedde. We waren dus 

proactief, realistisch en helder in onze offerte en dat 

heeft gewerkt. Ik ben trots op het feit dat we geoffreerd 

hebben in lijn met de uitgangspunten waarvoor we 

willen staan, ook al waren we duurder.”

PERFECTE MIX

“Ik ben daarnaast heel trots op ons team”, vult Diana 

aan. “We hebben in totaal 34 medewerkers. Meer dan 

de helft is al meer dan tien jaar bij ons, de langstzit-

tende zelfs 41 jaar. Daarnaast hebben we een groep 

jonge mensen die zonder opleiding in het vak bij ons 

zijn gekomen. Twee van hen hadden bijvoorbeeld een 

horecaopleiding, een ander had hbo Communicatie 

gedaan. Maar ze zijn gedreven, hebben affiniteit met 

cijfers en bewust voor onze branche en ons kantoor 

gekozen.”

Hun vakopleiding krijgen deze ‘jonge honden’ in-house. 

Dat betekent dat Driebergen Accountants in het begin 

veel investeert. “We willen mensen kansen geven, ook 

als ze niet precies weten wat debet en credit is. Het 

maakt dat we een mooie mix hebben van nieuw elan en 

oudgedienden, van ervaring en nieuwe impulsen.”  

DIANA EN WIM DRIEBERGEN

We hebben de stofkam  
door al onze communicatie  
met klanten gehaald en oubollig 
taalgebruik afgeschaft.
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Actueel artikel direct 

delen met uw klanten

Link naar het 

betreffende 

dossier met alle 

gebundelde 

informatie

Alle mogelijkheden van de 

Nieuwsbank op een rij

De Nieuwsbank is er om uw klanten op een persoonlijke en directe manier
te informeren. Of het nu gaat om het laatste nieuws over de auto van de  
zaak, een uitgebreid dossier over het Belastingplan of een kant-en-klare  
mkb-nieuwsbrief. Het nieuws is gesorteerd op onderwerp, doelgroep  
en branche. Op maat gesneden en up-to-date.

Perfect te gebruiken als adviestool
Makkelijk voor het voorbereiden van adviesgesprekken of 
het downloaden van artikelen voor uw website, social media, 
nieuwsbrieven of presentaties. U blijft bovendien zelf op de 
hoogte van alle actualiteiten, inclusief gerelateerde achter-
grondinformatie, zoals een praktijkhandreiking.

Voor een vast bedrag per maand krijgt u:
   Dagelijks actueel mkb-nieuws, branchenieuws en advieswijzers  
vrij van ‘copyright’

   Kant-en-klare nieuwsbrieven en specials
   Mogelijkheid om uw eigen nieuwsselectie te maken
   Onbeperkt toegang voor al uw medewerkers

Interesse? Vraag een gratis proefabonnement aan of kom naar een van onze demobijeenkomsten.  
Kijk voor meer informatie op www.sra.nl/nieuwsbank of neem contact op met Iris de Deugd, nieuwbank@sra.nl of 030 656 60 60.

Nieuwsbank
Deel actueel nieuws snel en persoonlijk met uw klant

Wat gebruikers zeggen
De Nieuwsbank wordt door gebruikers zeer gewaardeerd.  
Als Unique Buying Points worden genoemd:

   Overzichtelijk en makkelijk in gebruik
   Handig nieuwsoverzicht
   Makkelijk door te sturen naar de klant
   Maakt verdieping mogelijk door relevant  
vaktechnisch nieuws

  Automatisch het laatste nieuws op de eigen website

SRA_Nieuwsbank_Adv2020_FC_210x297_v1.indd   1SRA_Nieuwsbank_Adv2020_FC_210x297_v1.indd   1 21/10/2020   12:4321/10/2020   12:43

“In een efficiënte en kwaliteitsgerichte controle-

praktijk valt niet meer te ontkomen aan data- 

analyse. De vraag is echter hoe dit toe te 

passen om fraude te detecteren. Welke analyses kun-

nen daar een bijdrage aan leveren? Daaraan besteed  

ik tijdens de cursusdag ruimschoots aandacht”, stelt  

Arnold Westgeest, zelfstandig adviseur op het gebied 

van accountantscontrole en IT-audit en parttime  

docent aan de accountantsopleiding van de Haagse 

Hogeschool. 

ZICHT OP INTERNE PROCESSEN

Volgens Westgeest kun je met data-analyse om te 

beginnen meer zicht krijgen op de ondernemersactivi-

teiten van de klant bij wie de controle wordt uitgevoerd. 

Ook helpt een dergelijke analyse om de interne proces-

sen beter te begrijpen en is het een manier om effectief 

te bepalen welk controlebewijs je verder nog moet 

verzamelen.

Hoewel het nut van data-analyse om fraude op te 

sporen breed wordt onderkend, merkt Westgeest dat 

de toepassing ervan onder accountants nog geen 

gemeengoed is geworden. “Wil je dit goed aanpakken, 

dan moet de software voor data-analyse die je gebruikt 

nauwelijks geheimen meer voor je hebben. Als je dat 

combineert met enig statistisch inzicht en de nodige 

creativiteit, kun je met dit instrument interessante feiten 

boven water halen.”

Wel is daarbij van belang dat je weet waar je naar moet 

zoeken, benadrukt Westgeest. Als je daar geen idee 

van hebt, is de kans klein dat je het vindt, stelt hij. 

“Bedenk echter dat je met data-analyse niet de heilige 

graal hebt gevonden. Het is een van de onderdelen  

in de gereedschapskoffer van de accountant, die in 

samenhang met andere werkzaamheden kan worden 

toegepast om fraude te achterhalen.”

SPELD IN EEN HOOIBERG

Tijdens de cursus ‘Data-analyse tool om fraude te 

detecteren’ gaat Westgeest niet alleen nader in op de 

theorie, maar behandelt hij ook diverse praktijksituaties. 

“Met discussies en cases leer ik de deelnemers kritisch 

hun bevindingen uit de data-analyse te evalueren en te 

bepalen wat de vervolgstappen zijn. Bij deze cursus is 

de essentie dat ik leer hoe op methodische wijze de 

spreekwoordelijke hooiberg zodanig is te verkleinen dat 

de eventuele speld gemakkelijker te vinden is. Met 

andere woorden: met data-analyse het zoekgebied 

naar eventuele fraude verkleinen.”

Ook vindt Westgeest het belangrijk dat duidelijk is 

wanneer data-analyse toegevoegde waarde heeft.  

“In de cursus komen het onderkennen van fraude-

scenario’s en het functioneel inzetten van interactieve 

datavisualisaties uitgebreid aan bod. Daarnaast  

behandel ik de wijze waarop de bevindingen kritisch 

geëvalueerd moeten worden.”

Na afloop van de cursus weten de deelnemers hoe 

data-analyses kunnen ondersteunen bij het detecteren 

van fraude. Ook kunnen de cursisten zelf deze analy-

ses maken in Excel, belooft Westgeest. 

Data-analyse is een van de instrumenten om fraude te detecteren. Cijfers gaan leven, details  

vallen meer op. Patronen en risicogebieden kunnen nauwkeuriger in kaart worden gebracht. 

Daarbij gaat het om méér dan alleen het invullen van een aantal formules in een spreadsheet.  

DATA-ANALYSE OM FRAUDE TE DETECTEREN

FRAUDE ACHTERHALEN MET 
BEHULP VAN DATA-ANALYSE

CURSUS UITGELICHT

ARNOLD WESTGEEST
Je moet weten waar je 

naar zoekt.

CURSUS
SRA organiseert op 

woensdag 9 december 

de cursus Data-analyse 

tool om fraude te detec-

teren. Kijk voor meer 

informatie en inschrijving 

op www.sra.nl/educatie 

(EOCU32416).
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www.casewarecloud.nl

PBC+WWFT+ SAMENSTEL+ADV+ VPB+

Werk efficiënt, comfortabel en veilig online samen aan dossiers, opdrachten en 
betrouwbare rapportages. Centraliseer dossiers, manage uw praktijk en communiceer 

op het unieke Cloud-platform. Koppel financiële software, integreer on-premise 
applicaties en gebruik Cloud-apps voor klantopdrachten en verwante taken. 

Ontdek de nieuwe
CLOUD-APPS


