
 

 

 

 

 

 

NBA-Bestuur 

Postbus 7984 

1008 AD Amsterdam 

consultaties@nba.nl 

 

 

Betreft: Concept NBA-handreiking OKB uitvoering en documentatie 

Utrecht, 22 oktober 2021 

 

 
Geachte bestuur, 
 
Met veel belangstelling heeft het SRA-bestuur kennisgenomen van het ‘Consultatiedocument NBA-
handreiking OKB uitvoering en documentatie’ d.d. 17 september 2021. 
Wij hebben een tweetal opmerkingen die hierna worden behandeld. 
 

1. OKB non-assurance opdrachten 
 
De NBA-handreiking OKB uitvoering en documentatie richt zich uitsluitend op assurance-opdrachten. 
In hoofdstuk 4.2 wordt toegelicht waarom er in de NVKS voor gekozen is om geen specifieke zaken 
voor te schrijven voor non-assurance opdrachten die beoordeeld moeten worden in het kader van de 
OKB.  
In de mkb-praktijk is echter wel behoefte aan ‘guidance’ bij de uitvoering van OKB’s bij non-assurance 
opdrachten. Denk hierbij aan Standaard 4415N Accountantsopdracht bij de NOW-regeling – Aan 
assurance verwant. Deze standaard schrijft een OKB voor of een andere maatregel die minstens zo 
effectief is (Par. 19). Hetzelfde geldt voor Standaard 4416N Aan assurance verwante opdracht bij een 
Covid-19 gerelateerde subsidieregeling (Par. 20).  
 
Deze NBA-handreiking zou dan ook voor een bredere doelgroep van betekenis zijn indien ook 
aandacht wordt besteed aan de OKB uitvoering en documentatie bij non-assurance opdrachten.  
Wij pleiten hier dan ook voor. 
 

2. Voorbeelden 
 

Hoofdstuk 5 bevat zeer nuttige voorbeelden ten aanzien van jaarrekeningcontroles. Zoals in de 
inleiding van hoofdstuk 5 is vermeld, zijn de voorbeelden bedoeld om de accountant te helpen met 
een mogelijke invulling van de vereisten met betrekking tot de OKB. Bijlage 1 geeft tot slot nog een 
overzicht van te beoordelen zaken bij een OKB. Ook deze bijlage is zeker nuttig. 
 
De NBA-handreiking OKB uitvoering en documentatie zou in onze ogen aan betekenis winnen als 
aanvullend een voorbeeld vragenlijst OKB en/of een format voor een OKB-verslag zou worden 
opgenomen. 
 
Tot slot 
Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid deze consultatiereactie nader toe te lichten. 
 
Hoogachtend,  
Namens het SRA-bestuur   Namens SRA Commissie Vaktechniek  
 
 
 
Diana Clement AA RA   Paul Dinkgreve RA 
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