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Praktische uitvoerbaarheid AQI’s 

SRA heeft onderzoek uitgevoerd onder 10% van de SRA-leden met een Wta-vergunning (verschillend 

van omvang) naar de praktische uitvoerbaarheid van de AQI’s. Hieronder rapporteren we puntsgewijs 

de conclusies: 

• De meeste bevraagde data is (na aanpassing in de systemen) beschikbaar of kan handmatig 
verzameld worden; 

• Er bestaan nog wel veel praktische vraagtekens en onduidelijkheden over de bevraagde data. 
Hieronder de meest genoemde praktische uitdagingen; 

• Rapportages van cultuuronderzoek en klanttevredenheidsonderzoek (AQI  6 en 10) geven een 
duidelijke extra belasting (regeldruk) en brengen een jaarlijkse kostenpost per 
accountantsorganisatie met zich mee, variërend van € 15.000 tot € 35.000 (afhankelijk van het 
representatieve aantal klanten); 

• Automatiseren kost doorlooptijd en is afhankelijk van softwareleverancier; 

• De rapportageverplichting van AQI’s kent een jaarlijkse belasting in uren, variërend van 160 tot 
320 uur. Dit hangt nauw samen met de mate van automatisering, inrichting van systemen, 
noodzakelijke handmatige verwerking, omvang klantenportefeuille/aantal wettelijke 
controledossiers en grootte van de accountantsorganisatie; 

• Het algemene knelpunt is voldoende tijd. De bestaande urenbesteding van kwaliteitsbepaler, 
compliance officer en ondersteuning moeten worden aangepast. Systemen moeten worden 
aangepast; 

• De voorgestelde set AQI’s wordt als niet proportioneel beoordeeld. 
 

 
Meest genoemde specifieke praktische uitdagingen 

Algemeen 
Veel SRA-leden hebben een gemengde praktijk. Onduidelijk is hoe het onderscheid gemaakt moet 
worden tussen werkzaamheden (en bijvoorbeeld ook innovatiebereidheid) voor de wettelijke 
controlepraktijk en werkzaamheden (en innovatiebereidheid) voor de gehele accountantsorganisatie.  
De scheiding of uitsplitsing in uren is in de praktijk niet duidelijk aan te geven en te maken. 
Werkzaamheden lopen gemakkelijk in elkaar over (voorbeeld: onafhankelijkheid, integriteit, SIRA, 
helpdesk, juridische ondersteuning, kwaliteitsbepaler, compliance officer). Ook innovatie ziet veelal op 
meer dan alleen de wettelijke controlepraktijk (voorbeelden: data-analyse voor de gehele 
accountancypraktijk, dus ook vrijwillige controles en de mkb-praktijk). 
 
AQI 1 Betrokkenheid externe accountant 
Bij een groepscontrole is sprake van een combinatie van de wettelijke controle van het groepshoofd 
en een of meer wettelijke en/of vrijwillige controles op andere entiteiten binnen de groep. De externe 
accountant schrijft veelal uren op één opdrachtnummer (het hoofd van de controlegroep) en is de 
gevraagde informatie (op niveau van de opdracht) niet beschikbaar. 
 
AQI 5 Kwaliteitsbeheersingssysteem 
Onduidelijk is wat van de accountantsorganisatie wordt gevraagd. 
 
AQI 7 Verloop 
Deze AQI wordt beoordeeld als volstrekt onbegrijpelijk. Onduidelijkheid bestaat over de berekening 
van de AQI. 

AQI 9 Budgetoverschrijding 
De berekeningswijze (p. 34 van de toelichting) gaat in de niet-oob-praktijk tot praktische problemen 
leiden. We krijgen de indruk dat het onderscheid bruto/netto uur tarief gehanteerd wordt in de oob-
omgeving. Het wordt in ieder geval niet gehanteerd door niet-oob-accountantsorganisaties.  
Hoe moeten we omgaan met een voorcalculatorisch tekort? En hoe moeten we dit in systemen 
verwerken/registreren? 


