
 

 

1 

 

 

 

Regeldruk 

De Memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel toekomst accountancysector vermeldt dat de 

invoering en rapportageverplichting van AQI’s regeldruk tot gevolg heeft: een aanzienlijke stijging van 

lasten in administratieve en financiële zin voor accountantsorganisaties. Ook andere partijen binnen 

de financiële keten worden geconfronteerd met een toename van regeldruk. 

 

Het Integraal Afwegingskader bij het voornoemde wetsvoorstel geeft een indicatie van de regeldruk: 

de gezamenlijke initiële kosten van het wetsvoorstel bedragen € 3.343.000, de gezamenlijke 

structurele bedragen € 1.136.950 per jaar. Deze bedragen zien (slechts) op zowel de invoering en 

rapportageverplichting van AQI’s als de maatregel Versterking governance grootste 

accountantsorganisaties. Gezien de grote impact van de gestapelde maatregelen uit het wetsvoorstel, 

waaronder de introductie van AQI’s, is het van groot belang dat volledig inzicht bestaat op de integrale 

regeldruk voor accountantsorganisaties en de financiële keten als geheel. In dat kader verzoeken we 

de minister van Financiën om een volledig overzicht van de regeldruk op te stellen.  

 

Hieronder geven we op basis van eigen onderzoek een inschatting van de initiële, structurele en 

nalevingskosten van de maatregel Audit Quality Indicators.  

1. Initiële kosten 

De initiële kosten voor accountantsorganisaties om op basis van de kwaliteitsindicatoren te 

rapporteren zullen bij de niet-oob-accountantsorganisaties het hoogst zijn.  

Voor accountantsorganisaties met een oob-vergunning bestaat op dit moment al de jaarlijkse 

verplichting een transparantieverslag te publiceren. In het transparantieverslag geven zij aan het 

publiek inzicht in hun structuur, bestuur, stelsel van kwaliteitsbeheersing (inclusief pijlers en 

bouwstenen hiervan) en haar daadwerkelijke functioneren. Veel data is in dat kader al beschikbaar. 

Middelgrote en kleinere accountantsorganisaties kennen die verplichting niet, vanwege het bij wet 
geregelde niet-oob-regime waaronder zij vallen. IT-systemen zullen moeten worden aangepast of 
worden aangeschaft, de uitvraag naar data binnen de organisatie zal moeten worden ingeregeld. Ook 
zal een systeem moeten worden ingeregeld om de AQI’s te kunnen berekenen. Naast de inzet van IT-
specialisten, die niet automatisch tot de staf behoren van kleinere accountantsorganisaties, speelt de 
externe accountant vanwege de benodigde kwaliteitseisen en het belang voor de 
accountantsorganisatie een belangrijke rol bij de inregeling van rapportageverplichting.  
 

Op basis van onze berekeningen variëren de initiële kosten voor niet-oob-accountantsorganisaties 

tussen € 5.100.000 en € 5.575.000.1  

 

2. Structurele kosten 
De Memorie van toelichting benoemt alleen de lasten en kosten die te maken hebben met de jaarlijkse 
ontsluiting van data uit de systemen. Het gaat hierbij niet alleen om kwantitatieve data maar ook om 
kwalitatieve data die niet uit systemen te halen zijn. Alhoewel ontsluiting van de data niet door de 
externe accountant zal moeten/hoeven worden verricht, zal de externe accountant wel de data 
moeten interpreteren, in context plaatsen en alle kwaliteitschecks uitvoeren tijdens dit hele proces. 
  
Uit een uitvraag onder 10% van de SRA-leden met een Wta-vergunning komt het volgende beeld: 
De rapportageverplichting van AQI’s kent een jaarlijkse belasting in uren, variërend van 160 tot 320 

uur per accountantsorganisatie. Dit hangt nauw samen met de mate van automatisering, inrichting van  

systemen, noodzakelijke handmatige verwerking, omvang klantenportefeuille/ aantal wettelijke 

controledossiers en grootte van de accountantsorganisaties.  

 
1 Hierbij zijn we uitgegaan van 260 niet-oob-accountantsorganisaties, variërend in grootte, omvang wettelijke 
controleportefeuille en te verwachten inspanning, en een uurtarief voor een externe accountant van 
respectievelijk € 150 en € 200. Wanneer een uurtarief van € 70 wordt gehanteerd zoals in de Memorie van 
toelichting, dan bedragen de initiële kosten € 4.340.000. 
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Over het algemeen geldt: hoe relatief kleiner de accountantsorganisatie, hoe relatief groter de 

urenbelasting die veelal neerkomt op de schouders van de externe accountant/vennoot . 

Naast het verzamelen, bewerken, in context plaatsen, controleren, registreren, bewaren en ter 

beschikking stellen van informatie ten behoeve van de rapportageverplichtingen, moeten  

accountantsorganisaties ook jaarlijks     

a. Een nieuw verplicht standaardonderzoek uitvoeren onder medewerkers naar de betrokkenheid bij 

de accountantsorganisatie. Het onderzoek moet door externe deskundigen zijn gevalideerd. (AQI 

cultuur) 

b. Een nieuw verplicht onderzoek uitvoeren onder een representatief aantal klanten naar de 

opdrachttevredenheidsscore. Het onderzoek moet door externe deskundigen zijn gevalideerd. 

 
Op basis van onze berekeningen variëren bovengenoemde structurele kosten voor 260 niet-oob-
accountantsorganisaties tussen  € 15.715.000 en € 19.320.000. 
 
Nalevingskosten 
De introductie van de AQI’s brengt de volgende (initiële en structurele) nalevingskosten met zich mee: 
a. De instelling van een speciale commissie om AQI’s te borgen en nader uit te werken 

(beroepsorganisatie); 

b. Het ontwerp, onderhoud en bewaking van de functionaliteit en doelmatigheid van het AQI-

dashboard (beroepsorganisatie); 

c. Het jaarlijks verzamelen van de data (beroepsorganisatie); 

d. Het jaarlijks vaststellen van vragenlijsten van de verplichte onderzoeken onder medewerkers en 

klanten van accountantsorganisaties (beroepsorganisatie); 

e. Het assisteren van accountantsorganisaties bij technische en andere vragen 

(beroepsorganisatie);  

f. Het jaarlijks controleren of alle accountantsorganisaties de gevraagde informatie tijdig, consistent 

en correct aanleveren en daarop handhaven (toezichthouder); 

g. Het signaleren van risico’s op basis van de aangeleverde data en daarop onderzoek doen 

(toezichthouder); 

h. Het onderhouden (en waar nodig uit te breiden) van de set AQI’s (beroepsorganisatie). 

 
In de begrote kosten, opgenomen in de Memorie van toelichting, zien we bovenstaande elementen 

niet alle uitgewerkt. Volgens die berekening zijn de initiële kosten voor de NBA € 61.200, terwijl 

jaarlijks een bedrag tussen € 13.100 en € 15.400 begroot wordt. Deze kosten zullen door de NBA naar 

verwachting worden doorberekend in de jaarlijkse contributiebijdrage door accountants.  

De structurele kosten van beoogd toezichthouder AFM zijn niet meegenomen in de begroting, getuige 

de Memorie van toelichting bij de Wta.   

3. Daarnaast constateren we op basis van het samenhangende pakket rond de jaarlijkse rapportage via 
kwaliteitsindicatoren, dat de regeldruk (impliciet en expliciet) bijvoorbeeld ook ziet op maatregelen 
waarbij de externe accountant/vennoot bij betrokken zal zijn: 

a. Nieuwe verplichtingen rond het onderwerp Fraude: rapportering in de jaarrekening 

b. Nieuwe verplichtingen rond het onderwerp Continuïteit: rapportering in de jaarrekening 

c. De nieuwe verplichte inzet van specialisten door de accountantsorganisatie, bijvoorbeeld op 

het gebied van forensische expertise 

Kosten hiervoor variëren tussen € 27.600.000 en € 36.800.000, afhankelijk van het gehanteerde 

uurtarief, resp. € 150 en € 200. 
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Op basis van onze berekeningen variëren de totale structurele kosten van dit samenhangende pakket 

voor 260 niet-oob-accountantsorganisaties tussen € 43.315.000 en € 56.120.000 per jaar. 2 

 

Conclusie  

Volgens onze berekening kunnen de financiële lasten van de implementatie en werking van alle 

rapportageverplichtingen waaronder de AQI’s, alleen al oplopen tussen 48 en 62 miljoen in het eerste 

jaar. Daarna bedragen de structurele kosten jaarlijks zo’n 43 tot 56 miljoen. Deze bedragen zijn 

inclusief begrote nalevingskosten door de NBA en exclusief de kosten van de toezichthouder AFM.  

De structurele kosten van de AQI’s sec variëren tussen (afgerond) 16 en 20 miljoen per jaar. Gezien de 

belasting van de hele sector en onze eerdere conclusie dat beoogde doelen en werking van deze 

maatregel niet zullen worden behaald, beoordeelt SRA de introductie van de AQI’s als niet doelmatig, 

niet proportioneel en daarmee niet wenselijk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Dit is op basis van uurtarieven van de externe accountant van respectievelijk € 150 en € 200. Wanneer een 

uurtarief van rond € 75 wordt gehanteerd zoals in de Memorie van toelichting (een medewerker met kennis van 

ICT (p.20), maar ook een dagelijkse beleidsbepaler of lid van het toezichthoudend orgaan (p.22) -waar vind je ze 

voor € 77 per uur?-, dan bedragen de structurele kosten € 24.107.500. 


