
 
 

 

 

Facts and figures SRA juni 2018 

 Netwerk van 367 accountants- en belastingadvieskantoren, werkzaam in het mkb 
 Ontstaan in 1989 
 Grootste vereniging van accountantskantoren in Nederland, gefaciliteerd door een back-

officeorganisatie in Nieuwegein 
 950 vestigingen met landelijke spreiding 
 17.500 professionals, waaronder 3.000 accountants (AA’s en RA’s) en 1.250 fiscalisten 
 36% van de SRA-kantoren telt 0 tot 10 medewerkers 
 45% van de SRA-kantoren telt 10 tot 50 medewerkers 
 12% van de SRA-kantoren telt 50 tot 100 medewerkers 
 7% van de SRA-kantoren telt meer dan 100 medewerkers 
 3 kantoren hebben meer dan 500 medewerkers 
 Totale omzet SRA-kantoren (vergunninghouders & niet-vergunninghouders): 1,6 miljard 
 Meer dan 55% van het Nederlandse mkb is klant bij een SRA-kantoor 

SRA & de wettelijke controlemarkt 
 SRA kent sinds 1993 een eigen kwaliteitstoetsing (periodiek, ballotage, alle domeinen) 
 Kwaliteitstoetsingen worden uitgevoerd door de SRA Review, een onafhankelijke commissie 

die haar taken onder eigen verantwoordelijkheid uitvoert (statuten) 
 SRA is sinds 1997 (NIVRA)/2000 (NOvAA) geaccrediteerd door de beroepsorganisatie, nu 

NBA; toetsing op domeinen vrijwillige controle, samenstelopdrachten, beoordelingsopdrachten 
en overige accountantsopdrachten 

 SRA heeft in 2006 (invoering Wta) en in 2011 (na evaluatie) een convenant gesloten met de 
AFM; SRA toetst domein wettelijke controles (niet-OOB) 

 Wettelijke controlemarkt (in aantallen opdrachten: 20.000) kent in totaal 297 
vergunninghouders, bestaand uit 
- OOB-vergunninghouders: Big4 (in aantallen opdrachten: 52%) & Next 5 (in aantallen 

opdrachten: 14%) 
- Niet-OOB-vergunninghouders: 288 

o Deel SRA niet-OOB-vergunninghouders: 187 (inclusief 4 ballotageleden)  
- 65% (kantoren); in aantallen opdrachten: 30% 

o Deel NBA niet-OOB-vergunninghouders: 101       
- 35% (kantoren); in aantallen opdrachten: 4%  
 

 Marktaandeel SRA-kantoren 
- 30% van het totaal aantal wettelijke controleopdrachten 
- 12% van de totale (SRA) omzet uit wettelijke controles 
- 6.676 wettelijke controles en 6.869 vrijwillige controles 
- Externe accountants, werkzaam in de wettelijke controlemarkt: 

o 632 verbonden aan SRA 
o 211 bij de NBA 
o 435 bij de Big4 
o 186 bij de Next5 

SRA & Big Data, als groeikompas voor het mkb 

Financiële data vormen de ruggengraat van elke mkb-onderneming. Voegen we de data van meer 
dan 180.000 jaarrekeningen (inclusief meer dan 16.700 jaarrekeningen 2017!) samen, dan is dat een 
röntgenfoto van de financiële positie van het Nederlandse mkb. Uitgesplitst per branche, 
bedrijfsgrootte en per regio.  
 



 
 

 
 
 
De database komt tot stand dankzij onze leden, SRA-accountantskantoren die 55% van het 
Nederlandse mkb als klant hebben. De jaarrekeningdata worden gebenchmarkt in het SRA-platform 
Branches in Zicht (BiZ). De massa, validiteit en actualiteit van deze data zijn uniek. 
 

 


