
COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING

Een beroep met toekomst
De Commissie MKB heeft het afgelopen jaar actief deelgenomen aan 
de NBA-visiediscussie. Het merendeel van de accountants in het 
openbaar beroep is immers werkzaam in het mkb-segment.  
Op 30 mei is op een bijeenkomst in Veenendaal gesproken met MKB-
accountants en met de SRA en Novak. En op 19 september is met 
een aantal (middelgrote) accountantskantoren gesproken over de 
visie van deze kantoren op de werkzaamheden. Dit vormde de basis 
voor de gesprekken met het NBA-bestuur. 
Het visiedocument is voor de Commissie MKB het uitgangspunt voor 
het komende activiteitenplan. Concrete activiteiten die de MKB-
accountant helpen in zijn dagelijks werk, helpen bij het voorbereiden 
op de toekomst. Zodat de MKB-accountant ook in de toekomst de 
‘trusted advisor’ blijft van de mkb-ondernemer.   

SBR
Vanaf boekjaar 2017 moeten de meeste middelgrote ondernemin-
gen hun jaarrekening digitaal deponeren. Dat betekent dat ook de 
controleverklaring digitaal wordt en de ‘natte’ handtekening vervan-
gen wordt door een digitale handtekening (SBR-Assurance). De NBA 
speelde een belangrijk rol bij de toetsing van de diverse technieken. 

RGS (Referentie GrootboekSchema)
De NBA is nauw betrokken bij de ontwikkeling van RGS. RGS maakt 
administreren eenduidiger en efficiënter. Door het eenmalig koppe-
len van de administratie aan RGS kan eenvoudiger worden gerappor-
teerd aan instanties, zoals Belastingdienst, Kamer van Koophandel, 
CBS en banken. Bovendien geeft RGS de ondernemer en de accoun-
tant in de toekomst gelegenheid te benchmarken.

Becon, Digicom en HT-overleg
In overleggen met de Belastingdienst worden de belangen van de 
accountants behartigd. Denk hierbij aan overleg over de wens van 
de Belastingdienst om informatie te delen en over de positie van de 
fiscaal dienstverlener (bv. over ondersteuning zonder DIGID-code).

Standaardbankverklaring
Door de banken (ABN/ING/Rabo) wordt gewerkt aan de totstand-
koming van de Standaardbankverklaring op basis van SBR. Bij dit 
proces is de NBA nauw betrokken. 

Grotere rol accountants bij bedrijven in zwaar weer
De accountant moet aangesteld kunnen worden als deskundige 
bij herstructureringsplannen. Het afgelopen jaar hebben we op 2 
niveaus geprobeerd onze visie in beleid om te zetten.

Europa: 
Het Europees parlement wil wijzigingen aanbrengen in de faillis-
sementsprocedures voor het mkb. Mede door onze inbreng heeft Ac-
countancy Europe aangegeven dat er verplicht een accountant wordt 
betrokken bij herstructurering van bedrijven, ook in het mkb. 

Nederland: 
In de nieuwe faillissementswet krijgt de rechter de mogelijkheid een 
deskundige te benoemen bij uitstel van betaling en herstructurering 
van een bedrijf. De NBA vindt dat de accountant de aangewezen 
persoon om als deskundige op te treden. Het insolvent raken van 
bedrijven is vooral een financieel-economisch proces. De accountant 
beschikt over de noodzakelijke financieel-economische kennis en 
kennis van het mkb. Door gebruik te maken van deze expertise kun-
nen de belangen van de schuldeisers, het behoud van het bedrijf en 
de werkgelegenheid goed worden geborgd.

Internationaal
Naast het lidmaatschap van de Accountancy Europe Business Insol-
vency Group is de NBA lid van het Accountancy Europe SME forum.  
Daarnaast heeft de NBA een actieve (bestuurs)inbreng in de EFAA 
(het Europese samenwerkingsverband van mkb-accountantskanto-
ren) en is er regelmatig contact met de Belgische zusterorganisaties 
IBR en IAB. 

VNO/NCW en MKB Nederland
Binnen deze werkgeversorganisaties heeft de NBA zich actief ge-
mengd in de discussie over de mkb-toets. Binnen MKB-Nederland is 
de NBA in gesprek met brancheorganisaties om de digitalisering in 
het mkb op een hoger niveau te krijgen. 

Banken
Met de banken is afgelopen jaar regelmatig overlegd over o.m. de 
Standaardbankverklaring, SBR en assurance over de SBR kredie-
trapportage.

ONDERSTEUNING VAN 
DE BEROEPSPRAKTIJK 

Meer duidelijkheid over NVKS
Vanaf 1 januari 2018 moeten alle accountantskantoren zijn ingericht 
volgens de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). Voor 
kleine accountantseenheden gelden (deels) aangepaste criteria. Bij 
de NBA-Helpdeks kwamen steeds meer vragen binnen over de NVKS. 
De Commissie MKB wil de accountantskantoren graag een helpende 
hand toesteken en heeft daarom voorgesteld een tijdelijke commis-
sie te benoemen. Met als doel te onderzoeken of de NVKS verduide-
lijkt kan worden. Op basis van het rapport van de tijdelijke commis-
sie  wordt een NBA-Handreiking geschreven.

NBA.nl/mkb, NBA Nieuws
Informatie die van belang is voor de MKB-accountant wordt ge-
plaatst op de NBA-website en Accountant.nl en opgenomen in de 
digitale nieuwsbrief NBA Nieuws. 

Helpdesk
Het gebruik van de telefonische helpdesk is in 2017 gegroeid. 
In 2017 is de helpdesk 1.665 keer voor advies geraadpleegd. 
Een stijging van 6,87 %.

MKB-bijeenkomst NEMACC/Commissie MKB over privacy
Ondernemers en accountants hebben tot 25 mei 2018 de tijd om te 
voldoen aan de AVG, de nieuwe Europese  privacywet. Om accoun-
tants te helpen bij de voorbereiding op deze nieuwe wet organiseer-
den NEMACC en de NBA-Commissie MKB een MKB-bijeenkomst. 
Ruim 400 accountants kregen een programma voorgeschoteld 
waarin de nieuwe regelgeving werd toegelicht en waarin werd aange-
geven welke stappen accountantskantoren kunnen nemen om tijdig 
‘privacyproof’ te zijn. 

Uitgaven
MKB-bundel
In 2017 is een gewijzigde herdruk van de MKB-bundel verschenen. In 
deze uitgave is de regelgeving voor de samenstellingspraktijk op een 
rij gezet. Belangrijkste wijziging is het opnemen van de NVKS.

Wijziging waardering vastgoed in het mkb
Deze brochure geeft toelichting de wijzigingen in de waardering van

 vastgoed. De belangrijkste wijziging is het vervallen van het begrip 
vervangingswaarde. En het begrip actuele kostprijs is geïntroduceerd.

‘Nieuwe privacywetgeving in 2018’.
Brochure met aanbevelingen voor accountantskantoren bij de invoe-
ring van de nieuwe privacywet.

Startersbrochure ‘Mijn accountantspraktijk’
Accountants die een eigen accountantspraktijk willen starten, kun-
nen zich oriënteren met de Startersbrochure Mijn Accountantsprak-
tijk. De brochure is vernieuwd i.v.m. de NVKS.

Verwerkersovereenkomst
Ter ondersteuning van de mkb-praktijk bij de nieuwe privacyregel-
geving heeft de NBA twee voorbeeld-verwerkersovereenkomsten 
geschreven en online ter beschikking gesteld. 

Guidance toetsingen
Om kantoren de mogelijkheid te geven zich goed voor te bereiden op 
de toetsing is de webpagina ‘Toetsing’ ontwikkeld. Afgelopen jaar is 
de informatie geactualiseerd en uitgebreid met informatie over de 
mogelijkheid tot voortgezette toetsing.

SBR-voorlichtingsbijeenkomsten
Om de accountantskantoren (ook in het mkb-segment) op weg te 
helpen bij het digitaal deponeren van de jaarrekeningen van mid-
delgrote ondernemingen werden drie voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd.

Keurmerk en (toetsbare) normen
De Commissie MKB constateert dat de werkzaamheden van de 
MKB-accountant verschuiven van het maken van de jaarrekening 
naar het opleveren van actuele managementinformatie. Deze 
ontwikkeling biedt ruimte om op basis van actuele cijfers vooruit te 
kijken en te adviseren/coachen. Tegelijkertijd wordt geconstateerd 
dat alleen het samenstellen van de jaarrekening wordt getoetst. 
NEMACC is gevraagd te onderzoeken of het noodzakelijk is (om 
geborgde kwaliteit te bieden) ook voor de overige werkzaamheden 
(toetsbare) normen te ontwikkelen.

Blockchain
In opdracht van de NBA is onderzoek gedaan naar de impact van 
blockchaintechnologie in de samenstelwerkzaamheden van de MKB-
accountant. De blockchaintechnologie wordt op dit moment als één 
van de belangrijkste technologische ontwikkelingen beschouwd.
De conclusie van het onderzoek is dat blockchain op dit moment geen 
toegevoegde waarde heeft voor de samenstelwerkzaamheden. Dit 
verandert als de klant de blockchaintechnologie implementeert. Wel 
adviseren de onderzoekers de NBA alert te blijven op dit onderwerp.

Communicatie voor mkb-ondernemers
Landelijke Startersdag
De NBA was ook in 2017 partner van de Landelijke Startersdag van 
de Kamer van Koophandel. Op drie locaties was de NBA met een 
stand en met NBA-Ambassadeurs aanwezig. Daarnaast was de NBA 
online aanwezig.

Fiscale uitgaven
•  Prinsjesdagspecial 2017 (923 paginaweergaven)
•  Fiscale eindejaarstips 2017 (677 downloads)

ZakenZakboekje 2017-2018
467 downloads, 4.000 gedrukte exemplaren.

NEMACC
NEMACC publiceerde dit jaar onderzoeksrapporten over social 
media, privacy & gegevensbescherming en materialiteit. Daarnaast 
werden twee goed bezochte symposia georganiseerd, waarvan één 
in samenwerking met de Commissie MKB.

 
WETTELIJKE BORGING

Controle Onrechtmatig Titelgebruik
In 2017 ontving de NBA 90 signalen over vermoedelijk onrechtmatig 
titelgebruik. Van deze signalen zijn, na onderzoek, 50 meldingen 
gedaan bij de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving 
(BEH). In 10 gevallen is een bestuurlijke maatregel opgelegd.

Permanente Educatie
In 2017 werden door NBA Opleidingen ruim 200 cursussen gegeven 
die gericht waren op het mkb. Deze cursussen trokken ongeveer 3500 
deelnemers. In 2017 werd voor het eerst de mkb-controledag georga-
niseerd en de Regiosessies zijn ook vorig jaar weer goed bezocht. 

Regelgeving
Hoewel de NVKS pas op 1 januari 2018 van kracht wordt, konden 
accountantskantoren in 2017 deze regelgeving in 2017 al toepassen.

LIDMAATSCHAP

Afdelingsvergaderingen
Tijdens iedere afdelingsvergadering wordt een korte update gegeven 
van de meest recente NBA-activiteiten voor de MKB-accountant en 
van de projecten die op korte termijn op stapel staan. Daarnaast zijn 
de presentaties op de afdelingsvergaderingen voor een groot deel op 
de werkzaamheden van de MKB-accountant afgestemd.

Branchebijeenkomsten
Om de branchekennis van MKB-accountants te vergroten werden in 
2017 bijeenkomsten gehouden over het thema ‘bouw en fiscus’.

LIDMAATSCHAPWETTELIJKE
BORGING

BELANGEN
BEHARTIGING

ONDERSTEUNING
MKB-PRAKTIJK

MKB ACTIVITEITEN 2017
Jaarverslag

Februari 2018

Antonio Vivaldistraat 2 - 8
1083 HP Amsterdam
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

T 020 301 03 01
F  020 301 03 02
E  nba@nba.nl
I  www.nba.nl



MKB-ACCOUNTANT IS TRUSTED ADVISOR

Om de MKB-accountant te ondersteunen in zijn of haar rol als ‘Trusted advisor’ voor de mkb-ondernemers, heeft de NBA een groot aantal 
activiteiten ontwikkeld. In deze flyer wordt een aantal activiteiten nader toegelicht.

Commissie MKB
Binnen de NBA richt de Commissie MKB zich specifiek op de MKB-accountant. Naast deskundigheidsbevordering, ondersteuning van de 
beroepspraktijk en collectieve belangenbehartiging, beoordeelt zij de helderheid en schaalbaarheid van regelgeving. In dit kader heeft de 
Commissie voorgesteld een tijdelijke commissie aan het werk te zetten om te komen tot een publicatie waarin de NVKS wordt verduidelijkt. 
Het ACB (Adviescollege voor Beroepsreglementering) heeft besloten op basis van dit rapport een NBA Handreiking te laten verschijnen.
Daarnaast heeft de Commissie MKB zich actief gemengd in de visiediscussie van de NBA. Zo werden twee bijeenkomsten georganiseerd, 
waarin MKB-accountants en mkb-kantoren met elkaar in gesprek gingen over de toekomstverwachtingen.

Op 25 mei 2018 wordt de nieuwe privacyregelgeving van kracht. Samen met NEMACC heeft de Commissie MKB in december 2017 een MKB-
bijeenkomst georganiseerd en een brochure uitgegeven. Doel was de MKB-accountant te informeren over de nieuwe regelgeving. Zodat de 
accountantskantoren op tijd ‘privacyproof’ zijn èn de MKB-accountant zijn klanten ook op dit terrein van advies kan dienen.

MKB ACTIVITEITEN 2017
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het mkb op een hoger niveau te krijgen. 

Banken
Met de banken is afgelopen jaar regelmatig overlegd over o.m. de 
Standaardbankverklaring, SBR en assurance over de SBR kredie-
trapportage.

ONDERSTEUNING VAN 
DE BEROEPSPRAKTIJK 

Meer duidelijkheid over NVKS
Vanaf 1 januari 2018 moeten alle accountantskantoren zijn ingericht 
volgens de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). Voor 
kleine accountantseenheden gelden (deels) aangepaste criteria. Bij 
de NBA-Helpdeks kwamen steeds meer vragen binnen over de NVKS. 
De Commissie MKB wil de accountantskantoren graag een helpende 
hand toesteken en heeft daarom voorgesteld een tijdelijke commis-
sie te benoemen. Met als doel te onderzoeken of de NVKS verduide-
lijkt kan worden. Op basis van het rapport van de tijdelijke commis-
sie  wordt een NBA-Handreiking geschreven.

NBA.nl/mkb, NBA Nieuws
Informatie die van belang is voor de MKB-accountant wordt ge-
plaatst op de NBA-website en Accountant.nl en opgenomen in de 
digitale nieuwsbrief NBA Nieuws. 

Helpdesk
Het gebruik van de telefonische helpdesk is in 2017 gegroeid. 
In 2017 is de helpdesk 1.665 keer voor advies geraadpleegd. 
Een stijging van 6,87 %.

MKB-bijeenkomst NEMACC/Commissie MKB over privacy
Ondernemers en accountants hebben tot 25 mei 2018 de tijd om te 
voldoen aan de AVG, de nieuwe Europese  privacywet. Om accoun-
tants te helpen bij de voorbereiding op deze nieuwe wet organiseer-
den NEMACC en de NBA-Commissie MKB een MKB-bijeenkomst. 
Ruim 400 accountants kregen een programma voorgeschoteld 
waarin de nieuwe regelgeving werd toegelicht en waarin werd aange-
geven welke stappen accountantskantoren kunnen nemen om tijdig 
‘privacyproof’ te zijn. 

Uitgaven
MKB-bundel
In 2017 is een gewijzigde herdruk van de MKB-bundel verschenen. In 
deze uitgave is de regelgeving voor de samenstellingspraktijk op een 
rij gezet. Belangrijkste wijziging is het opnemen van de NVKS.

Wijziging waardering vastgoed in het mkb
Deze brochure geeft toelichting de wijzigingen in de waardering van

 vastgoed. De belangrijkste wijziging is het vervallen van het begrip 
vervangingswaarde. En het begrip actuele kostprijs is geïntroduceerd.

‘Nieuwe privacywetgeving in 2018’.
Brochure met aanbevelingen voor accountantskantoren bij de invoe-
ring van de nieuwe privacywet.

Startersbrochure ‘Mijn accountantspraktijk’
Accountants die een eigen accountantspraktijk willen starten, kun-
nen zich oriënteren met de Startersbrochure Mijn Accountantsprak-
tijk. De brochure is vernieuwd i.v.m. de NVKS.

Verwerkersovereenkomst
Ter ondersteuning van de mkb-praktijk bij de nieuwe privacyregel-
geving heeft de NBA twee voorbeeld-verwerkersovereenkomsten 
geschreven en online ter beschikking gesteld. 

Guidance toetsingen
Om kantoren de mogelijkheid te geven zich goed voor te bereiden op 
de toetsing is de webpagina ‘Toetsing’ ontwikkeld. Afgelopen jaar is 
de informatie geactualiseerd en uitgebreid met informatie over de 
mogelijkheid tot voortgezette toetsing.

SBR-voorlichtingsbijeenkomsten
Om de accountantskantoren (ook in het mkb-segment) op weg te 
helpen bij het digitaal deponeren van de jaarrekeningen van mid-
delgrote ondernemingen werden drie voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd.

Keurmerk en (toetsbare) normen
De Commissie MKB constateert dat de werkzaamheden van de 
MKB-accountant verschuiven van het maken van de jaarrekening 
naar het opleveren van actuele managementinformatie. Deze 
ontwikkeling biedt ruimte om op basis van actuele cijfers vooruit te 
kijken en te adviseren/coachen. Tegelijkertijd wordt geconstateerd 
dat alleen het samenstellen van de jaarrekening wordt getoetst. 
NEMACC is gevraagd te onderzoeken of het noodzakelijk is (om 
geborgde kwaliteit te bieden) ook voor de overige werkzaamheden 
(toetsbare) normen te ontwikkelen.

Blockchain
In opdracht van de NBA is onderzoek gedaan naar de impact van 
blockchaintechnologie in de samenstelwerkzaamheden van de MKB-
accountant. De blockchaintechnologie wordt op dit moment als één 
van de belangrijkste technologische ontwikkelingen beschouwd.
De conclusie van het onderzoek is dat blockchain op dit moment geen 
toegevoegde waarde heeft voor de samenstelwerkzaamheden. Dit 
verandert als de klant de blockchaintechnologie implementeert. Wel 
adviseren de onderzoekers de NBA alert te blijven op dit onderwerp.

Communicatie voor mkb-ondernemers
Landelijke Startersdag
De NBA was ook in 2017 partner van de Landelijke Startersdag van 
de Kamer van Koophandel. Op drie locaties was de NBA met een 
stand en met NBA-Ambassadeurs aanwezig. Daarnaast was de NBA 
online aanwezig.

Fiscale uitgaven
•  Prinsjesdagspecial 2017 (923 paginaweergaven)
•  Fiscale eindejaarstips 2017 (677 downloads)

ZakenZakboekje 2017-2018
467 downloads, 4.000 gedrukte exemplaren.

NEMACC
NEMACC publiceerde dit jaar onderzoeksrapporten over social 
media, privacy & gegevensbescherming en materialiteit. Daarnaast 
werden twee goed bezochte symposia georganiseerd, waarvan één 
in samenwerking met de Commissie MKB.

 
WETTELIJKE BORGING

Controle Onrechtmatig Titelgebruik
In 2017 ontving de NBA 90 signalen over vermoedelijk onrechtmatig 
titelgebruik. Van deze signalen zijn, na onderzoek, 50 meldingen 
gedaan bij de Belastingdienst/Bureau Economische Handhaving 
(BEH). In 10 gevallen is een bestuurlijke maatregel opgelegd.

Permanente Educatie
In 2017 werden door NBA Opleidingen ruim 200 cursussen gegeven 
die gericht waren op het mkb. Deze cursussen trokken ongeveer 3500 
deelnemers. In 2017 werd voor het eerst de mkb-controledag georga-
niseerd en de Regiosessies zijn ook vorig jaar weer goed bezocht. 

Regelgeving
Hoewel de NVKS pas op 1 januari 2018 van kracht wordt, konden 
accountantskantoren in 2017 deze regelgeving in 2017 al toepassen.

LIDMAATSCHAP

Afdelingsvergaderingen
Tijdens iedere afdelingsvergadering wordt een korte update gegeven 
van de meest recente NBA-activiteiten voor de MKB-accountant en 
van de projecten die op korte termijn op stapel staan. Daarnaast zijn 
de presentaties op de afdelingsvergaderingen voor een groot deel op 
de werkzaamheden van de MKB-accountant afgestemd.

Branchebijeenkomsten
Om de branchekennis van MKB-accountants te vergroten werden in 
2017 bijeenkomsten gehouden over het thema ‘bouw en fiscus’.
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COLLECTIEVE BELANGENBEHARTIGING

Een beroep met toekomst
De Commissie MKB heeft het afgelopen jaar actief deelgenomen aan 
de NBA-visiediscussie. Het merendeel van de accountants in het 
openbaar beroep is immers werkzaam in het mkb-segment.  
Op 30 mei is op een bijeenkomst in Veenendaal gesproken met MKB-
accountants en met de SRA en Novak. En op 19 september is met 
een aantal (middelgrote) accountantskantoren gesproken over de 
visie van deze kantoren op de werkzaamheden. Dit vormde de basis 
voor de gesprekken met het NBA-bestuur. 
Het visiedocument is voor de Commissie MKB het uitgangspunt voor 
het komende activiteitenplan. Concrete activiteiten die de MKB-
accountant helpen in zijn dagelijks werk, helpen bij het voorbereiden 
op de toekomst. Zodat de MKB-accountant ook in de toekomst de 
‘trusted advisor’ blijft van de mkb-ondernemer.   

SBR
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gen wordt door een digitale handtekening (SBR-Assurance). De NBA 
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RGS (Referentie GrootboekSchema)
De NBA is nauw betrokken bij de ontwikkeling van RGS. RGS maakt 
administreren eenduidiger en efficiënter. Door het eenmalig koppe-
len van de administratie aan RGS kan eenvoudiger worden gerappor-
teerd aan instanties, zoals Belastingdienst, Kamer van Koophandel, 
CBS en banken. Bovendien geeft RGS de ondernemer en de accoun-
tant in de toekomst gelegenheid te benchmarken.

Becon, Digicom en HT-overleg
In overleggen met de Belastingdienst worden de belangen van de 
accountants behartigd. Denk hierbij aan overleg over de wens van 
de Belastingdienst om informatie te delen en over de positie van de 
fiscaal dienstverlener (bv. over ondersteuning zonder DIGID-code).

Standaardbankverklaring
Door de banken (ABN/ING/Rabo) wordt gewerkt aan de totstand-
koming van de Standaardbankverklaring op basis van SBR. Bij dit 
proces is de NBA nauw betrokken. 

Grotere rol accountants bij bedrijven in zwaar weer
De accountant moet aangesteld kunnen worden als deskundige 
bij herstructureringsplannen. Het afgelopen jaar hebben we op 2 
niveaus geprobeerd onze visie in beleid om te zetten.

Europa: 
Het Europees parlement wil wijzigingen aanbrengen in de faillis-
sementsprocedures voor het mkb. Mede door onze inbreng heeft Ac-
countancy Europe aangegeven dat er verplicht een accountant wordt 
betrokken bij herstructurering van bedrijven, ook in het mkb. 
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deskundige te benoemen bij uitstel van betaling en herstructurering 
van een bedrijf. De NBA vindt dat de accountant de aangewezen 
persoon om als deskundige op te treden. Het insolvent raken van 
bedrijven is vooral een financieel-economisch proces. De accountant 
beschikt over de noodzakelijke financieel-economische kennis en 
kennis van het mkb. Door gebruik te maken van deze expertise kun-
nen de belangen van de schuldeisers, het behoud van het bedrijf en 
de werkgelegenheid goed worden geborgd.
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vency Group is de NBA lid van het Accountancy Europe SME forum.  
Daarnaast heeft de NBA een actieve (bestuurs)inbreng in de EFAA 
(het Europese samenwerkingsverband van mkb-accountantskanto-
ren) en is er regelmatig contact met de Belgische zusterorganisaties 
IBR en IAB. 

VNO/NCW en MKB Nederland
Binnen deze werkgeversorganisaties heeft de NBA zich actief ge-
mengd in de discussie over de mkb-toets. Binnen MKB-Nederland is 
de NBA in gesprek met brancheorganisaties om de digitalisering in 
het mkb op een hoger niveau te krijgen. 
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de NBA-Helpdeks kwamen steeds meer vragen binnen over de NVKS. 
De Commissie MKB wil de accountantskantoren graag een helpende 
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lijkt kan worden. Op basis van het rapport van de tijdelijke commis-
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MKB-accountant verschuiven van het maken van de jaarrekening 
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