Editie No. 46 – GAAS

Permanente Educatie Amsterdam
Editie No. 46 – GAAS
Datum: Vrijdag 22 maart 2019
Locatie: Beurs van Berlage - Damrak, Amsterdam

Agenda:
• 09.00 - 11.00: Introductie en Actualiteiten

• 11.00 – 12.30: Capita Selecta (BREXIT)
• 12.30 – 13.30: Lunch
• 13.30 – 15.00: Capita Selecta (Jurisprudentie AK)
• 15.00 – 18.30: Rode Loper Amsterdam
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Rode Loper Amsterdam
“Accountant zijn is levensgevaarlijk”
• 15:00 – 15:30: Introductie en bekendmaking persoonlijke brief
van Antoinette Dijkhuizen aan Wopke Hoekstra
• 15:30 – 16:30: Debat met Kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en
Roald van der Linde (VVD).
• 16:30 – 17:00: Pauze met muzikale begeleiding van Dave Dekker
• 17:00 – 18:00: Debat met hoogleraar Willem Buijink
• 18:00 – 18.30: Afsluiting
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Terms & Conditions:
• Presentielijst bij aanvang en
einde van de dag
• Evaluatieformulier
• 8 erkende PE punten
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Mede mogelijk gemaakt door:

contemporary public audit - .amsterdam:
ACR=αIR * γICR * βDR
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Maatschappelijke relevantie:
ACR=αIR * γICR * βDR

• Signalerend qua risico’s:
• Continuïteit & Duurzaamheid
• Fraude
• Naleving Wet- & Regelgeving

• Toevoegen vertrouwen aan:
• Integere bedrijfsvoering
• Goed gedrag
• Informatie
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Significant risico
(COS 315)

ACR IR

ICR

DR

Een geïdentificeerd en
ingeschat risico op een
afwijking van materieel
belang (COS 200)
waaraan, op grond van de
oordeelsvorming van de
accountant, tijdens de
controle bijzondere
aandacht moet worden
besteed.

ACR=αIR * γICR * βDR
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• Indien de accountant heeft bepaald dat er een significant
risico bestaat, dient hij inzicht te verwerven in de interne
beheersingsactiviteiten van de entiteit die op dat risico
betrekking hebben (COS 315).

ACR=αIR * γICR * βDR

• In sommige gevallen heeft het management mogelijk niet
op passende wijze ingespeeld op significante risico's op
een afwijking van materieel belang door interne
beheersingsmaatregelen met betrekking tot deze
significante risico's te implementeren.
• Indien het management nalaat dergelijke interne
beheersingsmaatregelen te implementeren, wijst dat op
een significante tekortkoming in de interne beheersing
(COS 265 Meedelen van tekortkomingen in de interne
beheersing aan de met governance belaste personen en
het management) .
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Permanente
Educatie
Amsterdam 2019
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Venue:
ENDYMION
Tower - Studio
Amsterdam
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Partner led, operated by…
Permanente Educatie Amsterdam
B.V. (NBA, CEDEO erkend)

• ENDYMION Academy
• HFN Academy
• STUDIOAMS
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ENDYMION Academy
• Contemporary Public Audit
• PE (specifieke) Capita Selecta
• Actualiteiten
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ENDYMION Academy – On site

1.

GAAS (22/3/2019)

2.

GRC (24/5/2019)

3.

GAAP (7/6/2019)

4.

(RegAccount-)TECH (2/8/2019)

5.

Financial Law (11/10/2019)

6.

Tax (20/12/2019)
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ENDYMION Academy – Off site
7.

Carnaval (1/3/2019) @ Hotel Nassau Breda

8.

Performing Art (19/4/2019) @ Internationaal Theater Amsterdam

9.

Humanity (12/7/2019) @ Natura Artis Magistra

10.

Design (20/9/2019) @ Stedelijk Museum Amsterdam

11.

Dutch Caribbean Amsterdam (11+12/11/2019) @ Curaçao

12.

Dutch Caribbean Amsterdam (14+15/11/2019) @ Aruba
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Verplicht PE-onderwerp 2019: Fraude (>1/4/2019)

•

Het NBA-bestuur vindt het belangrijk dat alle
accountants in de financiële keten fraude kunnen
signaleren en zo nodig opvolging daaraan kunnen
geven. Daarom is het voor alle accountants in
2019 verplicht om een training Fraude te volgen.
Met uitzondering van de leden die in 2017 al de
verplichte training Frauderisicofactoren hebben
gevolgd.

•

De training heeft als doel de bewustwording van de
accountant te vergroten van wat het
maatschappelijk verkeer van de accountant
verwacht op het gebied van fraude.
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e
2

HFN Academy (ieder
donderdag van de maand)
• Personal Effectiveness
• Leadership
• “Soft” skills
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STUDIOAMS
• Rode Loper Amsterdam
(debatten met muziek)
• Green Table Amsterdam
(stakeholders exchange)
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Actualiteiten
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Accountants & Diversiteit
•

De samenleving is in alle opzichten divers en deze diversiteit
neemt verder toe. Toch zien we diversiteit in cultuur, leeftijd en
sekse in de top van bedrijven en organisaties onvoldoende terug.

•

De NBA streeft naar een grotere diversiteit en inclusiviteit bij
bedrijven, bij accountantsorganisaties en bij de eigen organisatie
omdat dit logisch (medewerkers, klanten en andere stakeholders
zijn ook divers), slim (onderzoek en ervaring wijzen uit dat
diversiteit de besluitvorming en prestaties verbetert) en fair is
(verschillende talenten krijgen daadwerkelijk gelijke kansen en
kunnen zich hierdoor optimaal ontwikkelen).

•

De NBA wil beter toezien op de verantwoording van bedrijven en
organisaties over dit thema en als sector zelf het goede voorbeeld
geven.
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Wettelijk streefcijfer
Sinds 1 januari 2013 geldt: minimaal 30% vrouw en mini- maal 30%
man in de raad van bestuur en raad van com- missarissen van grote
vennootschappen.
Bij niet bereiken streefcijfer > Gemotiveerd verantwoorden in het
bestuursverslag:
•
•
•

Waarom is het niet gelukt de zetels evenwichtig te verdelen;
op welke wijze is dit geprobeerd; en
wat gaat men in de toekomst ondernemen om een evenwichtige
m/v-verdeling te realiseren.

> De accountant moet verklaren dat het jaarverslag alle
informatie bevat die op grond van de wet is vereist.
> Is dit niet het geval, dan zal de accountant dit moeten laten
doorklinken in haar/zijn verklaring bij de jaarrekening.
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Bekendmaking diversiteitsbeleid
Grote beursvennootschappen moeten vanaf boekjaar 2017 in het
bestuursverslag:
1.
2.

informatie verstrekken over het diversiteitsbeleid voor het
bestuur en de raad van commissarissen.
uitleggen wat de doelstellingen van het beleid zijn, op welke
wijze het beleid wordt uitgevoerd en welke resultaten zijn
geboekt.

Als een vennootschap geen diversiteitsbeleid heeft, zal zij moeten
uitleggen waarom dit het geval is.
Als de accountant vaststelt dat de vereiste informatie over het
diversiteitsbeleid niet aanwezig is, dan dient de accountant die
tekortkoming te vermelden in de ver- klaring bij de jaarrekening.
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Publicatie NBA-handreikingen voor accountants
bij financiële instellingen
•

De bestaande NBA-handreiking 1104 Specifieke
wettelijke verplichtingen van de interne auditor en
de externe accountant in de financiële sector is
geüpdatet en opgesplitst in vier handreikingen
voor verschillende sectoren.

•

Er zijn nu handreikingen voor (beheerders van)
beleggingsinstellingen en
beleggingsondernemingen (1142), verzekeraars
(1143), pensioenfondsen (1144) en banken
(1145). De titels zijn iets aangepast om aan te
geven dat het niet alleen om wetgeving, maar ook
om andere regelgeving gaat.
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Publicatie NBA-handreikingen voor accountants bij
financiële instellingen (vervolg)

•

De handreikingen heten nu ‘Specifieke verplichtingen
vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne
auditor en de externe accountant bij ….’.

•

De handreikingen zijn bedoeld om accountants in de
financiële sector inzicht te geven in de voor hen relevante
toezichtwet- en regelgeving (toezichtregelgeving), met
name vanwege de meldplicht en andere specifieke
verplichtingen die hieruit voortvloeien. Wijzigingen in
toezichtregelgeving zoals IORP 2 en Solvency ii maakten
een actualisatie van Handreiking 1104 nodig.
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NBA LIO en NOREA presenteren Volwassenheidsmodel
informatiebeveiliging 2.0

•

Het volwassenheidsmodel informatiebeveiliging biedt een
handreiking om te beoordelen hoe het staat met de
informatiebeveiliging binnen een organisatie.

•

Het model geeft de Internal Audit afdeling, de RvB en/of
directie en toezichthouders inzicht in het actuele
volwassenheidsniveau en een handreiking met stappen
welke een organisatie nog moet nemen om tot het
gewenste volwassenheidsniveau te komen.

•

De eerste versie van het model is in 2016 gepubliceerd.
De herziene versie is tot stand gekomen in samenwerking
tussen het NBA-LIO en NOREA.
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Handvatten voor de financieel professional 2022: maturiteitsmodel en profielen
•

De ledengroep Accountants in Business heeft de eind 2017 gepubliceerd
'Toekomstvisie op het beroep van de financieel professional' uitgewerkt in een
maturiteitsmodel, inclusief profielen. Dit model is tot stand gekomen met vijf
toonaangevende hoogleraren én meer dan 30 specialisten uit de praktijk,
onderwijs en wetenschap.

•

Dit om hoogopgeleide financieel professionals, zoals veel RA's en AA's in
business, en de organisatie waarin ze werken, handvatten te bieden bij hun
professionele ontwikkeling. Hiervoor zijn de hoofdactiviteiten, toekomstige
ontwikkelingen en rollen voor strategie, performance management,
governance, risk & compliance en finance operations & reporting uitgewerkt en
beschreven.

•

Hierdoor kan de financieel professional beter richting geven aan zijn
ontwikkeling door ervaring en kennis op te doen in de praktijk, of door middel
van gerichte (permanente) educatie.
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NBA-handreiking 1138 Europese accountancyregelgeving, herzien
•

Na de totstandkoming van de eerste versie van de handreiking
met interpretaties met betrekking tot vragen over de EUregelgeving (met name de Europese verordening), is het overleg
tussen NBA en AFM voortgezet.

•

Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe interpretaties. Ook is de
tekst van een alert over roulatie (NBA Alert 38 Kantoorroulatie,
2016) opgenomen omdat deze tekst nog steeds relevant is.

•

De handreiking is uitgebracht in de vorm van ‘vragen en
antwoorden’. De vragen hebben betrekking op de Europese
accountancyverordening die van toepassing is op de
jaarrekeningcontroles van oob’s. De handreiking is daarmee dan
ook met name bedoeld voor kantoren die oob’s controleren.
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Wwft: Europese Commissie breidt lijst van hoog-risicolanden uit

•

Een accountantspraktijk moet elke transactie van of ten
behoeve van een (rechts)persoon die woont of zetelt in
een staat die de Europese Commissie heeft aangewezen,
waarvan een accountantspraktijk kennis neemt, melden
als ongebruikelijke transactie. Bij deze objectieve
indicator moet dus altijd worden gemeld. Er is geen
ruimte voor een eigen beoordeling of sprake is van
witwassen.

•

Afghanistan, American Samoa, The Bahamas, Botswana,
Democratic People's Republic of Korea, Ethiopia, Ghana,
Guam, Iran, Iraq, Libya, Nigeria, Pakistan, Panama,
Puerto Rico, Samoa, Saudi Arabia, Sri Lanka, Syria,
Trinidad and Tobago, Tunisia, US Virgin Islands, Yemen;
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Voorstel tot vervallen objectieve indicator Wwft

•

Bij de wijziging van de Wwft per 25 juli 2018 is de
objectieve indicator ingevoerd die het
accountantspraktijken verplicht stelt om alle transacties
met hoog-risico-landen als ongebruikelijke transactie te
melden bij FIU-Nederland. In het voorstel wijzigingsbesluit
financiële markten 2019 staat een voorstel om deze
objectieve indicator te laten vervallen

•

Vooralsnog blijft de huidige regelgeving gelden, dus
inclusief de meldplicht op basis van de bestaande
objectieve indicator bij hoog-risico-landen. Zodra bekend
wordt of en wanneer deze objectieve indicator vervalt, zal
de NBA hierover berichten.
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Consultatie wijziging opdracht-gerichte
kwaliteitsbeoordeling bij niet oob’s
•

Op 3 december 2018 heeft de NBA
aangekondigd er bij het ministerie van Financiën
op aan te dringen dat de opdrachtgerichte
kwaliteitsbeoordeling (okb) bij niet oob's ook door
andere deskundige accountants mogen worden
uitgevoerd.

•

In het voorstel wijzigingsbesluit financiële
markten 2019, dat op 25 februari ter consultatie is
gepubliceerd, wordt een aanpassing van de
regels voor okb’s bij niet-oob’s voorgesteld.
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Consultatie wijziging opdracht-gerichte
kwaliteitsbeoordeling bij niet oob’s (cont.)
•

Dit voorstel leidt ertoe dat naast externe
accountants ook RA’s en AA’s met aantekening,
die voldoende bekwaam zijn en over voldoende
relevante werkervaring beschikken om
desbetreffende wettelijke controle te beoordelen,
een okb mogen uitvoeren. Dit voorstel geldt niet
voor okb’s bij een oob omdat de Europese
verordening 537/2014 hier van toepassing is.

•

Totdat het wijzigingsvoorstel in werking treedt,
geldt de huidige regelgeving. U kunt op het
voorstel reageren tot 25 maart 2019.
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Nadere
Voorschriften
Permanente
Educatie 2019
(NVPE)
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NVPE 2019
•

Met ingang van 1 januari 2019 wordt een nieuw PE-model
geleidelijk ingevoerd voor accountants. Een nieuw model dat
beroepsontwikkeling centraal stelt en gericht is op het
leerresultaat in plaats van op het behalen van 40 PE-uren.

•

Vooralsnog krijgen alleen die accountants met de nieuwe
regelgeving te maken die:
•
•
•

•

werkzaam zijn bij de advisory-tak van de big four kantoren;
werkzaam zijn bij de Belastingdienst; of
eerder hebben deelgenomen aan de PE-pilot; individueel dan wel als organisatie.

Overige leden gaan in 2020 dan wel 2021 over op het nieuwe
systeem. Tot die tijd gelden voor hen nog de 'oude" NVPE.
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NVPE 2019 (Cont.)
•

In het nieuwe PE-model krijgen accountants meer
verantwoordelijkheid en keuzevrijheid in de vorm en inhoud van
de PE-activiteiten. Kortom: hoe zij vorm willen geven aan hun
beroepsontwikkeling.

•

Dit betekent een grotere keuze in leervormen: minder klassikale
opleidingen en meer mogelijkheden voor alternatieve leervormen
als intervisie, learning on the job, coaching, e-learning en
zelfstudie. Activiteiten die nodig zijn om de eigen werkzaamheden
nu en in de toekomst te kunnen uitvoeren en om maatschappelijk
relevant te blijven.

•

De enige verplichting is dat accountants dit vastleggen in een
dossier (PE-Portfolio) en daarin ook aangeven wat ze geleerd
hebben.
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NVPE 2019 (Cont.)

•

In de nieuwe PE-opzet zijn meer alternatieve
leervormen toegestaan. Het leerresultaat staat
hierbij voorop en de urennorm (40 PE-uren) is
losgelaten.

•

Accountants beoordelen zelf in hoeverre de
leeractiviteit heeft bijgedragen aan het vooraf
beschreven leerdoel en hierover rapporteren zij in
hun PE-portfolio.

•

Met de invoer van de nieuwe regeling vervalt op
termijn ook de erkenning van PE-instellingen.
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NVPE 2019 (Cont.)
Beschrijving beroepssituatie
•
Stap 1. Wat doet u (werkzaamheden)?
•
Stap 2. Wat moet dat opleveren (resultaat werkzaamheden)?
Leerdoelen en PE-activiteiten
•
Stap 3. Bepalen en uitvoeren van de PE-activiteiten: Wat wilt u
leren (leerdoel)?
•
Stap 4. Welke activiteiten onderneemt u om uw leerdoel te halen
(leeractiviteit)?
Evaluatie
•
Stap 5. Wat hebben de activiteiten opgeleverd? Wat doet u
anders (leerresultaat)?
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NVPE 2019 (Cont.)
1 januari 2019
•
Accountants werkzaam bij advisory-tak (big four)
•
Belastingdienst
•
Deelnemende accountants / organisaties aan PE pilot
1 januari 2020
•
Accountants werkzaam bij accountantsorganisaties met oobvergunning
•
(overige) interne en overheidsaccountants
1 januari 2021
•
Alle andere accountants (samenstellende accountants / niet-oob)
en accountants in business
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NVPE 2019 (Cont.)
Hoewel het huidige inputsysteem ook geen inzicht geeft in de kwaliteit
van de gevolgde PE, geeft een outputgericht systeem zonder adequate
monitoring ook geen waarborg voor kwaliteit.
Met het oog hierop zijn de volgende kwaliteitswaarborgen ingebouwd:

•

Compliance button: Alle accountants verklaren jaarlijks met de
‘compliance button’ (vergelijkbaar met de verklaring omtrent de
eed) dat zij een PE-portfolio hebben opgesteld en uitgevoerd.

•

Inhoudelijke beoordeling PE-portfolio op basis van
deelwaarnemingen: Gebaseerd op risicoanalyse vraagt het
bureau jaarlijks een aantal PE-plannen op. De beoordeling wordt
uitgevoerd door het bureau, indien nodig met raadpleging van
bepaalde leden en het ACB.
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NVPE 2019 (Cont.)
Kwaliteitswaarborgen (cont.):
•

Monitoring opvolging PE-plannen door aangewezen derden: met
accountantsorganisaties worden afspraken gemaakt over de
monitoring van PE-plannen van bij hen aangesloten accountants.

•

Gang naar Accountantskamer: Wanneer accountants zijn
aangesproken op de kwaliteit van het PE-plan en zij geen
opvolging geven aan de daaruit volgende adviezen en
aanwijzingen, kan het bestuur overwegen een klacht in te dienen
bij de Accountantskamer.

•

Inzetten Kennistoets: Inzet van de Kennistoets kan op twee
manieren: als middel om eventuele kennislacunes inzichtelijk te
maken of als extra toets om een bepaalde ondergrens aan kennis
te garanderen.
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NVPE 2019 (Cont.)
Kwaliteitswaarborgen (cont.):
•

Verplicht onderwerp: Het NBA-bestuur zet zijn beleid ten aanzien
van verplichte onderwerpen voort. Een koppeling met de
uitkomsten van periodieke evaluaties (AFM, RvT, Kennistoets) ligt
daarbij voor de hand. Accreditatie van opleidingen met betrekking
tot verplichte PE-onderwerpen blijft gehandhaafd.

•

Ondersteuning leden door NBA; Vanuit het bureau worden leden
ondersteund bij de overgang naar het nieuwe systeem
(ondersteuning bij het invullen van de PE-portfolio). Bijvoorbeeld
door: het uitwerken van de verschillende rol(len) die de
accountant vervult en daarbij behorende kennisgebieden
(ontwikkeling leerpaden en opleidingsprofielen).
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Gedragsregels
accountants bij nietnaleving wet- en
regelgeving
(NOCLAR) per 1
januari 2019
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NOCLAR

• Nieuwe nadere voorschriften die aangeven wat
er van alle accountants verwacht wordt en hoe
zij moeten handelen als regels niet worden
nageleefd door de eigen organisatie of door
een cliënt.
• Na goedkeuring door het bestuur en de
Minister van Financiën is de NV NOCLAR op 4
december 2018 gepubliceerd in de
Staatscourant (Stcrt 2018 nr 67999). Hiermee
zijn de Nadere voorschriften NOCLAR
definitief. Op 1 januari 2019 treedt de NV
NOCLAR in werking.
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NOCLAR (Cont.)
https://www.youtube.com/watch?time_continu
e=2&v=umKeuNvf5ks
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NOCLAR (Cont.)

•

Het geeft aan wat van accountants wordt
verwacht en hoe zij moeten handelen als
regels niet worden nageleefd door de cliënt
of binnen de eigen organisatie.

•

Is het nieuw? Ja en nee. De NV NOCLAR
werkt uit wat als principe al in de VGBA
werd genoemd. Ook nu dient u volgens de
VGBA al actie te ondernemen als u een
overtreding van regelgeving constateert.
45

NOCLAR (Cont.)

•

De NV NOCLAR geldt voor alle accountants, maar de impact
ervan hangt af van wat u doet.

•

Zo maakt het bijvoorbeeld uit of u betrokken bent bij
wettelijke controles of een samenstelopdracht of een
adviesopdracht uitvoert.

•

Als het gaat om NOCLAR in uw eigen organisatie maakt het
uit of u werkzaam bent in een seniorpositie of niet.

•

De NBA heeft vier stappenplannen gepubliceerd. Deze
geven aan welke stappen accountants moeten zetten
wanneer zij aanlopen tegen een overtreding van de
regelgeving.
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NOCLAR (Cont.)

•

Op het gebied van fraude en onrechtmatigheid verwacht de
maatschappij een duidelijke rol van de accountant.

•

De NV NOCLAR geven duidelijk aan wat er van accountants
verwacht mag worden en biedt accountants en maatschappij
meer houvast.

•

De Nederlandse NOCLAR-regelgeving is een doorvertaling
van de in juli 2016 door IFAC vastgestelde IESBA Noncompliance with law and regulations (NOCLAR). Door het
IFAC-lidmaatschap heeft de NBA zich verplicht om deze
internationale standaard te implementeren in Nederland.
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1.

Stappenplan voor de accountant bij nietnaleving cliënt (controle-opdrachten)

2.

Stappenplan voor de accountant bij nietnaleving cliënt (overige opdrachten)

3.

Stappenplan voor de accountant bij nietnaleving in eigen organisatie (senior)

4.

Stappenplan voor de accountant bij nietnaleving in eigen organisatie (niet-senior)
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Stappenplan voor de accountant
bij niet-naleving cliënt (controleopdrachten)
https://www.nba.nl/globalassets/
nba_stappenplan/index.html?ut
m_source=link&utm_medium=w
ebsite&utm_campaign=noclar
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Stappenplan voor de accountant
bij niet-naleving cliënt (overige
opdrachten)
https://www.nba.nl/globalassets/nb
a_stappenplan/index.html?utm_sou
rce=link&utm_medium=website&ut
m_campaign=noclar
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Stappenplan voor de accountant
bij niet-naleving in eigen
organisatie (senior)
https://www.nba.nl/globalassets/
nba_stappenplan/index.html?ut
m_source=link&utm_medium=w
ebsite&utm_campaign=noclar
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Stappenplan voor de accountant
bij niet-naleving in eigen
organisatie (niet-senior)
https://www.nba.nl/globalassets/
nba_stappenplan/index.html?ut
m_source=link&utm_medium=w
ebsite&utm_campaign=noclar
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Capita Selecta
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BREXIT
“A POTENTIAL ‘NODEAL’ SCENARIO”
https://youtu.be/ncHAwux
70u8
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Brexit:

•

Een samentrekking van 'British exit' (Brits vertrek),
is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK)
uit de Europese Unie (EU), volgend op een op 23
juni 2016 gehouden raadgevend
referendum waarbij 51,9% van de stemmers koos
voor vertrek.

•

De Britse regering gaf op 29 maart 2017 kennis
van het voornemen tot uittreden. Als gevolg
hiervan zal het VK op 29 maart 2019 om 23.00
uur lokale tijd uit de EU stappen, tenzij voor die
tijd een andere afspraak wordt gemaakt.
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Achtergrond:
•

Op 1 januari 1973 trad het Verenigd Koninkrijk toe tot
de Europese Gemeenschappen (EG). Het Britse lidmaatschap
bleef echter vanaf het begin een omstreden kwestie in het
Verenigd Koninkrijk zelf. Vanaf de toetreding bleef het land
stelselmatig voor zichzelf uitzonderingen bedingen op Europese
regelgeving. In 1975 werd er al een eerste referendum gehouden
over dit lidmaatschap. Een meerderheid van het Britse volk
steunde toen de continuering van het lidmaatschap.

•

Begin 21e eeuw werd de controverse verscherpt door
de uitbreiding van de EU met een aantal Oost-Europese staten in
2004. Deze zorgde voor een toename in de immigratie naar het
VK, mede omdat de Britse regering besloot zonder de optionele
transitieperiode arbeidsmigratie uit deze landen toe te staan. In
april 2016 stond de teller op drie miljoen immigranten vanuit EUlanden (nog steeds minder dan de helft van de allochtone
bevolking), gemiddeld veel hoger opgeleid dan de autochtone
bevolking.
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Achtergrond (vervolg):

•

Hoewel verdedigd met een liberaal-kosmopolitisch beroep
op het "Europese ideaal", was de beslissing om
immigratie maximaal toe te staan tevens ingegeven door
het gebrek aan een hoogopgeleide beroepsbevolking
(door jarenlange onderinvestering in onderwijs) en de
wens om zo "competitiever" te worden. Dit leidde tot een
anti-immigratiesentiment onder de Britse arbeidersklasse,
dat tijdens en na het referendum duidelijk (soms met
geweld) geuit werd.

•

Dit ongenoegen werd al eerder expliciet gemaakt in het
verkiezingsprogramma van de UK Independence
Party (UKIP), die in 2014 in het VK ruim een kwart van de
stemmen kreeg bij de Europese verkiezingen.
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Aankondiging referendum
•

Na de Lagerhuisverkiezingen van 2015 beloofde de herkozen premier David
Cameron een bindend referendum te houden over het Britse lidmaatschap van
de EU. Hiermee willigde hij een belofte in uit het verkiezingsprogramma van
zijn Conservatieve Partij. Bovendien poogde Cameron zo het politieke succes
van UKIP af te snijden. Het referendum werd officieel aangekondigd tijdens de
Queen's Speech van 27 mei 2015. Premier Cameron gaf aan voor een
continuerend lidmaatschap te zijn, mits er werd tegemoetgekomen aan zijn
onderhandelingsvoorwaarden. Na overleg daarover met vertegenwoordigers
van de EU in Brussel gaf hij aan tevreden te zijn. Op 20 februari 2016 kondigde
hij aan dat het referendum plaats zou vinden op 23 juni 2016.

•

Cameron liet leden van het kabinet vrij om te kiezen of ze zich bij de voor- of
de tegenstanders van het officiële kabinetsstandpunt wilden aansluiten. Zestien
van hen, onder wie naast Cameron zelf ook George Osborne en Theresa May,
waren voor 'remain' (in de EU blijven). De vijf die kozen voor 'leave' (uit de EU
stappen) waren Michael Gove, Iain Duncan Smith, John Whittingdale, Theresa
Villiers en Chris Grayling. De campagne werd geleid door twee onafhankelijke
organisaties: Britain Stronger in Europe en Vote Leave.
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Verdeeldheid
•

•

•
•

Peilingen die werden gehouden sinds 2010 lieten zien dat het
Britse volk verdeeld was over de kwestie. In november 2012 was
een meerderheid voor uittreding, terwijl in juni 2015 een
meerderheid aangaf voor continuering van het EU-lidmaatschap
te zijn.
Een peiling met het grootste aantal respondenten ooit in het
Verenigd Koninkrijk gehouden over het onderwerp (20.000 in
maart 2014) had als uitslag dat 41% voor terugtreding was, 41%
voor lidmaatschap en dat 18% het niet wist.
Als het Verenigd Koninkrijk echter betere voorwaarden zou weten
te onderhandelen, zou meer dan 50% voor continuering van het
EU-lidmaatschap stemmen.
In de maanden leidend naar het referendum verschenen er
namens grote (bedrijfs)organisaties of andere sectoren van de
samenleving paginagrote advertenties in de kranten met een
oproep om voor of tegen het referendum te stemmen. Diverse
'celebrities' uitten zich eveneens publiekelijk als voor- of
tegenstander.
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Uitslag van het referendum

•

In de ochtend na het referendum bleek het brexitkamp te
hebben gewonnen met 51,9% van de stemmen bij een
opkomst van 72,2% (33,5 miljoen stemmers); 48,1%
stemde voor blijven.

•

Opvallend bij deze uitslag is het verschil tussen Engeland
en Wales, waar telkens een meerderheid van ongeveer
53% voor de brexit koos en Schotland en Noord-Ierland,
waar het "remain"-kamp een duidelijke meerderheid
behaalde (in Schotland zelfs in alle kiesdistricten). Ook
Londen, een belangrijk financieel centrum dat een groot
deel van zijn omzet uit continentaal Europa haalt, stemde
in meerderheid ervoor om in de EU te blijven.
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Juridische nasleep

•

Op 14 september 2018 besliste het
hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk dat de
kiescommissie, die moest toezien op het eerlijk
verloop van het referendum, beslissingen had
genomen ten faveure van de Vote Leavecampagne.

•

De Vote Leave-beweging had de maximaal
toelaatbare hoeveelheid campagnegeld al
uitgegeven, maar kreeg onterecht, zo was
gebleken, toestemming om onder meer £ 620.000
door te schuiven naar pressiegroepen die ook
voorstanders van Brexit waren, en nu dus konden
adverteren.
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Politiek leiderschap - Conservatieven
•

Doordat premier Cameron campagne had gevoerd voor de optie
"remain" was zijn positie erg wankel geworden. Enkele uren na
de definitieve uitslag maakte hij bekend uiterlijk in oktober af te
zullen treden als premier en partijleider, omdat hij zichzelf niet de
geschikte persoon vond om het land uit de EU te leiden.

•

Van de drie actiefste brexit-voorvechters in de Conservatieve
Partij stelde Boris Johnson zich niet kandidaat voor de opvolging
van Cameron. Michael Gove viel in de tweede ronde af en
Andrea Leadsom trok zich vervolgens terug. Daardoor werd al op
13 juli 2016 Theresa May de opvolger van Cameron als
partijleider en premier. Tijdens de campagne voor het referendum
had May zich in het "remain"-kamp geschaard, maar zij maakte
bij haar aantreden als premier duidelijk dat voor haar de
kiezersuitspraak bindend was ("Brexit means Brexit"). In
september 2016 stopte Cameron ook als backbencher in het
Lagerhuis.
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Politiek leiderschap - UKIP
• Nigel Farage maakte op 4 juli
2016 zijn aftreden als UKIPleider bekend, omdat – naar
eigen zeggen – zijn doel was
bereikt nu zijn jarenlange
streven naar een brexit met
succes was bekroond.
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Politiek leiderschap - Labour
•

De positie van Jeremy Corbyn, de leider van de grootste oppositiepartij, de
Labour Party, werd na de uitkomst van het referendum omstreden. Hij was
voorstander van blijven in de EU, maar een deel van zijn fractie vond dat hij
zich daarvoor onvoldoende had ingezet; Corbyn had, in tegenstelling tot de
rechtse vleugel binnen zijn partij, geweigerd een standpunt in te nemen waarin
blijven gepaard moest gaan met anti-immigratiemaatregelen en waarin de
voordelen van de EU in puur economische termen werden beschreven.

•

De rechtse factie verlangde daarop dat hij aftrad. Toen Corbyn dat weigerde,
trokken 23 van de 31 leden van zijn schaduwkabinet zich uit protest terug. Zes
dagen na de uitslag van het referendum werd binnen zijn fractie een motie van
wantrouwen tegen Corbyn aangenomen met 172 tegen 40 stemmen. Hij bleef
echter aan als partijleider. Als reden gaf hij aan dat hij door de partijleden was
gekozen, niet door de fractie. Een aangekondigde leiderschapsverkiezing was
het resultaat, waarbij Owen Smith zijn uitdager was.

•

Op 24 september 2016 bevestigde een stemming onder de partijleden dat
Corbyn vooralsnog leider zou blijven.
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Schotland en Noord-Ierland
•

In zowel Schotland als Noord-Ierland stemde een meerderheid
van de bevolking ervoor om in de EU te blijven (62% en 56%,
resp.). In 2014 hield Schotland een referendum over
onafhankelijkheid, waarbij 55% tegenstemde. Een belangrijk
argument van het tegenkamp in dat referendum was dat de plaats
van Schotland binnen de EU onzeker zou worden. Daags na het
brexitreferendum kondigde de Schotse SNP-regering al aan een
tweede onafhankelijkheidsreferendum voor te bereiden, met een
apart Schots EU-lidmaatschap als doel.

•

Een soortgelijke situatie deed zich voor in Noord-Ierland, waar
Martin McGuinness riep om een referendum over aansluiting van
dit gebied bij Ierland. Hier speelde ook mee dat een Brits
uittreden uit de EU de grens tussen Ierland en Noord-Ierland zou
verscherpen, en dat lidmaatschap van beide gebieden in de EU
onderdeel was van het Goedevrijdagakkoord.
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Artikel 50

•

Artikel 50 van het Verdrag van Maastricht voorziet na het
Verdrag van Lissabon (2007) in een procedure om uit te
treden uit de Europese Unie. Een lidstaat kan
overeenkomstig zijn grondwettelijke bepalingen besluiten
zich uit de Unie terug te trekken. De Europese Raad sluit
dan een akkoord met deze staat over de voorwaarden,
waarbij rekening wordt gehouden met het kader van de
toekomstige betrekkingen van die staat met de Unie.

•

De Verdragen zijn niet meer van toepassing op de
betrokken staat met ingang van de datum van
inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij
gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na de
kennisgeving van de terugtrekking.
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Artikel 50 (vervolg)

•

Op 8 februari 2017 gaf het Britse Lagerhuis, met de
goedkeuring van een nieuw wetsvoorstel, aan premier
May definitief groen licht om met de onderhandelingen
over de uittreding te beginnen.[40] Op 28 maart stuurde
Theresa May een brief naar Donald Tusk waarmee Artikel
50 officieel in gang werd gezet. Deze brief werd op 29
maart 2017 ontvangen en gehonoreerd. De
uittredingsprocedures van het Verenigd Koninkrijk waren
daarmee gestart.

•

Dit is de bovengenoemde kennisgeving van de
terugtrekking. De Verdragen zijn dus niet meer van
toepassing op het Verenigd Koninkrijk met ingang van de
datum van inwerkingtreding van het
terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na 29
maart 2019.
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Conceptakkoord
•

Op 13 november 2018 lag er een conceptakkoord klaar over de
Britse uittreding. In dit akkoord was bepaald dat het Verenigd
Koninkrijk na de uittreding lid zou blijven van de douane-unie van
de EU. Ook zou de grens tussen Noord-Ierland en Ierland na 29
maart 2019 open blijven, zonder grenscontroles. Deze regeling
staat bekend als de "Ierse backstop".

•

Er zou een einde komen aan het vrije verkeer van personen van
buiten het VK. Tevens was vastgelegd dat het VK tot en met 2020
zou blijven bijdragen aan de EU-begroting. Daarmee zou een
bedrag zijn gemoeid van 39 miljard Britse pond (45 miljard euro).
Eerder had de EU verlangd dat het VK zich aan toegezegde
financiële verplichtingen zou houden, ook die van na 2020. In dat
geval zou het VK een bedrag van omgerekend honderd miljard
euro hebben moeten betalen.
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Januari – maart 2019
•

De stemming in het Lagerhuis vond uiteindelijk plaats in de avond van 15
januari 2019. Hierbij werd de brexit-deal weggestemd met 432 stemmen tegen,
202 stemmen voor en 16 onthoudingen. Het verschil van 230 stemmen was de
grootste nederlaag in het Lagerhuis sinds het begin van de Britse
parlementaire democratie, meer dan een eeuw geleden. Het oude record uit
1924, toen het verschil 'slechts' 166 stemmen bedroeg, werd daarmee
ruimschoots gebroken. Van Mays Conservatieve Partij stemden 198 leden voor
en 112 tegen. Drie Labourleden stemden voor de deal.

•

Op 16 januari 2019 verwierp het Lagerhuis een door Labourleider Jeremy
Corbyn tegen de regering ingediende motie van wantrouwen met 325 tegen
306 stemmen. Hierdoor behield May het initiatief inzake een oplossing voor het
brexitakkoord. Het Lagerhuis nam op 29 januari met 432 tegen 202 stemmen
een amendement aan van de conservatief sir Graham Brady om met de EU in
overleg te treden over een andere regeling voor de grens tussen Noord-Ierland
en Ierland. Dezelfde dag stemde het Lagerhuis, met 318 stemmen voor en 310
tegen, dat het VK niet zonder een EU-akkoord uit de Europese Unie mocht
stappen. De EU gaf opnieuw aan dat van heronderhandelingen geen sprake
kon zijn, maar voegde eraan toe dat als het VK uitstel zou willen van uittreding,
dit in stemming zou worden gebracht. Alle EU-landen zouden dan wel met dat
uitstel akkoord moeten gaan.
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Januari – maart 2019 (vervolg)

•

Tussen januari en 12 maart 2019 probeerde premier May
via onderhandelingen een gewijzigde regeling te
bewerkstelligen, met name over de backstop. Over de
uitkomst was men verdeeld: Premier May zei dat "de
noodoplossing (de backstop) niet permanent van aard is",
terwijl Juncker aangaf dat "de werking van het akkoord
niet is gewijzigd".[Nadat de juridisch adviseur van de
Conservatieve Partij, Geoffrey Cox, had aangegeven dat
het Verenigd Koninkrijk zich nog altijd niet éénzijdig uit de
backstop kon terugtrekken, werd het aangevulde akkoord
op 12 maart 2019 door het Lagerhuis verworpen met 242
stemmen voor het akkoord en 391 tegen.

•

Twee dagen later stemde het Lagerhuis voor uitstel van
de Brexit met 412 tegen 202 stemmen.
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Financiële markten
•

Binnen een paar weken na de referendumuitslag deden zich
grote gevolgen voor op de financiële markten. De koers van het
pond zakte naar $1,30, de laagste koers sinds 1985, terwijl elders
in Europa de aandelenkoersen van Deutsche Bank en Monte dei
Paschi di Siena inzakten, de laatste met 80%.

•

De rentes op Duitse en andere staatsobligaties zakten onder nul
doordat beleggers massaal hun bankaandelen voor
staatsschuldpapieren inruilden. Wat er met de status van de
Londonse City als bankenhoofdstad van Europa zou gebeuren
was onzeker; Frankfurt, Parijs en Dublin wedijverden om de
opvolging.

•

Veel financiële instellingen maken zich zorgen over het vertrek uit
de EU vanwege het kwijtraken van de paspoortrechten om vrij
diensten elders in de Europese Economische Ruimte aan te
mogen bieden.
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Europese paspoort – situatie bij Brexit met deal

•

Bereiken de EU en het VK overeenstemming over
de wijze van brexit? Dan geldt mogelijk een
overgangsperiode tot 31 december 2020. Tijdens
deze periode blijven de EU-regels en -wetten in
het VK gelden. U kunt als Nederlandse financiële
onderneming dan tot en met 31 december 2020
gebruikmaken van uw Europees paspoort en
diensten verrichten en/of producten aanbieden in
het VK.

•

De EU en het VK hebben een principeakkoord
bereikt over zo'n overgangsperiode. Het Europees
Parlement, de EU en het Britse parlement moeten
dat akkoord nog goedkeuren.
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Europese paspoort – situatie bij no-deal Brexit

•

Bereiken de EU en het VK geen overeenstemming
bereiken over de wijze van brexit? Dan is er ook geen
overgangsperiode. U kunt dan geen gebruik meer maken
van uw Europees paspoort in het VK en u kunt na 29
maart 2019 in principe geen diensten meer verrichten
en/of producten aanbieden in het VK.

•

De Britse toezichthouder Financial Conduct Authority
(FCA) heeft voor deze situatie een tijdelijke voorziening
getroffen (het ‘temporary permissions regime’). Financiële
ondernemingen die voor brexit op basis van een
Europees paspoort activiteiten verrichten in het VK
kunnen dit onder dezelfde voorwaarden blijven doen, tot
een maximum van drie jaar. Om gebruik te maken van dit
regime kunnen financiële ondernemingen vanaf 7 januari
2019 een notificatie versturen aan de FCA.
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Europese paspoort – situatie bij no-deal Brexit (vervolg)

•

Het is zeer belangrijk dat financiële ondernemingen dit
tijdig doen, omdat zij anders de mogelijkheid verliezen om
grensoverschrijdend diensten aan te bieden in het VK.
Financiële ondernemingen hebben tot en met 28 maart
2019 om zich bij de FCA aan te melden voor het
‘temporary persmissions regime’.

•

De Britse regering zal bovendien verdere wetgeving
invoeren op basis waarvan financiële ondernemingen die
zich niet onder het ‘temporary permissions regime’
hebben geregistreerd tijdelijk kunnen blijven voldoen aan
bestaande contractuele verplichtingen. Dit ‘financial
services contracts regime’ biedt financiële ondernemingen
een beperkte periode om hun activiteiten in het VK op
een ordentelijke manier af te wikkelen.
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Gevolgen betalings- en
effectenverkeer
https://youtu.be/NeGesGrFdG4
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Toegang tot centrale clearing voor afdekken van risico’s
•

Nederlandse financiële instellingen maken op grote schaal gebruik van
derivatenmarkten voor het afdekken van risico’s. De Londense City vervult een
prominente rol in de centrale clearing van deze derivaten, waarbij een centrale
tegenpartij (CCP) zich tussen kopen en verkoper plaatst om het
tegenpartijrisico af te dekken.

•

Vooral banken en verzekeraars geven aan het verlies van toegang tot CCP’s in
het VK bij een no-deal Brexit als een groot risico te zien. In dit scenario kunnen
zij niet langer voldoen aan hun wettelijke clearingverplichting bij CCP’s in het
VK en stijgen de kosten voor centrale clearing.

•

In de EU zijn slechts beperkt alternatieve CCP’s beschikbaar die op korte
termijn grote volumes uit het VK kunnen overnemen. Instellingen zijn in
beperkte mate begonnen met het overzetten van derivatencontracten naar
CCP’s buiten het VK. DNB verwelkomt het recente besluit van de Europese
Commissie om de toegang tot CCP’s in het VK tijdelijk te waarborgen.
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Uitvoering derivatencontracten

•

Bij een no-deal Brexit kunnen complicaties
optreden bij de uitvoering van doorlopende
derivatencontracten die zonder tussenkomst van
een CCP zijn afgesloten. Deze
derivatencontracten worden gedurende de looptijd
regelmatig aangepast met het oog op goed
risicomanagement, waarbij sprake kan zijn van
het verlenen van beleggingsdiensten.

•

Bij een no-deal Brexit beschikken dienstverleners
uit het VK niet langer over de benodigde
vergunning om deze diensten uit te voeren. Dit
kan leiden tot belemmeringen in het
risicomanagement van financiële instellingen.
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Overige Brexit-risico’s voor de financiële sector

•

Specifiek voor verzekeraars bestaat het risico dat
herverzekeraars in het VK in geval van een no-deal Brexit
mogelijk niet langer over de juiste vergunning beschikken
om schadeclaims aan verzekeraars in de EU uit te mogen
betalen.

•

Bij een no-deal Brexit kunnen ook belemmeringen
ontstaan voor de vrije uitwisseling van persoonsgegevens
met partijen in het VK. De meeste financiële instellingen
schatten dit risico in als beperkt en maken waar nodig
gebruik van de beschikbare ruimte in Europese
privacywetgeving om een vrije uitwisseling van
persoonsgegevens met partijen buiten de EU mogelijk te
maken. Voor enkele individuele instellingen vraagt dit
meer aandacht, bijvoorbeeld wanneer zij gebruik maken
van datacentra in het VK.
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Accounting & Audit - before 29 March 2019:

•

The UK currently follows the EU rules and regulations that
fall under the areas of accounting, corporate reporting
and audit. These rules and regulations set out how
companies and other legal entities report on their financial
activity, corporate governance arrangements and how
those reports are audited. This is reflected in UK law
mainly through the Companies Act 2006 and regulations
made under that Act.

•

For other types of legal entities which have their own
specific legislation, this generally mirrors the legislation for
companies (albeit with modifications) and therefore much
of this notice will be relevant to these entities also.
However, this notice is expressed in terms of the effect for
companies as this is the most commonly used corporate
form.
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Accounting & audit after March 2019 if there’s no
deal:
•

The government will ensure that the UK continues
to have a functioning regulatory framework for
companies and that, as far as possible, the same
laws and rules that are currently in place continue
to apply. This will be done by using the powers in
the EU Withdrawal Act 2018 to correct
deficiencies in our statute book arising from our
exit from the EU.

•

The UK government will continue to work with the
Scottish Government, Welsh Government and the
Northern Ireland Civil Service, to ensure the future
company law regime works across the UK.
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Accounting and corporate
reporting
• The corporate reporting regime
will be unchanged in many
respects; however, certain
changes are necessary to reflect
that the UK is no longer a
Member State.
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Audit

•

The rules relating to audits of UK companies operating
solely within the UK will be unchanged, but there will be
additional requirements relating to the audits of UK
companies operating cross-border, and to the provision of
audit services cross-border.

•

The UK will unilaterally provide a transitional period in the
field of audit until the end of December 2020. During this
transitional period individuals will be able to continue to
apply for their EU audit qualifications to be recognised in
the UK and EU auditor registrations will continue to be
recognised in the UK. Additionally, EU audit firms will
continue to count towards the majority of appropriately
qualified persons test for owning UK audit firms.
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Implications on Accounting & Corporate Reporting
•

UK incorporated subsidiaries and parents of EU businesses will
continue to be subject to the UK’s corporate reporting regime.
However, certain exemptions in the Companies Act 2006 relating
to the preparation of individual accounts will no longer be
extended to companies with parents or subsidiaries incorporated
in the EU. For example, a UK company is currently exempted
from having to prepare individual accounts if it is dormant, and
part of a group of companies with an EU parent company that
prepares group accounts. This exemption will only continue to
apply after exit if the parent company is established in the UK.

•

UK businesses with a branch operating in the EU will become
third country businesses and will be required to comply with
specific accounting and reporting requirements for such
businesses in the Member State in which they operate.
Complying with the accounting and reporting requirements of the
Companies Act 2006 may no longer be treated by those Member
States as sufficient.
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Implications on Accounting & Corporate Reporting (continued)
•

UK companies listed on an EU market may also be required to
provide additional assurance to the relevant listing authority that
their accounts comply with International Financial Reporting
Standards as issued by the International Accounting Standard
Board. This will need to be done in accordance with EU third
country requirements. In the short term, this could lead to
changes to the compliance statements which are required within
the annual accounts submitted to listing authorities.

•

As set out above there will be changes to reporting requirements
which will have implications for how UK accounting and company
secretariat service providers interact with their clients. This could
lead to a need for changes to systems to capture additional
information for reporting purposes as well as obtaining additional
agreements and assurances from the relevant listing authorities
ahead of their reporting date.
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Implications on Audit:
•

In order to be able to sign audit reports on behalf of an audit firm approved in
the UK, the auditor must be in possession of a qualification recognised in the
UK.

•

The UK will provide individual auditors with EU qualifications with a transitional
period, from exit until the end of December 2020, during which they can apply
to be recognised as auditors in the UK subject to passing an aptitude test. At
the end of the transitional period EU auditors will cease to benefit from
automatic recognition of their qualifications in the UK and may no longer be
offered an aptitude test. However, EU qualified auditors who were recognised
as a result of an aptitude test process, which is begun before the end of the
transitional period, will continue to be recognised.

•

Auditors with Irish qualifications will not need to take an aptitude test as the
Republic of Ireland uses audit qualifications granted by UK qualifying bodies.

•

As is currently the case, those with EU qualifications will count towards the
required majority of appropriately qualified owners or managers of a UK audit
firm. EU audit firms will also be recognised, but only during the transitional
period. After the end of the transitional period, only those audit firms that are
owners or managers and registered firms in the UK will count towards the
majority of appropriately qualified owners or managers of a UK audit firm.
However, EU qualified individuals will continue to be recognised.
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Implications on Audit (continued):
•

Audits of EU businesses seeking to raise capital by issuing shares or debt
securities on a regulated market in the UK will need to be undertaken by an
auditor registered with the Financial Reporting Council. After the conclusion of
the transitional period, the audits will need to be included in a cycle of
inspections, in which the Financial Reporting Council will visit the registered
auditor in the EU Member State where the business is incorporated until that
Member State is recognised in the UK as having an equivalent audit regulatory
framework.

•

In a ‘no deal’ scenario an individual’s UK audit qualification may no longer be
recognised in an EU Member State.

•

Audits of UK businesses seeking to raise capital by issuing shares or debt
securities on a regulated market in the EU will need to be undertaken by an
auditor registered as a ‘third country auditor’ in the EU Member State in which
the market operates. The audit will then be in scope of a cycle of inspections by
the recognised authority for that market.

•

A UK audit firm that wishes to own part of, or be part of the management body
of, an EU firm will no longer be recognised among the required majority of EU
qualified owners or managers.
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Accounting & corporate reporting - Actions for
businesses and other stakeholders:

•

Subsidiaries and parents of EU companies established in
the UK will need to make themselves familiar with the
exemptions in the Companies Act 2006 relating to
accounting and reporting requirements that will no longer
be extended to UK companies with parents or
subsidiaries incorporated in the EU.

•

Branches of EU companies established in the UK will
become subject to additional requirements under the
overseas companies regime, and after exit will be subject
to the same accounting and reporting requirements as
non-EU companies that have a branch here. The
management of such branches should familiarise
themselves with the additional reporting requirements that
will be applicable to them.
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Accounting & corporate reporting - Actions for
businesses and other stakeholders (continued):

•

UK businesses may wish to make themselves aware of
the specific accounting and reporting requirements of any
Member State in which they operate.

•

UK businesses listed on an EU market may wish to make
themselves aware of EU third country requirements for
listed entities.

•

UK legal, accounting and company secretariat service
providers to UK or EU businesses with operations and
listings in both the UK and the EU will need to ensure that
their clients are aware of the additional reporting
requirements as well as the need to obtain additional
agreements and assurances.
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Audit - Actions for businesses and other stakeholders:
•

Individuals with EU qualifications who are not yet recognised by the UK will
want to make themselves aware of further details on the transitional period for
automatic recognition of audit qualifications and the continued availability of the
aptitude test, as referenced above. The test is available from recognised
supervisory bodies for auditors the Institute of Chartered Accountants in
England and Wales, the Institute of Chartered Accountants of Scotland, the
Association of Chartered Certified Accountants and Chartered Accountants
Ireland. Individuals who are already recognised do not need to take any further
action.

•

EU businesses operating in the UK seeking to raise capital by issuing shares or
debt securities on a regulated market in the UK may wish to consider securing
the services of an auditor registered with the Financial Reporting Council.

•

An EU audit firm wanting to be an auditor of an EU business with debt or equity
traded on a UK market will need to register as a ‘third country auditor’ in the
UK.
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Audit - Actions for businesses and other stakeholders (continued):
•

Holders of a UK audit qualification who want to provide audit services in a
Member State will need to understand how their qualifications will be
recognised in that Member State, including the Republic of Ireland. This will
govern their ability to sign audit reports on behalf of an audit firm approved in
that Member State, and their ability to be recognised as part of the required
majority of EU qualified members of the ownership or management body of an
audit firm.

•

UK businesses who wish to raise capital by issuing shares or debt securities on
a regulated market in the EU may wish to consider securing the services of a
‘third country auditor’ registered in the relevant Member State.

•

An audit firm wanting to be an auditor of a UK business with debt or equity
traded on an EU market will need to register as a third country auditor in the
Member State in which the securities market is situated or operates.
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Brexit – 10 Things To Do:
1 - Laat Britse werknemers zich
registreren
2 – Ga in gesprek met
toeleveranciers en afnemers
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Brexit – 10 Things To Do:
3 – Zoek uit welke BTW en BTWregelingen gelden na Brexit
4 – Kijk uit voor de kosten van
Brexit
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Brexit – 10 Things To Do:
5 – Check de geldigheid van
diploma’s
6 – Zorg dat u een douanenummer heeft
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Brexit – 10 Things To Do:
7 – Kijk naar intellectuele
eigendommen en certificaten
8 – Controleer servicecontracten
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Brexit – 10 Things To Do:
9 – Breng dataopslag en ICT
handelingen in kaart
10 – Regel het transport
95

Selectie van Jurisprudentie
Accountantskamer:
• Forac schaadt aanzien beroep
met wéér een partijdig rapport
d.d. 11/1/2019

• Goodwill goedgekeurd zonder
goed onderzoek d.d. 1/2/2019
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NBA Handreiking
1111 – Overige
opdrachten
(d.d. 10/8/2010)
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NBA Handreiking 1111:
•

Uit de praktijk is bekend dat regelmatig de vraag wordt gesteld of een uit te
voeren opdracht een overige opdracht is, dan wel een assurance- of een aan
assurance verwante opdracht. Voor de accountant is het onderscheid tussen
de genoemde soorten opdrachten en het wel of niet bedrijfsmatig uitvoeren
daarvan van belang, omdat dit in veel gevallen bepalend is voor het antwoord
op de vraag of een accountant in business deze opdracht mag uitvoeren of dat
dit voorbehouden is aan een openbaar accountant, intern accountant, of
overheidsaccountant. Het onderscheid tussen de drie soorten opdrachten
respectievelijk tussen de genoemde ledengroepen heeft gevolgen voor de van
toepassing zijnde regelgeving.

•

De vraagstelling komt met name voor bij de accountant in business indien en
voor zover deze qua dienstverlening raakvlakken heeft met een openbaar
accountant, werkzaam bij of verbonden aan een accountantskantoor. Volgens
de Verordening gedragscode (VGC) van NOvAA en NIVRA is sprake van een
accountantskantoor indien in een organisatorische eenheid assuranceopdrachten of aan assurance verwante opdrachten al dan niet in combinatie
met overige opdrachten ‘bedrijfsmatig’ worden uitgevoerd door een
Accountant-Administratieconsulent of een registeraccountant. Op deze
opdrachten zijn nadere voorschriften van kracht die niet van toepassing zijn op
overige opdrachten.
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NBA Handreiking 1111:

•

Het begrip ‘bedrijfsmatig handelen’ is toegelicht in de in
2008 vastgestelde NBA-handreiking 1105. Samenvattend
is hierin aangegeven dat van bedrijfsmatig handelen
sprake is indien een accountant onder een eigen
bedrijfsnaam en met een daartoe afgescheiden vermogen
met een zekere regelmaat tegen honorering assuranceof aan assurance verwante opdrachten verwerft en
uitvoert’.

•

Onduidelijkheid over de aard van een opdracht bestaat
veelal bij niet frequent voorkomende opdrachten, zijnde
andere dan doorlopende controle-, beoordelings- of
samenstellingsopdrachten en direct daaraan gerelateerde
bijkomende al dan niet periodieke opdrachten.
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NBA Handreiking
1112 –
Persoonsgerichte
Onderzoeken
(d.d. 6/10/2010)
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NBA Handreiking 1112:
•

In deze NBA-handreiking wordt onder een persoonsgericht
onderzoek verstaan de aan een accountant verleende opdracht
waarvan het object bestaat uit het functioneren, handelen of
nalaten van handelen van een (rechts)persoon, voor de uitvoering
waarvan werkzaamheden met een verifiërend karakter worden
verricht, onder andere bestaande uit het verzamelen en
analyseren van al dan niet financiële gegevens en het
rapporteren van de uitkomsten.

•

Uit het gebruik van het woord personen kan worden afgeleid dat
niet alleen het functioneren, handelen of nalaten van handelen
van natuurlijke personen, maar ook het functioneren, handelen of
nalaten van handelen van rechtspersonen object van een
persoonsgericht onderzoek kan zijn. Daarmee onderscheidt een
dergelijk onderzoek zich van de controle of beoordeling van een
financiële verantwoording van een rechtspersoon, waarvan het
object van onderzoek bestaat uit de financiële uitkomsten van het
handelen van een rechtspersoon.
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NBA Handreiking 1112:
•

De bij een persoonsgericht onderzoek uit te voeren
werkzaamheden hebben veelal ten minste gedeeltelijk een
verifiërend karakter. Desondanks is een persoonsgericht
onderzoek niet aan te merken als een assurance-opdracht of een
aan assurance verwante opdracht, maar als een overige
opdracht, bedoeld in de Verordening gedragscode (VGC).

•

In één opdracht kan een persoonsgericht onderzoek samenlopen
met werkzaamheden met een assurance-karakter als bedoeld in
het Stramien voor assurance-opdrachten. In de
opdrachtbevestiging en in de schriftelijke rapportage zal de
accountant de werkzaamheden met een assurance-karakter
duidelijk scheiden van het persoonsgericht onderzoek. Hij zal dat
doen door in de opdrachtbevestiging en in zijn rapportage
afzonderlijke paragrafen te gebruiken. Aldus wordt duidelijk welk
deel betrekking heeft op het persoonsgericht onderzoek en welk
deel op de assurance-opdracht.
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NBA Handreiking 1127
– Opdrachten
uitgevoerd ter
ondersteuning bij
(potentiële) geschillen
(d.d. 6/2014)
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NBA Handreiking 1127:
•

Deze NBA-handreiking is toepasbaar in die gevallen waarin de
accountant weet dan wel redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn
product zal worden gebruikt in een geschil. Bijvoorbeeld wanneer
de accountant wordt gevraagd om assurance te geven bij (niet)
financiële informatie of om als partijdeskundige een bepaald
standpunt te ondersteunen. Deze handreiking gaat niet in op
situaties waarin de accountant wordt gevraagd als getuige
deskundige op te treden op verzoek van een rechtbank.

•

De aanleiding van deze handreiking is dat de Accountantskamer
zich in meerdere zaken heeft uitgesproken over opdrachtvorm en
rapportering van de accountant bij diens optreden in geschillen.
Een rode draad in deze uitspraken is dat de Accountantskamer
zich richt op de bewoordingen van de accountant in zijn
rapportage en de inhoud daarvan en niet primair op de vorm van
de opdracht.
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NBA Handreiking 1127:
•

Zoals blijkt uit de in deze context door de Accountantskamer
gedane uitspraken, verwacht deze dat de accountant op een
heldere, transparante en evenwichtige wijze rapporteert. Bezien
vanuit de eisen van ‘vakbekwaamheid en zorgvuldigheid’ en
‘objectiviteit’ houdt dit in dat wat de accountant rapporteert feitelijk
juist behoort te zijn.

•

Dat wil zeggen onderbouwd met informatie die naar zijn aard en
omvang voldoende en geschikt is om als basis voor de
rapportage te kunnen fungeren en zo kan bijdragen aan de
objectieve waarheidsvinding door een rechterlijke autoriteit. Deze
verwachting baseert de rechter op de taak van een accountant in
het maatschappelijk verkeer, zijn specifieke vakbekwaamheid en
zijn verantwoordelijkheid om te handelen in het algemeen belang.
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NBA Handreiking 1127:
•

Zoals blijkt uit de in deze context door de Accountantskamer
gedane uitspraken, verwacht deze dat de accountant op een
heldere, transparante en evenwichtige wijze rapporteert. Bezien
vanuit de eisen van ‘vakbekwaamheid en zorgvuldigheid’ en
‘objectiviteit’ houdt dit in dat wat de accountant rapporteert feitelijk
juist behoort te zijn.

•

Dat wil zeggen onderbouwd met informatie die naar zijn aard en
omvang voldoende en geschikt is om als basis voor de
rapportage te kunnen fungeren en zo kan bijdragen aan de
objectieve waarheidsvinding door een rechterlijke autoriteit. Deze
verwachting baseert de rechter op de taak van een accountant in
het maatschappelijk verkeer, zijn specifieke vakbekwaamheid en
zijn verantwoordelijkheid om te handelen in het algemeen belang.
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Rode Loper Amsterdam – 22 maart 2019

Antoinette Dijkhuizen RA

Endymion M. Struijs RA

• Beleidsbepaler, Externe
Accountant
• Lid bestuur Ledengroep
Openbare Accountants (NBA)
• Oprichtster van:

• Beleidsbepaler, Externe
Accountant
• Lid bestuur Ledengroep
Openbare Accountants (NBA)
• Oprichter van:

Gezond toekomstperspectief wordt bedreigd
door een weeffout in de accountancy
7 maart 2019
22 maart 2019

Accountancysector is onmisbaar voor de economie

•
•
•
•
•
•

Pers springt er bovenop
Familie involved
Afgeluisterd
Carrière in gevaar
Privé vermogen in gevaar
Relaties onder druk

•
•

Groepsdruk
Angst

•

Menselijke waardigheid

Waarheidsvinding
Onafhankelijk onderzoek
Scheiding met strafrecht
Geen zwijgrecht
Vrijheid om te praten
Wettelijke bescherming

Veiligheid

Groter denken,
kleiner doen
Intellectueel debat
Wetenschappelijk
onderzoek

Menselijke
Waardigheid

•

Professor Dr. Willem Buijink

•

Financiële Verslaggeving | Accountantscontrole

Er zijn geen overtuigende aanwijzingen voor breed
aanwezige Kwaliteit Financiële Verslaggeving (KFV)problemen in Nederland

De aanwijzingen door een gebrek aan KFV worden niet
overtuigend gedocumenteerd in de
AFM rapporten en de MCA rapporten

Er zijn geen overtuigende aanwijzingen voor breed
aanwezige Kwaliteit van het Proces van Wettelijke
Accountantscontrole (KPA)-problemen in Nederland

De aanwijzingen door een gebrek aan KPA worden niet
overtuigend gedocumenteerd in de
AFM rapporten en de MCA rapporten

Er bestaat een breed en rijk onderzoeksgebied waarin
(1) het meten van en
(2) De determinanten van KFV en KPA wordt
bestudeerd, evenals de relatie tussen KPA en KFV.

De resultaten daarin worden onvoldoende door de AFM
en de MCA (rapporten) gebruikt.

Het is verstandig om na te denken over/ te streven naar
een nog betere KPA in Nederland

Accountant zijn behoort uitdagend en innovatie gericht te
zijn

•
•

Kwaliteit van Financiële verslaglegging
Kwaliteit in het proces van Wettelijke Accountantscontrole

• Vrijdag 19 april 2019: Permanente
Educatie - Performing Art - Amsterdam
editie, met aansluitend het Rode Loper
Amsterdam debat én voorstelling ITA:
Het Hout.
• Week 11 november 2019: Permanente
Educatie - Dutch Caribbean Amsterdam (11+12/11: Curaçao en
14+15/11: Aruba)
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SAVE THE DATE – 19 april 2019

