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De samenstellingsopdracht, de meest uitgevoerde 

opdracht door accountantskantoren, is uitgegroeid tot 

een bijna allesomvattende opdracht: van het inboeken 

van administraties tot en met het opstellen van de jaar-

rekening en de bijbehorende fiscale aangifte. Met name 

de administratieve dienstverlening en de samenstel-

lingsopdracht zijn vaak met elkaar verweven. De reden 

hiervoor is mede te vinden in de periodieke kwali-

teitstoetsingen, waarbij veel kantoren denken: ‘als het 

maar in het dossier zit’. Dossiers voor samenstellings-

opdrachten zijn daardoor steeds groter geworden.  

Gelukkig bestaat er de mogelijkheid van een digitaal 

dossier. Dit kan echter tot problemen leiden wanneer 

het dossier wordt getoetst bij de periodieke kwali-

teitstoetsing. Dan valt het complete dossier onder de 

toetsing. In de praktijk blijkt regelmatig discussie te 

ontstaan over werkzaamheden waarvan de toetser van 

mening is dat deze hadden moeten worden uitgevoerd 

en de mening van de accountant, die stelt dat derge-

lijke werkzaamheden niet onder de opdracht vallen en 

daarom niet zijn uitgevoerd. 

Risicogericht

Middelen als risicogericht samenstellen en het  

toepassen van materialiteit worden ingezet om de  

samenstellingsopdracht efficiënter uit te voeren en de 

grote brij aan werkprogramma’s en bijbehorende vast-

leggingen drastisch in te perken. De nieuwe Standaard 

4410 biedt waardevolle aanknopingspunten om de  

samenstellingsopdracht te moderniseren en efficiënter 

te maken. 

De vraag is of vanuit de definitie van de samenstel-

lingsopdracht in de nieuwe Standaard 4410 er nog ge-

sproken kan worden van risicogericht samenstellen of 

van risicogericht administreren? De nieuwe Standaard 

4410 formuleert de definitie van de samenstellings-

opdracht klip en klaar:

“Een samenstellingsopdracht is een opdracht waarbij 

een accountant deskundigheid inzake administratieve 

verwerking en financiële verslaggeving toepast om: 

-  het management te ondersteunen bij het opstellen 

en presenteren van historische financiële informatie 

van een entiteit in overeenstemming met een van 

De nieuwe Standaard 4410 heeft vergaande gevolgen voor de samenstellings-
opdracht. Aangezien dit product het verschil maakt voor menig  
mkb-accountant is het van essentieel belang om kennis te nemen van  
de wijzigingen die per 1 januari 2016 van kracht worden.

Marcel Kurvers

Samenstellingsopdracht conform 

de nieuwe Standaard 4410:

Vaktechniek

onform 

0:

Foto: RoyalPrint

Terug 

naar de 

basis



15

toepassing zijnd stelsel inzake financiële verslag-

geving; en 

-  hierover te rapporteren zoals dat door deze stan-

daard wordt vereist.” 

Concreet betekent dit dat alle werkzaamheden tot 

aan de oplevering van een uitgewerkte saldilijst/ 

kolommenbalans niet onder de samenstellingsopdracht 

vallen, maar moeten worden gezien als overige op-

dracht, namelijk administratieve dienstverlening. Het 

gemiddelde werkprogramma op postniveau is bedoeld 

voor het uitvoeren en vastleggen van de voor bereidende 

werkzaamheden om te komen tot de jaarrekening.  

Dit werkprogramma maakt nu meestal onderdeel uit van 

de samenstellingsopdracht en het samensteldossier. 

Ook een risicogerichte aanpak speelt in op het werk-

programma (op postniveau) dat is opgenomen in het 

samensteldossier. 

Inzicht in de cliënt

Buiten kijf staat dat het bij de samenstellings-

opdracht belangrijk is om inzicht in de cliënt en de 

onderneming te hebben. Dit gebruikt de accountant 

vervolgens bij het doorlezen van de samengestelde  

informatie en is een essentieel onderdeel van risico-

gericht samenstellen. Ook is dit inzicht van belang om 

te kunnen inspelen op de wensen en behoeften van de 

cliënt binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving 

biedt. Daarbij hoort een eenduidige en zuivere formule-

ring van het opdrachtenpallet van de accountant. Ver-

volgens is het aan de cliënt om de keuze te maken 

waarvoor hij de accountant wenst in te zetten, al dan 

niet gebaseerd op het advies van de accountant. 

Ontrafeling

Om voor de cliënt duidelijkheid te verschaffen,  

dienen opdrachten die nu veelal ineengevlochten zijn 

(zoals administratieve dienstverlening en de samen-

stellingsopdracht) te wor-

den ontrafeld en zuiver te 

worden geformuleerd. Elke 

opdracht kan daarbij wor-

den gezien als een compo-

nent met een kop en een 

staart. Het eindproduct 

van het ene component is 

het beginproduct voor een 

vervolgcomponent. Voor de 

accountant betekent dit 

dat elk type opdracht eigen 

werkzaamheden en een  

eigen dossier kent. Daar-

naast is er een samenhang 

tussen de diverse opdrach-

ten. Door de werkzaamhe-

den binnen de juiste op-

dracht uit te voeren voorkomt de accountant dat een 

opdracht onnodig zwaar wordt, vanuit wet- en regelge-

ving bezien. Voor accountantsopdrachten is immers 

aanvullende regel geving van toepassing. Niet-accoun-

tantsopdrachten kennen deze aanvullende regelgeving 

niet en daar is bijvoorbeeld alleen de Wwft en de VGBA 

van toepassing. 

Schematisch kan de samenhang tussen de verschil-

lende opdrachten als volgt worden weergegeven:

Administratieve dienstverlening

Wenst de cliënt dat het accountantskantoor perio-

diek de boekhouding verzorgt, inclusief de aangifte om-

zetbelasting, dan kiest de cliënt voor administratieve 

dienstverlening. Het betreft het periodiek inboeken van 

de administratie en het aansluiten van onderlinge pos-

ten (al dan niet op basis van een werkprogramma op 

postniveau) en het documenteren van vraagpunten en 

relevante bescheiden. Relevante documentatie dient  

direct te worden opgeslagen op de juiste plek in het 

(administratie)dossier. Aan het eind van het boekjaar 

wordt een uitgewerkte kolommenbalans opgeleverd als 

eindproduct van de administratieve dienstverlening.  

Dit kan samen met een overzicht van aandachtspunten 

dienen als beginproduct voor een vervolgopdracht,  

bijvoorbeeld de ‘aangifte plus opdracht’ of een samen-

stellingsopdracht. 

Aangifte plus

Is de cliënt niet verplicht om een jaarrekening te 

laten opstellen en heeft hij de jaarrekening niet voor 

specifieke doeleinden nodig (bijvoorbeeld voor finan-

ciering), dan kan de cliënt volstaan met een ‘aangifte 

plus opdracht’. Hierbij wordt de fiscale aangifte voor de 

cliënt verzorgd op basis van de uitgewerkte kolommen-

balans uit de administratieve dienstverlening. De cliënt 

ontvangt de aangifte en de uitgewerkte kolommen-

balans of een ander overzicht, zo lang het maar niet 

gekwalificeerd wordt als financieel overzicht. 

Puur samenstellen

Is de cliënt verplicht om een jaarrekening op te  

stellen en kiest hij ervoor om dit door het accountants-

kantoor te laten doen, dan wordt een samenstellings-

opdracht uitgevoerd.

De samenstellings-

opdracht begint waar de 

administratieve dienst-

verlening eindigt, bij 

een uitgewerkte kolom-

menbalans. Boekt de  

cliënt zelf de admini-

stratie, dan wordt voor 

de cliënt alsnog een 

klein gedeelte van de 

administratieve dienst-

verlening uitgevoerd in 

de aanloop naar de  

samenstellingsopdracht. 

Immers, de kans is groot 

dat de cijfers nog moe-

ten worden gefatsoe-

neerd om tot een bruikbare kolommenbalans te komen. 

Vervolgens wordt gestart met de samenstellings-

opdracht. 

De accountant beoordeelt het concept vanuit zijn 

kennis van de cliënt en de eisen vanuit wet- en  

regelgeving. Daarnaast inventariseert de accountant 

bespreek- en adviespunten voor afstemming met de  

“De nieuwe Standaard 

4410 biedt waardevolle 

aanknopingspunten om  

de samenstellingsopdracht 

te moderniseren en 

efficiënter te maken.”
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cliënt. Met betrekking tot deze werkzaamheden vindt 

vastlegging plaats in het samensteldossier. 

Het enige onderdeel dat bij deze werkaanpak over-

eind blijft, vanuit de ge-

dachte van het risicoge-

richt samenstellen, is de 

aandacht voor de cliënt 

en zijn onderneming en 

het effect daarop in de 

(concept)jaarrekening. 

De inperking van vragen 

op postniveau in het 

werkprogramma is niet 

langer meer van toepas-

sing binnen de samen-

stellingsopdracht. Op basis van het eindproduct van de 

samenstellingsopdracht, de jaar rekening met samen-

stellingsverklaring, kan een vervolgopdracht worden 

gestart, bijvoorbeeld een beoordelings- of controleop-

dracht. 

De samenhang tussen de administratieve dienst-

verlening en de samenstellingsopdracht is als volgt 

schematisch weer te geven:

Cliëntdossier

Gedurende het jaar zijn er diverse contactmomenten 

met de cliënt: face-to-face, telefonisch en per e-mail. 

Hierbij kan opdrachtoverstijgende informatie beschik-

baar komen die in een later stadium of voor een collega 

relevant is. Het is van groot belang deze informatie  

te signaleren en centraal 

te documenteren, zodat 

iedereen die voor de  

cliënt werkzaam is deze 

kan raadplegen. 

Hetzelfde geldt voor 

documenten als de be-

drijfs beschrijving, statu-

ten, risicoprofiel in het 

kader van de Wwft et  

cetera. Dergelijke infor-

matie dient te worden 

vastgelegd in een opdrachtoverstijgend cliëntdossier 

dat bij contact met de cliënt, zo nodig, direct moet 

worden geraadpleegd en/of bijgewerkt. 

Effect op dossiertemplates

Wordt deze aanpak in de praktijk inmiddels veelvul-

dig toegepast? Nee, bij lange na nog niet. Een belang-

rijke rol is weggelegd voor de diverse softwareleveran-

ciers van dossiertemplates. Deze aanpak heeft immers 

gevolgen voor de opbouw en inhoud van dossiertempla-

tes. Data en onderliggende relevante stukken moeten 

nu in het bij de opdracht behorende dossier worden 

opgeslagen en niet meer allemaal in één samensteldos-

sier. Kortom, er ontstaat een template op opdrachtni-

veau waarin afhankelijk van de opdrachten die voor de 

cliënt worden uitgevoerd één of meer dossiers worden 

aangemaakt. Dit betekent bijvoorbeeld een apart admi-

nistratiedossier, een apart samensteldossier et cetera. 

Afhankelijk van rechten en rollen worden deze dossiers 

al dan niet van elkaar gescheiden. Daarnaast bieden 

technische mogelijkheden hier uitkomst: door het  

toepassen van slimme koppelingen tussen de diverse 

dossiers wordt voorkomen dat onderliggende stukken 

op meerdere plekken moeten worden opgeslagen. Met 

dergelijke koppelingen is het mogelijk om vanuit het 

ene dossier ‘door te klikken’ naar onderliggende stukken 

in een ander dossier op die onderdelen waar dat nodig is. 

Update Novak Kwaliteitshandboek

Voor een effectieve invulling van de nieuwe  

Standaard 4410 is het een must om de hierboven be-

schreven aanpak toe te passen in de praktijk. Maar waar 

begint u? Als grootste handboekontwikkelaar voor  

kleine en middelgrote accountantskantoren heeft  

Novak begin deze zomer een herziene versie van het 

Novak Kwaliteitshandboek uitgebracht. In deze versie 

is deze werkaanpak vertaald naar praktische instructies 

en modellen om u zo te helpen bij het maken van de 

vertaalslag naar een efficiëntere aanpak en invulling te 

geven aan de nieuwe Standaard 4410. Samenstellen be-

gint bij de basis. Ook de bijbehorende dossiertemplates 

bij de diverse softwareleveranciers worden de komende 

maanden omgebouwd, zodat deze passen binnen de 

nieuwe werkaanpak. 

Marcel Kurvers is projectleider van het Novak Kwaliteits-

handboek.
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