
 
Hieronder volgen de benodigde tekstwijzigingen nodig om de minimumpositie binnen 
de VGC te realiseren.  
 
 
De bestaande relevante VGC-definities zijn: 
 
Definities 
a. aan assurance verwante opdrachten: de opdracht tot het samenstellen van financiële informatie en de 
opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële 
informatie, zoals bedoeld in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden; 
 
b. accountant in business: de registeraccountant, niet zijnde een intern accountant of overheidsaccountant, 
die in dienstbetrekking is of wordt ingehuurd voor een uitvoerende of bestuurlijke functie op het gebied van 
de handel, industrie, dienstverlening, de publieke sector, het onderwijs, de not for profit sector, regelgevende 
instanties of professionele instituten of de registeraccountant, die door de hiervoor genoemde entiteiten voor 
genoemde functies wordt gecontracteerd; 
 
d.  accountantskantoor: hieronder wordt verstaan: 
- de organisatorische eenheid waarbinnen één of meer registeraccountants voor een cliënt bedrijfsmatig 
professionele diensten verrichten, bestaande uit assuranceopdrachten of aan assurance verwante 
opdrachten en eventueel overige opdrachten, die niet beschikt over een vergunning als bedoeld in artikel 
5 van de Wet toezicht accountantsorganisaties; of 
- de accountantsorganisatie ter zake van uitgevoerde professionele diensten bestaande uit 
assuranceopdrachten of aan assurance verwante opdrachten en eventueel overige opdrachten, die niet 
onder de werkingssfeer van de Wet toezicht accountantsorganisaties vallen; 
 
f. accountantspraktijk: het accountantskantoor en de accountantsorganisatie; 
 
g. assuranceopdracht: de opdracht, waarbij de openbaar accountant, de intern accountant of de 
overheidsaccountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, 
niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van 
onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken. De uitkomst van de evaluatie of de toetsing van het 
object van onderzoek is de informatie die het gevolg is van de toepassing van omschreven criteria. Bij de 
door een intern accountant of de overheidsaccountant uitgevoerde assuranceopdracht zal de 
verantwoordelijke partij doorgaans eveneens de beoogde gebruiker zijn. Onder een assuranceopdracht is 
begrepen de opdracht tot het uitvoeren van een vrijwillige of wettelijke controle, bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onderdeel i en j, van de Wet toezicht accountantsorganisaties; 
 
q. openbaar accountant: de registeraccountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een 
accountantspraktijk. Hieronder is begrepen de externe accountant, bedoeld in artikel 1 van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties; 
 
 
Deze definities moeten als volgt worden gewijzigd: 
Definities 
a. aan assurance verwante opdrachten: de opdracht tot het samenstellen van financiële informatie en de 
opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële 
informatie, zoals bedoeld in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden en welke opdrachten 
niet uitmonden in een verklaring van een accountant;  onder het verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden wordt ook verstaan een conclusie formuleren die is bedoeld om het vertrouwen van de 
beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de 
toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken. De uitkomst van de 
evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek is de informatie die het gevolg is van de toepassing 
van omschreven criteria; 
 
b. accountant in business: de registeraccountant, niet zijnde een openbaar accountant, intern accountant of 
overheidsaccountant, die in dienstbetrekking is of wordt ingehuurd voor een uitvoerende of bestuurlijke 
functie op het gebied van de handel, industrie, dienstverlening, de publieke sector, het onderwijs, de not for 
profit sector, regelgevende instanties of professionele instituten of de registeraccountant, die door de 
hiervoor genoemde entiteiten wordt gecontracteerd voor bijvoorbeeld een adviesfunctie of andere opdracht; 
 
d.  accountantskantoor: hieronder wordt verstaan: 
- de organisatorische eenheid waarbinnen één of meer registeraccountants voor een cliënt bedrijfsmatig 
professionele diensten verrichten, bestaande uit onder meer uit assuranceopdrachten, die niet beschikt over 
een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet toezicht accountantsorganisaties; of 
- de accountantsorganisatie ter zake van uitgevoerde professionele diensten bestaande uit onder meer 
assuranceopdrachten, die niet onder de werkingssfeer van de Wet toezicht accountantsorganisaties vallen; 
 
q. openbaar accountant: de registeraccountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een 



accountantspraktijk. Hieronder is begrepen de externe accountant, bedoeld in artikel 1 van de Wet toezicht 
accountantsorganisaties; 
 
f. accountantspraktijk: het accountantskantoor en de accountantsorganisatie; 
 
g. assuranceopdracht: een opdracht die uitmondt in een verklaring van een accountant; 
 
Toevoegen een nieuw lid v. onder definities: 
v. Verklaring van een accountant: een accountantsverklaring, beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring 
zoals bedoeld in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden; 
 
Toelichting: Uit deze laatste definitie vloeit voort dat wanneer niet aan de 
voorgeschreven teksten ter zake van verklaringen van accountants zoals bedoeld 
in de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden wordt voldaan, de 
betreffende accountant geen openbaar accountant is en derhalve valt in deel C 
VGC. Daaruit vloeit ook voort dat de accountant in business die aan assurance 
verwante werkzaamheden, ook geen openbaar accountant wordt dan wel 
accountantskantoor.  


