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Geachte opleiding,
De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (hierna commissie) heeft van de
hoogleraren Externe Verslaggeving die betrokken zijn bij de postmasteropleidingen tot
registeraccountant een verzoek gehad tot aanpassing van de Eindtermen
Accountantsopleiding 2016. De betreffende hoogleraren hebben voorgesteld om eindterm
FA-9 (“de hoofdlijnen van de International Financial Reporting Standards voor Small and
Medium-Sized Entities (IFRS-SME) weer te geven”) te schrappen. De hoogleraren zijn
van mening dat het voor een beginnend beroepsbeoefenaar in Nederland niet langer
noodzakelijk is om de hoofdlijnen van IFRS-SME te beheersen.
De motivering voor dit verzoek is gelegen in het geringe belang van IFRS-SME. IFRS-SME
wordt in de Nederlandse wet, noch in de EU Accounting Directive, afzonderlijk genoemd.
Hoewel algemeen wordt aangenomen dat IFRS-SME in Nederland wel toepasbaar is en
verenigbaar is met Titel 9, wordt deze standaard niet of nauwelijks door Nederlandse
ondernemingen toegepast. De IASB noemt 86 landen waarin IFRS-SME uitdrukkelijk is
toegestaan of verplicht, maar dit zijn vrijwel allemaal kleine landen buiten Europa. Tot de
86 landen worden ook het Verenigd Koninkrijk en Ierland gerekend, maar die hebben
IFRS-SME omgevormd tot lokale GAAP met aanzienlijke aanpassingen. IFRS-SME heeft
geringe prioriteit bij de IASB, hetgeen ook hieruit blijkt dat de standaarden uit 2009 nog
maar één keer zijn aangepast / geactualiseerd, namelijk in 2015.
De commissie heeft in haar vergadering van 4 juli 2018 besloten het voorstel om
eindterm FA-9 te schrappen overgenomen. De eindterm is onderdeel van de ‘common
body of knowledge’ en derhalve verplicht voor alle opleidingsoriëntatie. De commissie
meent dat de argumentatie van de hoogleraren valide is voor alle opleidingsoriëntaties.
De commissie vindt het echter niet opportuun om voor de wijziging van één eindterm op
dit moment de Eindtermen Accountantsopleiding 2016 aan te passen. De commissie is
momenteel bezig met het instellen van een redactieraad die de commissie in de toekomst
zal adviseren over periodieke aanpassing van de eindtermen. Het besluit om eindterm
FA-9 te laten vervallen zal dan ook pas bij de eerstvolgende geplande wijziging van de
eindtermen (in 2019) worden geeffectueerd. Totdat het besluit is geëffectueerd zal de
commissie in haar toezicht op de eindtermen geen aandacht geven aan eindterm FA-9.
Hierdoor kunnen opleidingen, vooruitlopend op de aanpassing van de eindtermen, dit
onderdeel desgewenst uit hun curriculum schrappen.

Het laten vervallen van de eindterm FA-9 betekent uiteraard niet dat opleidingen die wel
belang hechten aan betreffende eindterm deze niet in hun curriculum zouden kunnen
handhaven. Het staat opleidingen vrij om, naast de door de commissie vastgestelde
eindtermen, ook andere eindtermen respectievelijk onderwerpen in het curriculum op te
nemen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
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