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1.  Verslag van de beleidsbepalers

Inleiding

Bij het schrijven van ons Transparantieverslag 2020 spraken we de verwachting uit dat we richting 
een normalisatie van onze maatschappij zouden gaan in de tweede helft van 2021. In het najaar van 
2021 bleek echter dat, ondanks grote inspanningen en acceptatie van beperkingen, COVID-19 ons tot 
in de winter 2021/2022 tot aanpassingen in ons dagelijks leven en in onze dagelijkse dienst verlening 
noopte. Deze aanpassingen hebben onze collega’s samen met onze klanten op een voortreffelijke 
wijze, keer op keer, gerealiseerd. De in 2021 getoonde flexibiliteit werd op de proef gesteld. Zowel 
zakelijk als persoonlijk werden werkwijzen en gewoonten met enige regelmaat aangepast en de 
positiviteit waarmee dat gebeurde, heeft indruk op ons gemaakt. De saamhorigheid die ontstond, 
schouders eronder en samen doorgaan, heeft de enorme veerkracht van onze organisatie laten zien. 
Samen met onze klanten hebben we onze dienstverlening op een hoog niveau kunnen handhaven.

Daarbij kwam ook het samenspel tussen collega’s in klantteams en de collega’s in ondersteunende 
functies goed naar voren. Enkele voorbeelden hiervan lijken in deze tijdsgeest vanzelfsprekend, zoals 
een absoluut top functionerende IT-omgeving, maar ook alle andere ondersteunende functies hebben 
er in 2021 voor gezorgd dat de klantteams konden doen waar ze goed in zijn: het leveren van onze 
diensten met topkwaliteit.

Deze ontwikkelingen hebben ons gesterkt in het vertrouwen om onze gewenste cultuur verder te 
realiseren, een cultuur waarin verandering wordt geaccepteerd als een continu proces dat positief 
wordt omarmd.

Trots is een woord dat in ons opkomt, maar het dekt de lading onvoldoende. Er is een bijzondere 
chemie ontstaan die tot mooie ontwikkelingen heeft geleid en ons ook heeft geïnspireerd om nieuwe 
stappen te zetten in de groei en ontwikkeling van onze organisatie. Groei en ontwikkeling van de 
kwaliteit van onze dienstverlening en de wijze waarop wij die kwaliteit beheersen, is in feite een 
constante factor geworden om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen van onze 
stakeholders. Wij ervaren het voldoen aan die verwachtingen als soms uitdagend, maar altijd 
gerechtvaardigd. In dit verslag beschrijven wij onder andere met welke initiatieven wij die 
uitdaging aangaan.

Nieuwe strategieperiode

In 2021 is de nieuwe strategieperiode 2021-2025 gestart. Onze BDO-brede missie luidt: ‘Het toe - 
voegen van zekerheid aan organisaties, ondernemers en aan de maatschappij door het altijd en overal 
leveren van topkwaliteit’. In deze missie ligt ons bestaansrecht besloten, nu en in de toekomst.

Het gaat binnen BDO over de mens, over groepen mensen en over de wisselwerking tussen mens en 
omgeving, de samenhang tussen mens en maatschappij. Belangrijke concepten voor mens en maat - 
schappij, zoals duurzaamheid, gezondheid/vitaliteit, gelijkheid, veiligheid, integriteit en verbonden heid, 
zijn onlosmakelijk verbonden met deze benadering. Het gaat daarbij om behoud van vertrouwen en 
maatschappelijk relevant zijn, ook in 2025. We zijn persoonlijk en proactief en hanteren de menselijke 
maat. We staan daardoor dicht bij de klanten en dicht bij de maatschappij. Als individu kun je binnen 
BDO echt het verschil maken en een bijdrage leveren. Heel persoonlijk.

Onze missie houdt ons koersvast. Klanten willen met vertrouwen zelf hun plek in een snel verande-
rende wereld en met een snel veranderende arbeidsmarkt kunnen vormgeven. Het toevoegen van 
zekerheid is ‘key’ daarbij. Klanten en het maatschappelijk verkeer verwachten dat wij de risico’s 
van ondernemen of besturen beperken c.q. beheersbaar maken. Of het nu gaat om de jaarrekening, 
gemeentefinanciën of bijvoorbeeld een duediligenceproces. Van ons wordt verwacht dat BDO zeker- 
 heid toevoegt aan informatie.

Accountants en adviseurs dragen niet alleen bij aan het financiële welvaren van afzonderlijke orga ni- 
saties, maar aan het gehele economische functioneren van onze maatschappij. Zij kunnen op basis 
van hun deskundigheid, kennis en ervaring een wezenlijke bijdrage en invulling blijven leveren aan 
bovengenoemde rol in de maatschappij, hun rol in het debat over financieel-economische aan - 
gelegen heden en hun rol bij de verbetering van wet- en regelgeving en daaraan verbonden uitvoerings- 
 aspecten. Door het blijvend toevoegen van zekerheid in een onzekere wereld.

Daarbij zijn we een Nederlandse organisatie binnen de groeiende internationale BDO-netwerk-
organisatie. Deze groei ziet op omvang, maar nog meer op het vlak van kwaliteit. Binnen ons inter- 
 nationale netwerk staat topkwaliteit, net als bij ons, op nummer 1. Het leveren van deze top kwaliteit 
is het fundament voor onze verdere groei en ontwikkeling als organisatie.
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Dit verslag

In dit verslag nemen we u mee in de wijze waarop we in 2021 concreet invulling hebben gegeven aan 
onze doelstelling om ‘altijd en overal topkwaliteit’ te leveren. De in dit verslag beschreven invulling 
heeft primair betrekking op BDO Audit & Assurance B.V., de accountantsorganisatie waar binnen we 
wettelijke controles uitvoeren. BDO Audit & Assurance B.V. maakt onderdeel uit van de groep met 
als groepshoofd BDO Holding B.V. Onze ambitie om topkwaliteit te leveren strekt zich uit over alle 
activiteiten binnen de BDO-groep, dus ook de andere Lines of Service (LoS) naast Audit & Assurance. 
Het altijd en overal willen leveren van topkwaliteit is key voor al onze LoS’en en daarmee integraal 
onderdeel van onze kwaliteitsgerichte focus over de volle breedte van onze organisatie.

We geven in dit verslag inzicht in de feitelijke invulling van onze Plan-Do-Check-Act-cyclus. Deze 
cyclus levert continu kleinere en grotere bewegingen op in onze procedures en werkwijzen. De kleinere 
worden, na evaluatie, zo snel mogelijk naar de praktijk gebracht en opgenomen in ons kwaliteits beleid. 
Verder vertalen we in deze continue cyclus onze strategische doelstellingen voor de periode 2021- 
2025 tezamen met de gewenste grotere bewegingen, naar jaarplannen. Deze jaarplannen vormen 
de basis voor de jaarlijks ingezette acties gericht op verbetering.

Zoals uit ons Transparantieverslag 2020 blijkt, zijn we als organisatie trots op waar we staan en de 
stappen die we de afgelopen jaren hebben gezet, maar we zitten zeker niet stil. We blijven continu 
op zoek naar hoe we het morgen beter, effectiever, sneller, leuker, etc. kunnen doen. Maar we willen 
in dat proces ook een rustpunt zijn voor onze collega’s. De wereld om ons heen verandert in een rap
tempo. Denk hierbij aan ontwikkelingen binnen IT, maar ook op het vlak van niet-financiële informatie-
voorziening of de dynamiek van de arbeidsmarkt. Als bestuur willen we te midden van deze dynamiek 
een rustpunt zijn voor onze collega’s. We zetten dagelijks stappen naar beter, maar waken er ook 
voor dat we onszelf niet voorbij lopen; ook dat past in onze mensgerichte cultuur en de waarden die 
daarbij horen.

ISQM 1
Ons kwaliteitsmanagementsysteem dient uiterlijk op 15 december 2022 in lijn met ISQM 1 te zijn 
ontworpen en geïmplementeerd. Wij hebben in mei 2020 een belangrijke stap in het implementatie-
proces gezet: in opzet is het BDO Kwaliteitsbeleid op dat moment in lijn gebracht met de geconsul-
teerde exposure draft-versie van ISQM 1. Dat betekent dat wij op hoofdlijnen de vereiste kwaliteits-
doelstellingen en kwaliteitsmaatregelen hebben opgenomen in het BDO Kwaliteitsbeleid.

Wij zien de implementatie van ISQM 1 als een stap voorwaarts in ons kwaliteitsmanagementsysteem 
waarbij wij verwachten dat de grootste uitdaging van ISQM 1 voornamelijk ligt op het vlak van het 
inrichten van een sluitend monitoringprogramma.

Kwaliteitsgerichte cultuur

De doelstelling van onze kwaliteitsgerichte cultuur is het blijvend realiseren van topkwaliteit door 
alle BDO’ers. Het altijd en overal leveren van topkwaliteit is onderdeel van onze missie en blijft dan 
ook hoog op de strategische agenda staan, ook voor de strategische periode 2021-2025. Vanuit onze 
kernwaarden willen we de verwachtingen van onze belangrijkste stakeholders overtreffen, voldoen 
aan de wet- en regelgeving en onze interne regels, zoals bijvoorbeeld ethische principes.

De kwaliteit van onze beroepsuitoefening wordt binnen BDO centraal aangestuurd. Deze centrale 
aansturing borgt de kwaliteit van het werk dat onze professionals leveren. Hier bepalen de Raad van 
Bestuur en het Managementteam van de LoS de spelregels. De praktijkleiders per discipline zijn het 
verlengstuk van de Managementteams in de praktijk en borgen consequente uitvoering binnen de 
praktijken.

borgen continu verbeteren

Het Plan-Do-Check-Act (PDCA)-besturingsmodel
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Zoals we beschreven strekt onze ambitie om topkwaliteit te leveren zich uit over alle activiteiten 
binnen de BDO-groep. In 2021 zijn de andere LoS’en, naast Audit & Assurance, nadrukkelijk aan de 
slag gegaan met het actualiseren van hun kwaliteitsbeleid. Door hier scherpe keuzes in te maken, 
kunnen zij nog beter communiceren met hun collega’s en klanten waarvoor ze kiezen en waar ze 
voor staan. Dit zien we als een belangrijke volgende stap in het ondersteunen en verfijnen van de 
overkoepelende kwaliteitsgerichte cultuur.

Horizon
Om een kwaliteitsgerichte cultuur te bevorderen zijn wij in 2016 het programma ‘BDO Horizon’ 
gestart met als doel een duurzame cultuurbeweging in gang te zetten én op gang te houden. Dit 
programma richt zich op het creëren en onderhouden van een klimaat waarbinnen het leveren van 
topkwaliteit optimaal wordt ondersteund.

In 2021 is als onderdeel van de nieuwe strategieperiode 2021-2025 de volgende fase binnen het 
Horizon-programma ingezet. We willen onze kwaliteitsgerichte cultuur realiseren met proactieve 
mensen met verschillende achtergronden, die gezamenlijk het verschil maken. Met Horizon willen 
we verder stappen zetten in de BDO-cultuur die open, wendbaar en mens- en kwaliteitsgericht is. 
Waar BDO’ers zich veilig voelen en ervaren dat ze erbij horen – ondanks eventuele zichtbare en 
onzichtbare verschillen. We willen een plezierige werkomgeving creëren in een lerende organisatie, 
waarbij BDO’ers geen drempel voelen feedback te geven en waarbij kwaliteit voorop staat. Bij de 
keuzes die we maken houden we oog voor mens en maatschappij.

Horizon is een BDO-breed cultuurprogramma dat BDO en BDO’ers helpt te blijven bewegen naar 
deze gewenste cultuur. Vanaf 2021 bestaat BDO Horizon uit vijf strategische programma’s:

Focust zich op de rol van partners 
als dragers van de gewenste cultuur 
en de rol en effectiviteit van leiding - 
gevenden in hun voorbeeldgedrag. 
Dit doen we vanuit de filosofie van 

gedeeld leiderschap. Daarnaast 
worden medewerkers per doelgroep 

begeleid in hun ontwikkeling als 
leidinggevende. Die ontwikkeling 

vindt plaats op vier (functie)niveaus: 
Leading Yourself, Leading Others, 

Leading Business en Leading Change.

Gaat over het stimuleren en 
behouden van de vitaliteit van 
de medewerkers in de breedste 

zin van het woord.

Focust zich op het creëren van 
een divers medewerkersbestand 

en daarmee een afspiegeling 
van de samenleving. Een divers 
medewerkersbestand draagt bij 

aan onze gewenste cultuur doordat 
mensen zich veilig voelen en ervaren 

dat ze er bij horen. En draagt bij 
aan kwaliteit door de meerdere 

perspectieven die worden ingezet 
door verschillende profielen.

In een lerende organisatie is 
het blijven leren en ontwikkelen 
essentieel. BDO’ers ontwikkelen 

naast vaktechnische kennis 
zich ook op het vlak van onder 
andere persoonlijk leiderschap, 
communi catieve vaardigheden, 
weerbaarheid en zelfreflectie.

Gaat over hoe we met elkaar en 
met onze klanten samenwerken. 
Vanuit huis, op kantoor en vanuit 
een hybride vorm. Het gaat over 

hoe we op lange termijn gezond en 
effectief kunnen samenwerken,  

op manieren passend bij het individu 
en toch in contact blijven met elkaar, 

elkaar kunnen helpen en coachen.

BDO HORIZON-THEMA’S

LEIDERSCHAP VITALITEIT DIVERSITEIT & INCLUSIE LEREN & ONTWIKKELEN DUURZAAM SAMENWERKEN
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Naast deze strategische programma’s zijn er regionale Horizon-teams die zich focussen op de 
accenten binnen de desbetreffende regio. In 2021 hebben we een Horizon-meting uitgezet om de 
ingezette beweging te monitoren en toekomstig te verfijnen. Uit deze meting is gebleken dat de 
meeste winst te behalen valt op onze kernwaarde ‘plezier’: door onder meer in- en ontspanning beter 
in balans te houden en waardering in de werkomgeving expliciet te maken verwachten BDO’ers meer 
plezier in hun werk te zullen ervaren. Deze onderwerpen zullen ook in 2022 centraal staan in het 
Horizon- (in de Regio) programma.

Binnen de accountantsorganisatie hebben we de afgelopen jaren ook een specifieke cultuurmeting 
uitgevoerd die begin 2022 wederom werd herhaald. De afgelopen drie metingen lieten een duidelijk 
positieve ontwikkeling zien richting de door ons gewenste cultuur. De resultaten van de 2022-meting 
nemen we mee in het specifiek maken van Horizon-acties voor de LoS Audit & Assurance.

Verdere uitvoering van ons jaarplan

Zoals we bovenstaand beschrijven vormen jaarplannen de basis voor de jaarlijks ingezette acties 
gericht op verbetering. In 2021 hebben we middels de uitvoering van dit jaarplan een aantal acties 
uitgevoerd om de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam te verbeteren. Onderstaand geven 
we de belangrijkste in het jaar 2021 weer.

Onze medewerkers
Onze medewerkers zijn bepalend voor de kwaliteit die we als organisatie leveren. Werkdruk is 
een belangrijk thema binnen de accountancy en het is een vraagstuk met meerdere oorzaken en 
ervaringen. Het thema hebben wij in 2021 niet als een separaat onderwerp geadresseerd, maar 
geïntegreerd in al onze initiatieven: bij ieder initiatief hebben we dit thema in ons achterhoofd 
gehouden en in de uitwerking meegenomen. Onderstaand benoemen we de belangrijke initiatieven.

Instroom nieuwe collega’s
We ervaren een meer gespannen arbeidsmarkt dan in voorgaande jaren en hebben onze inspanningen 
vergroot om voldoende en geschikte nieuwe collega’s te werven. We hebben in 2021 onder meer 
een intensieve nieuwe arbeidsmarktcampagne gelanceerd, gevoed met onze herijkte ‘corporate 
story’. We zijn trots op het feit dat het mede daarmee is gelukt die nieuwe collega’s aan ons te binden.

Jaarlijks stromen jonge gemotiveerde collega’s in, in onze praktijk. Zij komen terecht in een wereld 
die veeleisend is en volop in beweging. Dat vraagt veel van onze nieuwe, jaarlijkse groep instromers. 

Het vraagt echter ook veel van de meer ervaren collega’s in de zin van begeleiding van de nieuwelingen 
op de werkvloer.

Daar kwam in 2020 en 2021 de COVID-19-problematiek bij. Het online begeleiden van nieuwe 
collega’s vormde een extra belasting. Binnen het geldende COVID-19-beleid hebben we er als 
organisatie voor gekozen om de beperkte mogelijkheden tot fysieke samenwerking vrijwel exclusief 
te houden voor de nieuwe collega’s en hun begeleiders op een opdracht. Hierdoor werd een belangrijk 
deel van de kwalitatieve begeleiding gewaarborgd. Jaarlijks worden nieuwe collega’s een viertal 
weken centraal opgeleid in de BDO startersacademie. Naast deze startersacademie hebben onze 
collega’s van Bureau Vaktechniek in korte tijd een aanvullend opleidingsprogramma opgezet en 
aangeboden aan alle starters in de COVID-19-periode. Zowel voor aanvang van de interim-periode 
als voor aanvang van de balansperiode is deze groep extra getraind. Dat doen we niet alleen om de 
nieuwe collega’s op te leiden, maar ook om de groep ervaren collega’s te ontlasten.

Met deze zelfde doelen hebben we voor de nieuwe collega’s met een vwo-achtergrond in 2021 voor 
het eerst de VWO-Academy georganiseerd: een op maat gemaakt programma om deze groep jonge 
collega’s extra aandacht te geven.

De ervaren middenlaag
Collega’s met enkele jaren ervaring hebben het extra lastig in de COVID-19-periode. Zij zijn veelal 
de spil tussen de nieuwe collega’s en het opdrachtmanagement waardoor veel zaken in het werk bij 
hen samenkomen. Daarnaast zijn ze vaak ook in een afrondende fase van hun studie: een bijzondere 
periode derhalve. Uit diverse signalen, waaronder de jaarlijks uitgevoerde RCA’s (Root Cause Analyses) 
in aansluiting op het proces van Intern Kwaliteitsonderzoek (IKO) en het medewerkers onderzoek, 
bleek dat deze collega’s extra aandacht en ondersteuning konden gebruiken. Dit hebben we vertaald 
in een programma ‘Weerbaarheid door in regie te zijn’ waar we middels intervisiesessies met deze 
groep aandacht hebben besteed aan het in regie komen richting zowel klant, opdrachtleiding als 
assistenten.

Mentoring en introductie buddysysteem
Binnen ons mentoringsysteem heeft iedere collega een mentor. Afhankelijk van het ervaringsniveau 
van de mentee heeft mentoring een andere doelstelling. Het centrale thema is echter om de mentee 
binnen een veilige omgeving een stap verder te brengen in zowel professionele als persoonlijke 
ontwikkeling. Mede onder invloed van COVID-19 hebben we daar in 2020 een buddysysteem aan 
toegevoegd. De buddy is een opdrachtgebonden begeleider van een minder ervaren assistent waar - 
door deze op een specifieke opdracht een vast aanspreekpunt heeft.
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Praktijkstage en Training on the Job/Vlogs
De praktijkstage is een essentieel onderdeel van de opleiding van accountants. Onderdelen van deze 
praktijkstage zijn vervlochten in andere delen van zowel ons interne als externe opleidingsprogramma. 
In 2021 zijn we gestart met een project waarin we als doelstelling hebben om de (administratieve) 
belasting van de praktijkstage te verlagen. Dat doen we door zorgvuldig keuzes te maken in onze 
opleidingsprogramma’s en slim koppelingen te leggen. Ons programma Training on the Job (TOJ) 
dat de theorie koppelt aan praktijksituaties zullen we daartoe als spil gebruiken. TOJ werd in 2021 
volledig gemoderniseerd en voorzien van vlogs die met veel passie zijn opgenomen door collega’s in 
het land. In 2022 vervolgen we dit programma met de integratie van de praktijkstage.

Scrum
Een nieuw programma uit 2020 ziet op het toepassen van de uitgangspunten van het Scrum Frame - 
work bij de uitvoering van de controleopdrachten (Scrum (Agile) werken in de audit). In 2020 is 
deze wijze van werken ingevoerd waarmee een stap werd gezet om meer en beter grip te krijgen op 
onze projectorganisatie en beheersing van de werkdruk.

Uit in 2021 onder medewerkers uitgevoerde enquêtes blijkt dat scrum in de audit positief wordt 
gewaardeerd. Het moment van implementatie, net voor de COVID-19-uitbraak, blijkt achteraf een 
goede timing: in een periode van thuiswerken is scrum ook een prima werkwijze om in verbinding 
te blijven.

Beoordelen en belonen
In 2021 heeft een collega van onze HR-afdeling een onderzoek gedaan met als titel ‘Hoe worden 
binnen BDO de financiële en niet-financiële prikkels door medewerkers ervaren en in hoeverre werken 
deze prikkels bevorderend op de kwaliteitsgerichte gedragingen van de medewerkers?’. Dit onderzoek 
werd geïnitieerd mede naar aanleiding van het AFM-onderzoek ‘Bewust Belonen en Waarderen’.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de herziening van ons beloningsbeleid dat 
we, na het enige jaren consequent te hebben toegepast, in 2022 herijken. We hebben en behouden 
een beloningsbeleid waarin het leveren van kwaliteit expliciet wordt beloond en beogen de trans - 
parantie en (gepercipieerde) objectiviteit en rechtvaardigheid te vergroten. 

Diversiteit
Diversiteit en inclusie is een onderwerp dat BDO heeft verankerd in de strategie. De doelstelling is 
de cultuur binnen onze organisatie op een organische wijze te laten aansluiten op de veranderende 

samenleving. In lijn met de doelstelling van de Raad van Bestuur, hebben we in de accountants-
organisatie concrete doelstellingen voor genderdiversiteit benoemd. Hierna zijn diverse acties 
ondernomen in 2021. Zo is het thema diverse malen centraal onderwerp geweest in overleggen 
met de praktijkleiders en hebben we het thema en de voorliggende aandachtspunten een podium 
gegeven binnen de brede praktijk. Zo zijn inzichten en (voor)oordelen besproken binnen de 
strategische personeelsplanning en hebben we de stimulansen voor het werken in deeltijd onder-
zocht.

Jong MT A&A
Sinds een aantal jaren wordt het Managementteam (MT) A&A geholpen door een gedreven en 
passievol Jong MT A&A. In 2021 zijn de onderlinge contacten geïntensiveerd hetgeen bijvoorbeeld 
heeft geleid tot de coproductie van het eerder genoemde programma ‘Weerbaarheid door in regie te 
zijn’. Het Jong MT A&A laat enerzijds kritische geluiden horen richting het MT A&A en ondersteunt 
anderzijds bij de uitvoering van projecten. Voor 2022 is afgesproken dat de samenwerking wordt 
geïntensiveerd binnen meerdere projecten.

Audit in control
De afgelopen jaren hebben we veel nadruk gelegd op verhoging van kwaliteit door opleidingen, 
trainingen en reviews. Dat blijven we ook doen. We zijn echter ook op zoek gegaan naar iets anders, 
een nieuwe, andere stap met wellicht een andere insteek. Die andere insteek geven we vorm in een 
project met als werktitel Audit in Control. De doelstelling van dit project is om een nieuwe stap 
in kwaliteit te realiseren. Dit willen we doen door zoveel als mogelijk de collectieve kennis van de 
accountants organisatie op opdrachtniveau in te brengen: werken aan een kwaliteitsgerichte mindset/
cultuur van samenwerking óver opdrachtteams heen. We hebben daartoe een plan ontwikkeld dat in 
2021/2022 in de vorm van een pilot wordt uitgevoerd.

De pilot verkent de volgende stap voorwaarts om de ambitie ‘altijd en overal topkwaliteit leveren’ 
te realiseren. In de pilot wordt focus gelegd op het samenspel in samenwerking. De pilot is daarbij 
gericht op het versterken van teamoverstijgend samenwerken en teamoverstijgend verantwoordelijk-
heidsgevoel voor kwaliteit, werkplezier en het inzetten van aanwezige talenten/expertises om samen 
topkwaliteit te kunnen leveren. Dit alles in een ‘beheerste (werk)omgeving’, waarin het veilig en 
vertrouwd voelt om een beroep te doen op collega’s en waar openheid wordt ervaren in de manier 
van werken, waarbij aanwezige talenten en expertises optimaal worden benut en kennisdeling de 
standaard is. Zo verstevigen we het fundament voor onze lerende organisatie op bredere schaal. Uit 
de pilot destilleren we common practices om breed binnen de accountantsorganisatie te delen.
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Professie
In 2021 hebben we wederom kwaliteitverhogende stappen gezet. Het IKO-programma hebben 
we in 2020 aangepast op onze ontwikkelbehoefte en deze aanpassing hebben we in 2021 gecon-
tinueerd. We leggen daarbij focus op de planningsfase van de controle. Het in één keer correct 
neerzetten hiervan zorgt voor rust in de praktijk (ook in de uitvoeringsfase). Daarnaast hebben 
we bij het IKO in 2021 de toetsers specifiek gevraagd om positieve punten uit dossiers expliciet te 
rapporteren. Hiermee willen we de teams, in het kader van de lerende organisatie, naast kritische 
punten ook complimenteren met hetgeen juist erg goed gaat. Externe reviews van verschillende 
instanties hebben ons vertrouwen gesterkt dat we op de goede weg zijn naar beter en om op deze 
weg nieuwe stappen te zetten.

Op drie key-gebieden hebben we in 2021 specifieke teams ingericht om ze een verdere kwaliteits-
impuls te geven. De leden van deze teams volgen specifieke theoretische opleidingen en zijn 
verantwoordelijk voor de implementatie en het consequente gebruik van de opgedane kennis 
in de praktijken. Zij worden daarbij ondersteund en begeleid door Bureau Vaktechniek. Deze 
gebieden zijn:

NOW
De uitvoering van NOW-opdrachten heeft in 2021 min of meer dwars door onze reguliere jaarplanning 
gelopen, mede door onduidelijkheden rondom de regelgeving en het feit dat het voor veel klanten 
ook ‘on top of’ werk was. De vaktechnische borging van de kennis en het gebruik in de praktijk van 
de NOW-regeling wordt ondersteund door Bureau Vaktechniek met een programma, een structuur 
en tools waarmee de kennis over het controleprotocol en de uitleg van diverse specifieke begrippen 
zo efficiënt mogelijk met de praktijk worden gedeeld. Daarbij wordt onder andere gewerkt met een 
NOW-specialist in de regio en periodieke vragenuurtjes waarbij Bureau Vaktechniek direct schakelt 
over vragen die leven in de praktijk.

ISQM 2
Ons beleid ten aanzien van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) is in 2021 in lijn 
gebracht met ISQM 2. Daarbij ervoeren we binnen specifieke sectoren uitdagingen om dit beleid 
te implementeren. Verder zijn we in 2021 een project gestart om de OKB-cultuur te verbeteren zodat 
de organisatorische randvoorwaarden aanwezig zijn om de kwaliteitsbeoordelingen in de praktijk 
effectief te laten functioneren.

Klanten en opdrachten
De groei van onze praktijk wordt begrensd door onze groep gekwalificeerde collega’s. Zoals boven - 
staand beschreven doen we er veel aan om het onze mensen naar hun zin te maken, hen te helpen 
in hun ontwikkeling en hun welzijn een prominente plek te geven. Desondanks hebben we de 
personele capaciteit slechts beperkt kunnen uitbreiden. In combinatie met de NOW-werkzaamheden 
hebben we daarom in 2021 weinig tot geen capaciteit gehad om onze praktijk in bijvoorbeeld het 
OOB-segment uit te breiden.

Ons strikte beleid inzake klant- en opdrachtacceptatie hebben we in 2021 gecontinueerd. Criteria 
zijn daarbij onze capaciteit, complexiteit en risico’s van opdrachten, maar zeker ook wat klanten en 
opdrachten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van onze kwaliteitsgerichte cultuur. Daardoor 
past ons klant- en opdrachtacceptatiebeleid naadloos in de ontwikkeling van onze praktijk en onze 
medewerkers.

We hebben ons in 2021 verder kunnen profileren als een kantoor met een stevige reputatie in de 
maatschappij als OOB-auditkantoor dat topkwaliteit audits verricht in het betere segment van de 
Mkb-/Familiebedrijvenmarkt, het middensegment Corporate Clients, inclusief Financial Services, en 
de Publieke Sector. In 2021 hebben we als onderdeel van onze strategie onze keuzes voor industries  

KEY-GEBIED

Integrated reporting

Integrated reporting stond hoog op onze agenda en heeft nog 
meer aandacht gekregen door de aangekondigde regelgeving 
van de Europese Commissie (Corporate Sustainability Reporting 
Directive (CSRD)).

Fraude en corruptie en 
non compliance (FCNC)

Om verwachtingen van het maatschappelijk verkeer op deze 
gebieden te adresseren hebben we een fraude community 
geïntroduceerd. We geven daarmee op een verbeterde wijze 
invulling aan de aandacht voor FCNC.

IT 

De activiteiten van het (inter)nationale Centre for the Audit of 
Tomorrow (nader toegelicht in dit verslag) gaan veelal gepaard 
met vaktechnische vragen over implementatie en acceptatie 
in de praktijk. Het team van key-users denkt mee in de ontwik- 
 keling van de innovaties, zowel vanuit een praktische als een 
vak technische kant.
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of branches nader gedefinieerd. De accountantsorganisatie zal deze keuzes bij toekomstige klant - 
acceptatie adresseren en partners worden in lijn met hun gekozen major of minor aan deze keuzes 
gekoppeld.

In 2021 hebben we bij onze klanten de impact van COVID-19 zien toenemen. Het is een brede 
impact die bij vrijwel alle klanten een nadrukkelijke rol speelt, met zowel positieve als negatieve 
effecten op bedrijfsresultaten. Daarnaast hebben we uiteraard de druk op de medewerkers van onze 
klanten zien toenemen. Ook zij passen zich aan, aan de veranderende omstandigheden, waaronder 
de samenwerking met hun accountant. Zoals we eerder in dit verslag aangeven, hebben we veel 
respect voor de wijze waarop onze klanten zich onder deze omstandigheden hebben gemanifesteerd.

Innovatie
Innovatie is binnen BDO internationaal georganiseerd in het Centre for the Audit of Tomorrow 
(CAT). In Nederland hebben we een CAT-NL team dat innovaties aanjaagt en coördineert. Binnen 
CAT-NL kijken we voortdurend vooruit naar nieuwe technologische mogelijkheden om het audit - 
proces te verrijken met als doelstelling om datagedreven en op basis van nieuwe technologie 
vernieuwing van het controleproces te realiseren. Projecten van CAT-NL zien op een breed palet. 
Hieronder vallen, naast data-analyse, Audit Automation, dashboards en robotisering maar ook ideeën 
rondom ‘twin-audit’. Ook heeft CAT-NL geregeld contacten met de Audit- en IT-afdelingen van BDO 
NL, BDO Global en diverse BDO Member Firms om te leren van het gebruik van IT-innovaties binnen 
en buiten BDO.

APT Next Gen is onze internationale audit tool waarin significante investeringen worden gedaan. De 
tool is het hart van onze controlepraktijk en dient daarom immer een evergreen te zijn. In 2021 zijn 
vernieuwingen doorgevoerd en aangekondigd in de tool, waaronder de integratie van de vernieuwde 
ISA 315.

In 2021 hebben we doorgewerkt aan het APT Next Gen Dashboard teneinde op verschillende niveaus 
(partner, praktijkleider, PCM, etc.) de voortgang van opdrachten en verschillende opdrachtkenmerken  
te kunnen monitoren. Eind 2021 is de kwaliteit van dit dashboard zodanig dat we het gebruik in 2022 
actief zullen stimuleren.

Externe ontwikkelingen

Begin 2021 heeft de AFM haar observaties gerapporteerd naar aanleiding van het themaonderzoek 
corruptie. Dit rapport hebben we gebruikt om onze procedures en richtlijnen rondom (buitenlandse) 
corruptie verder te verfijnen.

Verder heeft de AFM een rapport gepubliceerd over het IKO-proces bij de zes OOB-accountants-
organisaties. De AFM was in dit publieke rapport positief over de opzet en uitvoering van het IKO 
en overwegend positief over het inzicht in de gerealiseerde kwaliteit door IKO’s. De AFM benoemde 
ook een aantal mogelijkheden ter verbetering en vernieuwing van het proces. Wij zijn verheugd over 
de positieve bevindingen en toon van de AFM en ervaren deze als een steun in de rug in het verdere 
traject van verbetering en ontwikkeling.

In november 2021 heeft de AFM gerapporteerd over de bijdrage die commissarissen leveren aan de 
kwaliteitsverbetering in de sector. Wij ervaren de samenwerking met onze Raad van Commissarissen 
(RvC) als kritisch en constructief, waarbij de RvC ons stimuleert om de noodzakelijke stappen te 
zetten.

Verder hebben we een bijdrage geleverd aan de projecten van de Stuurgroep Publiek Belang, een 
samenwerking van accountantsorganisaties en de NBA en SRA om een impuls te geven aan de 
duurzame kwaliteitsverbetering van de accountantscontrole. Zo hebben we meegewerkt aan de 
pilot ‘Fraude in de controleverklaring’ en een bijdrage geleverd aan de diverse (sub)werkgroepen. 
In het verlengde daarvan hebben we samengewerkt met de FAR (Foundation for Auditing Research).

De Kwartiermakers toekomst accountancysector hebben in 2021 verder gewerkt aan hun opdracht 
om enerzijds de voortgang en de samenhang van de door de minister aangekondigde verbeter-
maatregelen voor de accountancysector te monitoren en te bevorderen, en anderzijds een aantal 
specifieke maatregelen uit te voeren. In de derde voortgangsrapportage van de Kwartiermakers 
rapporteren zij graduele verbeteringen in de sector en constateren ook zij dat er, weliswaar met 
vallen en opstaan, voortgang wordt gemaakt.

Zoals we eerder in dit verslag schreven, hebben we stappen gezet om onze kennis rondom integrated 
reporting en niet-financiële informatie uit te breiden, mede als voorbereiding op de toegenomen 
aandacht voor dit onderwerp. Vanuit onze strategie hadden we reeds diverse stappen op dit gebied 
gezet, in de overtuiging van de meerwaarde en maatschappelijke relevantie van niet-financiële 
informatie in de breedste zin van het woord. De ontwikkelingen op het gebied van wet- en regel - 
geving hebben dit proces in een versnelling gebracht.

BDO TRANSPARANTIEVERSLAG 2021  |  BDO AUDIT & ASSURANCE    9



Verwachtingen

We zijn een aantal jaren geleden begonnen aan een grote cultuurverandering binnen de accountants-
sector en binnen onze accountantsorganisatie. We staan nog altijd achter de urgentie en noodzaak 
voor deze verandering en realiseren ons dat we in continuïteit volgende stappen moeten blijven 
zetten om de gewenste cultuur tot in de haarvaten van onze organisatie te laten doordringen en te 
laten aansluiten bij de gerechtvaardigde verwachtingen van onze stakeholders. Dat vergt tijd, door- 
zettingsvermogen, maar bovenal doortastendheid en consequent dezelfde boodschap brengen en 
richting duiden. We zijn als bestuur trots op waar we nu staan en verheugd over positieve signalen 
die over de sector worden geuit. En met name onze collega’s hebben deze signalen ook nodig. 
We werken immers hard aan de benodigde verandering in een periode waarin onze omgeving snel 
verandert. Deze verandering zien we niet alleen bij onze klanten maar ook in het kader van wet- 
en regelgeving zoals de NOW en de verwachte verandering rond ESG-rapportages. In die sterk 
veranderende omgeving werken wij aan cultuurverandering en kwaliteitsverbetering. Dat is een 
uitdagende opgave en het is fijn als er punten van herkenning zijn bij onze stakeholders van reeds 
gerealiseerde verandering en verbetering. Dat geeft moed en positieve energie om de volgende 
stappen te zetten.

Met die goede moed en positieve energie zijn we inmiddels gestart met 2022. Daarbij putten we 
vertrouwen om de ingezette lijn door te trekken en op belangrijke punten nieuwe stappen te zetten. 
Die zien we voor 2022 vooral in het project Audit in Control, maar ook in het laden van het begrip 
Questioning Mind binnen de accountantsorganisatie. De afgelopen jaren heeft nadruk gelegen op 
kwaliteit, standaardisatie en documentatie van onze controlewerkzaamheden. Dat blijft ook voor de 
toekomst relevant. We hebben echter in de basis een intellectueel beroep waarbij ons intellect in 
combinatie met interne en externe communicatie het onderscheid maakt in de kwaliteit van onze 
dienstverlening. Daarover met elkaar in gesprek gaan en kleine stappen zetten om dat gedachte-
goed verder in de organisatie te laden, is een belangrijk onderdeel van onze plannen voor 2022. 
We hebben een prachtige en relevante professie en daar zijn we trots op.

Oekraïne
Begin 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Op het moment van schrijven van dit verslag leven 
de mensen in Oekraïne in grote angst en verschrikking en is de situatie in Oekraïne onverminderd 
ernstig. De prioriteit van het internationale BDO-netwerk ligt bij de veiligheid van onze Oekraïense 
collega’s en hun naasten, die we helpen met voedsel, veilig onderdak, financiële hulp, psychologi-
sche en medische zorg. Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk, we hopen dat de situatie voor 
hen snel verbetert.

Eindhoven, 21 april 2022

Raad van Bestuur BDO Audit & Assurance B.V.
 X R.C.M. (René) Nelis RA (voorzitter Raad van Bestuur)
 X drs. L.M. (Leon) Jansen RA (lid Raad van Bestuur, Chief Financial Officer/Chief Operating Officer)
 X mr. M.A. (Maurice) de Kleer (lid Raad van Bestuur, Chief Quality Officer)
 X drs. M.M.G. (Marcel) Mans RA (titulair lid Raad van Bestuur, Head of Audit)

Managementteam Audit & Assurance
 X drs. M.M.G. (Marcel) Mans RA, Head of Audit
 X P.M. (Pascal) Belfroid RA
 X drs. W.P. (Wilma) Visser-de Wit RA
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2.  Verslag van de Raad van Commissarissen

Het boekjaar 2021 was het vijfde volledig operationele jaar van de Raad van Commissarissen van 
BDO. Onze rol is toezicht houden op de Raad van Bestuur en de algemene bedrijfsvoering van 
BDO. Dit toezicht strekt zich uit tot de audit- en adviespraktijken en de synergieën en uitdagingen 
van het naast elkaar bestaan van deze praktijken binnen BDO. Onze taken en verantwoordelijk-
heden bestrijken hiermee bedrijfsbrede aspecten. Wij houden toezicht op het beleid van de Raad 
van Bestuur; in het bijzonder als het gaat om de realisatie van de doelstellingen van de vennoot-
schap, de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de interne systemen 
voor risicobeheersing en controle en de financiële verslaggeving. Langetermijnwaardecreatie en 
borging van het publieke belang staat hierbij centraal.

Naast de rol als toezichthouder heeft de Raad van Commissarissen ook een adviserende rol. In deze 
rol treden wij op als sparringpartner voor de Raad van Bestuur bij het nadenken over de ontwikkeling 
en uitvoering van het beleid op belangrijke terreinen en grote projecten of investeringen. Ervaring, 
expertise en competenties opgedaan door leden van de Raad van Commissarissen in andere sectoren 
helpen om de Raad van Bestuur een breder perspectief en nieuwe inzichten te bieden.

Bij de uitvoering van onze taken houden wij rekening met de belangen van BDO en bewaken wij 
de belangen van de stakeholders van BDO. Eén van onze primaire verantwoordelijkheden is het 
waar borgen van het publieke belang door toe te zien op de borging van onafhankelijkheid, kwaliteit 
en integriteit bij BDO. Wij zijn ervan overtuigd dat een focus op het publiek belang zal leiden tot 
het creëren en beschermen van deze waarden voor alle stakeholders van BDO. Het belangrijkste 
instrument bij het bewaken van het publiek belang is het monitoren van de uitvoering van de 
strategie, kwaliteit, cultuur en gedrag alsmede de onafhankelijkheid van de organisatie. Wij dagen de 
Raad van Bestuur uit en geven deze constructief advies met betrekking tot boven genoemde en 
andere onderwerpen.

De rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten van BDO en in het ‘Reglement van 
de Raad van Commissarissen’, met inachtneming van de aanpassingen zoals die zijn doorgevoerd in 
de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta).

Om invulling te kunnen geven aan onze brede maatschappelijke rol, bestaat de Raad van Commis-
sarissen uit externe leden met een breed scala aan ervaring en kennis uit hun eerdere en huidige 
functies.

Dit verslag beschrijft hoe in 2021 het toezicht is uitgeoefend op de Raad van Bestuur van BDO en 
op de gang van zaken bij BDO in het algemeen.

Ontwikkelingen 2021

Net als in 2020 werd ook het jaar 2021 gedomineerd door de ontwikkelingen die voortvloeiden uit de 
COVID-19-crisis. Het was een jaar van lockdowns, waarin de vaccinaties langzaam op gang kwamen 
en een nieuwe variant van het virus zich aandiende met alle onzekerheid van dien. We hebben respect 
voor de wijze waarop de BDO-organisatie ook in dit tweede moeilijke jaar de nodige veerkracht en 
doorzettingsvermogen heeft laten zien en naast de eigen uitdagingen in het dagelijks werk ook de 
klanten hebben ondersteund bij hun uitdagingen. Wij hebben de Raad van Bestuur gecomplimenteerd 
met de transparante en verbindende manier waarop zij hun rol hierbij hebben vervuld gericht op het 
welzijn van partners en medewerkers, in een jaar waarin het werken op afstand wel steeds meer is 
gaan vragen van de rek en het uithoudingsvermogen van iedereen binnen de organisatie.

Omdat ook de klanten van BDO vorig jaar gelukkig nog de nodige veerkracht lieten zien, bleef de 
financiële impact van COVID-19 voor BDO nog steeds klein. De auditaanvragen voor overheidssteun 
(de NOW-regeling) heeft veel gevraagd van de inzet van de auditafdeling, mede ook gezien de mate 
van detaillering van de NOW-audits die wordt gevraagd.

De continuïteit van de dienstverlening is in 2021 op geen moment in het geding gekomen. De eerste 
tekenen zijn er dat, met behulp van het vaccinatieprogramma en een variant van COVID-19 die 
tot minder ziekenhuis- en nog belangrijker, ic-opnames leidt, we langzaam kunnen gaan nadenken 
over een wereld waarin COVID-19 een plek krijgt zonder de maatschappij meer te ontwrichten. 
Dit betekent dat er weer meer mogelijk zal zijn op het gebied van opleidingen op locatie, klant- 
bijeenkomsten en andere zaken die in de afgelopen tijd op een laag pitje zijn gezet. Het kostenniveau 
zal dan ook weer navenant gaan stijgen. Het is goed om te zien dat de Raad van Bestuur actief nadenkt 
over hoe de veranderingen die ontstaan zijn door de crisis om te zetten in een visie op een nieuwe 
hybride manier van werken, onder de noemer van ‘Duurzaam samenwerken’. Hierbij worden de sterke 
kanten van de vertrouwde manier van werken voor COVID-19 gecombineerd met de nieuwe inzichten 
en ontwikkelingen van de afgelopen periode. We hebben hierin meegedacht en zullen de ontwikke-
lingen op dit gebied blijven volgen en kijken hoe wij de Raad van Bestuur kunnen ondersteunen met 
een blik van buiten naar binnen.

2021 was ook het eerste bestuursjaar van de Raad van Bestuur in de nieuwe samenstelling. We 
stellen met genoegen vast dat de leden van de Raad van Bestuur voortvarend gestart zijn met het 
verder concretiseren van het nieuw strategisch plan voor de periode 2021–2025. De termijn van de 
Head of Audit, Hans Renckens, is op 31 december 2021 geëindigd vanwege zijn pensioen. Wij zien 
terug op een goede samenwerking en hebben grote waardering voor wat hij in de afgelopen jaren 
heeft gedaan in het kader van kwaliteit binnen de Line of Service Audit & Assurance. 
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In het afgelopen jaar zijn we een procedure gestart om een opvolger te vinden. Per 1 januari 2022 
is Marcel Mans als nieuwe Head of Audit gestart.

Ook als Raad van Commissarissen hebben we in 2021 in een nieuwe samenstelling uitvoering gegeven 
aan onze toezichthoudende taak. Danny van der Eijk is Ton Rutgrink opgevolgd die op 30 september 
2021 zijn voorzittershamer heeft neergelegd en is teruggetreden. Met ingang van 24 november 2021 
zijn Engelhardt Robbe en Heleen Kuijten-Koenen formeel toegetreden tot de Raad van Commis saris-
sen van BDO. Hierdoor zijn wij in 2021 weer op volle sterkte gekomen. We spreken graag een woord 
van dank uit aan Ton Rutgrink die als voorzitter ruim vijf jaar deel heeft uitgemaakt van de Raad van 
Commissarissen. We zijn Ton Rutgrink erkentelijk voor de constructieve bijdrage en inbreng en zijn 
belangrijke rol bij de overgang van een Raad van Toezicht naar een Raad van Commissarissen. Hij laat 
een organisatie achter waarin de toezichthoudende rol nu verder is verankerd.

Belangrijkste thema’s en besluiten in 2021

In het verslagjaar 2021 is bij de uitoefening van het toezicht, naast de aandacht voor de continuïteit 
van BDO als geheel, de aandacht specifiek uitgegaan naar een aantal belangrijke thema’s rondom 
de strategische doelstellingen voor 2021:

Strategie en waardecreatie op de lange termijn
Wij adviseren de Raad van Bestuur over de langetermijnvisie en strategie van de organisatie en 
monitoren de vertaling van strategie naar concreet beleid. Wij zijn in 2021 door middel van het 
reguliere overleg met de Raad van Bestuur nauw betrokken bij de vertaling van de strategie naar de 
jaarplannen voor 2021. In oktober 2021 heeft naast de reguliere vergaderingen een strategiesessie 
met de Raad van Bestuur plaatsgevonden waarbij uitvoerig is ingegaan op de herijking van de visie 
op partners in het licht van de Strategie 2021-2025. Hierbij is in het bijzonder stilgestaan bij talent- 
management, successieplanning, partnerontwikkeling en partnerbeloning. In het kader van strategie 
en waardecreatie op de langere termijn is ook stilgestaan bij de structurele externe stakeholders- 
dialoog die BDO aan het opstarten is. Als Raad van Commissarissen monitoren wij middels het 
intern toezicht of in continuïteit de strategische beloften van BDO en het vertrouwen van stakeholders 
geborgd is om samen met de Raad van Bestuur te komen tot langetermijnwaardecreatie. Het is 
goed om te zien dat de stakeholdersdialoog ook zijn plek gaat krijgen in het jaarverslag van BDO, 
waarbij door reflectie een beter inzicht ontstaat in de belangrijke maatschappelijke problemen en de 
verwachtingen die stakeholders van BDO hebben. Wij ondersteunen het streven van BDO om stake- 
holders meer te betrekken bij de zaken die bijdragen aan het invullen van de missie en visie van BDO 
en hoe zij hun maatschappelijke rol optimaal kunnen invullen.

Kwaliteit en maatschappelijk belang
Als Raad van Commissarissen stimuleren en monitoren wij dat de kwaliteit van de organisatie naar 
een nog hoger niveau wordt gebracht. Een belangrijk onderdeel van de BDO-strategie is het continue 
streven naar kwaliteitsverbetering. BDO heeft dit centraal gesteld onder de noemer ‘altijd en overal 
topkwaliteit leveren’. In 2021 is de aandacht in het bijzonder uitgegaan naar de actualisatie van het 
BDO Kwaliteitsbeleid en de integratie van het kwaliteitshandboek van de Line of Service A&A in het 
overkoepelende BDO Kwaliteitsbeleid. Ook is met de Raad van Bestuur stilgestaan bij de doorvertaling 
van het begrip topkwaliteit, zoals verwoord in de strategische visie 2021-2025, naar de Lines of Service 
Accountancy & Bedrijfsadvies, Belastingadvies en Advisory. Dit alles draagt bij aan de kwaliteitsslag 
die BDO als organisatie wil maken. Streven is om door middel van het uitvoeren van de Plan Do Check 
Act (PDCA-)cirkel jaarlijks verdere verbeteringen aan te brengen in de opzet en uitvoering van het 
kwaliteitsstelsel. In dit kader is tevens stilgestaan bij het kwaliteitsmanagementsysteem en de 
kwaliteitsindicatoren die gebruikt worden om de voortgang van de kwaliteitsagenda te monitoren.

In het kader van de kwaliteitsmonitoring is in 2021 met de beleidsbepalers van de Audit & Assurance 
B.V. stilgestaan bij de kwaliteitsprojecten die zagen op het verbeteren van de effectiviteit van de 
audit, het beter beheersen van projectmatig werken in teams en de realisatie van een andere praktijk- 
aansturing waarmee een volgende stap in kwaliteit gezet kan worden. Ook is besproken hoe te komen 
tot inzet van nieuwe IT-toepassingen in de auditpraktijk.

Samen met de Raad van Bestuur kijken wij ook nadrukkelijk naar de externe maatschappelijke ont- 
wikkelingen en de verwachtingen die externe stakeholders hebben van de dienstverlening van BDO.
Er is maatschappelijk gezien veel aandacht voor zakelijke dienstverleners, en accountantsorganisaties 
in het bijzonder. Niet alleen voor de professionele kwaliteit van de diensten die worden geleverd en 
het dienstverleningsproces waarin dat plaatsvindt, maar in toenemende mate ook voor de organisatie 
als geheel. Een vast onderdeel op de gezamenlijke agenda zijn de ontwikkelingen met betrekking tot 
het accountantsberoep. BDO participeert actief in publieke en sectordiscussies als Stuurgroep Publiek 
Belang, Foundation for Auditing Research en consultaties vanuit AFM, NBA en Kwartiermakers. BDO 
is actief betrokken bij de door de Kwartiermakers ingestelde werkgroepen die hen ondersteunen bij het 
formuleren van voorstellen die de kwaliteitsverbetering in de gehele accountancysector moeten aan- 
jagen. Ook is gesproken over de ontwikkeling van auditkwaliteitsindicatoren. Een ander vast onderdeel 
op de gezamenlijke agenda ziet op de interne en externe kwaliteitstoetsingen inzake de uitkomsten 
en opvolging van deze toetsingen. Door de AFM is in 2021 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de 
wettelijke controles, interne kwaliteitsbeoordelingen en intern toezicht. In het sectorrapport ‘Grip op 
kwaliteit’ van 9 december 2021, heeft de AFM aangegeven ten aanzien van de zes OOB-accountants-
organisaties overwegend positief te zijn over het inzicht in de gerealiseerde kwaliteit door intern 
kwaliteitsonderzoek (IKO) en is positief over de opzet en uitvoering van de IKO’s in 2020. 
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Verder liggen er voor BDO positieve conclusies van andere toezichthouders als de NOREA en ADR 
en is de Quality Review van BDO International met positief resultaat afgerond. Wij stellen vast dat 
er nog steeds goede stappen worden gezet door BDO in het kader van kwaliteitsverbetering en dat 
punten zijn geïdentificeerd om een volgende stap te zetten.

Wij hebben in de gesprekken met de AFM ook nadrukkelijk stilgestaan bij het (mee)sturen op kwali- 
 teits ontwikkeling vanuit de rol als toezichthouder. In dit kader heeft de Raad van Commis sarissen 
besloten een aparte Commissie Kwaliteit en Publiek Belang in het leven te roepen waardoor een nog 
frequenter en diepgaander gesprek aan kan worden gegaan over de kwaliteitsontwikkeling binnen 
BDO.

Cultuur en gedrag
Een gezonde organisatiecultuur binnen accountantsorganisaties is een basisvoorwaarde voor kwaliteit. 
In 2021 is gekeken hoe het organisatiebrede cultuurprogramma BDO Horizon optimaal kan worden 
aangesloten bij de strategische doelstellingen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een aantal 
gedragingen, die een vertaling zijn van de kernwaarden van BDO. Vanuit BDO Horizon wordt een 
vijftal deelprogramma’s ingezet om dit gedrag te gaan stimuleren. Het doet ons genoegen om vast 
te stellen dat Horizon de komende jaren een belangrijke rol krijgt in de nieuwe strategie als centraal 
programma wat ondersteunend werkt aan de realisatie van de strategie 2021-2025 en de cultuur 
die BDO in dit kader nastreeft. Wij vinden een dergelijk programma van groot belang, omdat cultuur 
en gedrag in sterke mate de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het kwaliteitsbeleid en de mate 
waarin kwaliteitsstructuren werken beïnvloeden. Positief vinden wij ook dat vanuit BDO Horizon 
een koppeling wordt gemaakt met de programma’s die aan cultuur en gedrag bijdragen zoals de 
programma’s Leiderschap in Beweging en Diversiteit & Inclusie. Op die manier wordt vanuit de 
organisatie één beweging gemaakt, maar houden de diverse programma’s wel hun eigen focus - 
gebied. Leiderschapsontwikkeling is een belangrijk vliegwiel voor de gewenste cultuurontwikkeling 
en een optimale invulling van het beleid inzake Diversiteit & Inclusie stelt mensen in staat vanuit 
een breder perspectief te analyseren en te handelen en kritisch na te denken over zichzelf, over de 
wereld om hen heen en over de maatschappij.

Wij hebben gezien dat in 2021 goede stappen zijn gezet op het gebied van stimuleren van diversiteit, 
maar zijn, met de Raad van Bestuur van BDO, van mening dat verdere versnelling nodig is om een 
grotere stap te zetten naar de realisatie van de doelstelling om minimaal 20% vrouwen in de top te 
realiseren voor 2025. De acties in het kader van deze versnelling zullen door ons worden gevolgd om 
te kijken of hiermee voldoende tractie wordt gerealiseerd. Het is een vast agendapunt op de agenda 
van het overleg tussen de Remuneratie- en Benoemingscommissie en de Raad van Bestuur.

Wij stimuleren bovengenoemde ontwikkeling op het gebied van cultuur en gedrag en monitoren de 
effectiviteit van de ingezette maatregelen.

Transformatie en innovatie
BDO staat binnen alle Lines of Service voor de uitdaging om de continuïteit voor de lange termijn 
te waarborgen, daarbij inspelend op alle ontwikkelingen in de maatschappij en de veranderingen 
in wet- en regelgeving. De transformatie binnen BDO speelt zich af op verschillende niveaus, zowel 
ten aanzien van de aard van de dienstverlening als de onderliggende processen. De omgeving waarin 
BDO zich begeeft is sterk in beweging en veranderingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op. 
Dit vraag om een wendbare organisatie met focus op innovatie en de juiste inzet van technologie 
binnen onze dienstverlening. Technologie is, in combinatie met vak- en marktkennis, een essentiële 
component voor het businessmodel van BDO geworden.

Overige onderwerpen

Andere onderwerpen voor de vergaderingen met de Raad van Bestuur gedurende dit boekjaar waren:
 X Voortgang en status van interne en externe kwaliteitscontroles;
 X Voortgang en status van de acties in het kader van het Jaarplan Raad van Bestuur 2021;
 X Financiële resultaten (werkelijk en begroot);
 X Managementinformatie en niet-financiële KPI’s;
 X QRM-kwartaalrapportages (updates met betrekking tot onafhankelijkheid, claims, risicobeheer, 

regelgeving, etc.);
 X Risicoanalyse strategische risico’s;
 X Claims en risico’s;
 X Informatiebeveiliging & Privacy;
 X Toezicht op vertrek van partners en medewerkers op sleutelposities;
 X Toezicht op de naleving van belangrijke beleidsmaatregelen en processen;
 X Evaluatie beloningsbeleid beleidsbepalers;
 X De beoordeling van de beleidsbepalers;
 X Beloningsbeleid van partners en medewerkers;
 X Beoordeling en beloning van assurancepartners;
 X Beëindiging van de managementovereenkomst met equity partners;
 X Monitoren inwerkperiode internal auditor;
 X Beoordeling Compliance Officer en jaarverslag van de afdeling Quality & Risk Management.

BDO TRANSPARANTIEVERSLAG 2021  |  BDO AUDIT & ASSURANCE    14



Besluiten Raad van Commissarissen

Tijdens de vergaderingen heeft de Raad van Commissarissen onder meer de volgende formele 
besluiten genomen:

 X Goedkeuring jaarverslag, inclusief de jaarrekening 2020;
 X Goedkeuring transparantieverslag 2020;
 X Benoeming accountant jaarrekeningcontrole 2021;
 X Aanpassing functiespecifieke bijlagen bij het profiel Raad van Commissarissen;
 X Goedkeuring begroting 2022;
 X Vaststelling hoogte variabele beloning leden Raad van Bestuur en Head of Audit over 2020;
 X Goedkeuring beleid externe onderzoeken waar beleidsbepalers bij zijn betrokken;
 X Goedkeuring voordracht externe accountants;
 X Goedkeuring beoordeling en beloning Compliance Officer.

Vergaderingen en aanwezigheid leden van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft in 2021 zes keer regulier vergaderd, eerst als Raad van 
Commissarissen en daarna met de Raad van Bestuur. De Head of Audit is bij deze vergaderingen 
aanwezig en met hem wordt in het bijzonder stilgestaan bij de agendaonderdelen die zien op Audit 
& Assurance B.V. en het contact met de AFM en beroepsorganisaties. Er waren geen RvC-leden 
afwezig bij deze vergaderingen. Daarnaast is er in oktober 2021 een strategische sessie geweest van 
de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur.

Overige activiteiten

Leden van de Raad van Commissarissen hebben zitting in twee permanente commissies: een Audit- 
commissie en een Remuneratie- en Benoemingscommissie. Deze commissies hebben een adviserende 
rol binnen de Raad van Commissarissen en zijn opgezet door en samengesteld uit leden van de 
Raad van Commissarissen zelf. Voor het toezicht op het publiek belang was er in 2021 geen aparte 
commissie, dit was belegd bij de gehele Raad van Commissarissen.

De Auditcommissie richt zich op financiën en verantwoording, interne en externe audit en risico’s. 
Deze commissie beoordeelt de begroting, het geïntegreerde jaarverslag, inclusief de jaarrekening. 
De Auditcommissie vergadert op reguliere basis met de verantwoordelijken voor interne audit,  
risico en financiën en houdt elk jaar besprekingen met de externe accountant om het auditplan, de  

 
 
controleaanpak en het accountantsverslag en de managementletter te bespreken. Daarnaast worden 
de ontwikkelingen op het gebied van riskmanagement en informatiebeveiliging besproken en wordt 
stilgestaan bij lopende claims en mogelijke risico’s die hieruit voortvloeien, zowel financieel als op 
het gebied van reputatie en integriteit. In 2021 is de aandacht in het bijzonder nog uitgegaan naar 
de start van de internal auditor en de totstandkoming van het internal audit charter en het internal 
audit plan. Gedurende 2021 vergaderde deze commissie driemaal. Het aanwezigheidspercentage 
was 100%.

De Remuneratie- en Benoemingscommissie doet voorstellen voor de beloning van beleidsbepalers 
binnen BDO. Zij ziet namens de Raad van Commissarissen toe op het benoemingsproces en de voor- 
dracht van nieuwe leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast houdt de commissie toezicht op het 
functioneren van het performance managementsysteem en het benoemingsproces van nieuwe 
partners in de Audit & Assurance-praktijk. Tevens is in 2021 gesproken over alle aspecten van mede- 
werkerontwikkeling en -tevredenheid in relatie tot het kwaliteitsbeleid. Ook is de aandacht uitgegaan 
naar de start van het nieuwe hoofd HR. Gedurende 2021 vergaderde deze commissie tweemaal. Het 
aanwezigheidspercentage was 100%.

Eind 2021 is door de Raad van Commissarissen besloten een derde commissie toe te voegen namelijk 
de Commissie Kwaliteit en Publiek Belang. De taken van deze commissie richten zich met name op 
het kwaliteitsbeheersingssysteem en het risicomanagement en het beleid ter zake van naleven van 
wet- en regelgeving, integriteit en ethiek, inclusief gedragscodes en interne procedures. Ook kijkt de 
commissie naar de procedure van afhandeling van klachten en meldingen in het kader van de klachten 
en klokkenluidersregeling van de BDO Groep, (potentiële) reputatie- en integriteitsrisico’s, onder 
meer als gevolg van claims en tuchtzaken en partnerzaken die impact kunnen hebben op de kwaliteit 
en integriteit. De commissie adviseert tevens andere commissies en de Raad van Commissarissen 
over relevante aspecten van onderwerpen die raken aan kwaliteit, risico, integriteit en reputatie 
waaronder: BDO-strategie, de begroting, investeringen, beloningsbeleid, benoeming, schorsing en 
ontslag van externe accountants. Ook is de commissie betrokken bij de dialoog met toezichthouders 
en richt deze zich op andere zaken, passend bij het handelen in het Publiek Belang en de externe 
rapportages die niet onder het toezicht van de andere commissies vallen. De commissie is haar 
activiteiten in 2022 gestart.

In het verslagjaar zijn er vanuit de Raad van Commissarissen tevens contacten buiten BDO geweest 
met de AFM, onder meer in het kader van het onderzoek van de AFM naar het intern toezicht.
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Beoordeling en beloning Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur

Zelfevaluatie Raad van Commissarissen
Wij evalueren jaarlijks de prestaties als collectief en de prestaties van de afzonderlijke leden. Gelet 
op de wisseling is in december 2021 besloten om dit jaar geen uitgebreide zelfevaluatie uit te voeren 
maar is er in evaluerende zin teruggekeken op de ervaringen in de afgelopen jaren en is tevens gekeken 
naar de wensen die er vanuit de commissie in de nieuwe samenstelling zijn ten aanzien van de wijze 
van samenwerken. Hierbij is ook stilgestaan bij de punten die naar aanleiding van de eerdere evaluatie 
vroegen om verhoogde aandacht of hoge prioriteit.

Een specifiek element wat destijds aan de orde geweest is zag op de samenstelling van de Raad van 
Commissarissen en het belang dat door de Raad van Commissarissen wordt gehecht aan een omvang 
van vijf leden zodat een evenwichtige taakverdeling mogelijk is en er in de commissies door twee 
leden gezamenlijk opgetrokken kan worden. Hieraan is in 2021 invulling gegeven en in dit kader zijn 
ook de commissies besproken en is gekeken naar de vertegenwoordiging van de RvC-leden in deze 
commissies.

Een ander punt van aandacht betrof de ondersteuning van de Raad van Commissarissen waarbij 
het van belang geacht werd dat hiervoor voldoende tijd beschikbaar is. Dit heeft begin 2022 geleid 
tot versterking van het Bestuurssecretariaat met een Secretaris specifiek voor de Raad van Commis-
sarissen.

Het laatste aandachtspunt uit de eerdere evaluatie zag op de relatie met belangrijke interne stake- 
holders, in het bijzonder de equity partners. Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst die in 
2021 is gehouden, is samen met de Raad van Bestuur gekeken naar de voorstellen die uit deze bijeen- 
komst naar voren zijn gekomen. Er is een aantal concrete acties geformuleerd om te komen tot een 
verdieping van de communicatie met deze groep en manieren om hen gedurende het jaar meer 
toegesneden informatie te verschaffen over de wijze waarop de Raad van Commissarissen invulling 
geeft aan de toezichthoudende rol.

Beloning Raad van Commissarissen
Wij ontvangen een honorarium, vastgesteld door de Vergadering van Participanten. Gegevens over 
onze bezoldiging zijn vermeld in de jaarrekening.

Beoordeling en beloning Raad van Bestuur
Begin 2022 hebben ook individuele beoordelingsgesprekken plaatsgevonden met de leden van de 
Raad van Bestuur over het realiseren van de doelstellingen in 2021. De basis voor deze gesprekken 
waren de met de Raad van Bestuur gemaakte afspraken die zagen op de specifieke aandachtsgebieden 
van de individuele leden van de Raad van Bestuur. Op basis hiervan hebben wij begin 2022 de variabele  
beloning over 2021 vastgesteld van de personen die het dagelijks beleid van de accountants - 
organisatie respectievelijk het hiërarchisch hoogste netwerkonderdeel bepalen, waaronder de leden 
van de Raad van Bestuur.

Onafhankelijkheid
Onze taken en bevoegdheden zoals beschreven in het Reglement, bepalen de positie van de leden 
van de Raad van Commissarissen binnen de geldende voorschriften betreffende onafhankelijkheid. 
Er moet zowel in wezen als in schijn onafhankelijkheid bestaan. De Compliance Officer van BDO ziet 
toe op de persoonlijke en financiële onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Commissarissen.

In 2021 heeft monitoring plaatsgevonden ten aanzien van de voorwaarden die zijn vastgesteld om de 
onafhankelijkheid van een lid van de Raad van Commissarissen ten opzichte van de BDO-organisatie te 
waarborgen. De leden van de Raad van Commissarissen zijn op grond van deze voorwaarden gehouden 
de noodzakelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat zij financiële belangen hebben dan wel 
relaties onderhouden die onder de onafhankelijkheidsregelgeving verboden of beperkt zijn.

Alle leden van de Raad van Commissarissen kwalificeren eind 2021 als zijnde onafhankelijk in overeen- 
stemming met de hierboven genoemde voorschriften.

Training

In 2021 hebben, gezien de ontwikkelingen in het kader van de COVID-pandemie en de verhoogde 
inzet die werd gevraagd van de drie leden van de Raad van Commissarissen om de taken van de 
uitgetreden leden op te vangen en de ontwikkelingen in het kader van de benoeming van nieuwe 
leden, geen specifieke trainingen plaatsgevonden. De invulling van de verdieping ten aanzien van 
het thema Fraude zal in 2022 alsnog worden ingevuld.
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Jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening van BDO over het boekjaar 2020 zijn opgesteld door de Raad van 
Bestuur. De jaarrekening is gecontroleerd door de externe accountant Mazars. Hun controleverklaring 
is opgenomen in het jaarverslag. De controlebevindingen zijn besproken met de Auditcommissie in 
het bijzijn van de voltallige Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. Vervolgens heeft de Raad 
van Commissarissen tijdens de vergadering met de Raad van Bestuur op 12 april 2022 ingestemd met 
het jaarverslag en de jaarrekening 2021.

Transparantieverslag

De beleidsbepalers van BDO hebben de inhoud van het Transparantieverslag 2021 met ons besproken. 
Wij vinden dat het verslag en de toonzetting overeenkomen met ons beeld van het afgelopen jaar en 
een goede weergave zijn van de relevante onderwerpen en stand van zaken zoals die in het afgelopen 
jaar aan ons zijn voorgelegd en waarop monitoring door ons heeft plaatsgevonden.

Samenvattend

Wij hebben gezien dat BDO’ers in een uitdagende tijd op goede wijze hun werk hebben weten voort 
te zetten. Binnen korte tijd werd een COVID-beleid neergezet waarbij de gezondheid en veiligheid 
van medewerkers, klanten en leveranciers voorop stond. De juiste omstandigheden voor thuiswerken 
werden zeer snel gecreëerd zodat de BDO’ers hun werk op goede wijze konden voortzetten en klanten 
werden ondersteund bij de uitdagingen waarmee zij werden geconfronteerd. Door middel van diverse 
initiatieven werd een groot gevoel van onderlinge verbondenheid gecreëerd, wat heeft geholpen 
op goede wijze dit uitdagende jaar 2021 door te komen. Naast het strak sturen op kosten, heeft 
BDO mede door deze onderlinge verbondenheid, inzet en aanpassingsvermogen het boekjaar op 
goede wijze kunnen afsluiten.

Wij kunnen vaststellen dat de samenwerking met de Raad van Bestuur van BDO in het afgelopen 
jaar goed is geweest en wij kijken uit naar de samenwerking met de Raad van Bestuur in de nieuwe 
samenstelling die in 2021 van start is gegaan.

Vooruitblik

Nu het aantal gevaccineerden hoog is en de nieuwe variant van COVID minder ziekmakend is, durven 
we voorzichtig te denken aan een terugkeer naar normaal in 2022. De wereld gaat wat COVID betreft 
weer open maar een nieuwe dreiging dient zich inmiddels aan. De dreiging van oorlog en vernietiging 
die is begonnen met de inval van Rusland in Oekraïne. Op dit moment is onduidelijk hoe deze situatie 
zich gaat ontwikkelen en wat de impact is op de rest van de wereld, op Nederland en op BDO.

Wij hebben in de afgelopen twee jaar gezien dat BDO en zijn medewerkers veerkrachtig zijn in tijden 
van crisis en met elkaar de schouders zetten onder uitdagingen die op hun pad komen. Wij zullen de 
Raad van Bestuur van BDO bij deze uitdagingen ondersteunen.

Eindhoven, 21 april 2022

Raad van Commissarissen
 X D.A. (Danny) van der Eijk (voorzitter)
 X drs. B.J.M. (Bernadette) Langius (vicevoorzitter)
 X H.L. (Heleen) Kuijten-Koenen
 X mr. drs. D.J. (Dennis) Raithel
 X drs. E.M. (Engelhardt) Robbe RA
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3.  Kwaliteit in 2021

In dit hoofdstuk beschrijven we voor het boekjaar 2021 de meest relevante stand van zaken en 
ontwikkelingen met betrekking tot onze visie op kwaliteit en ons kwaliteitsmanagementsysteem, 
mede aan de hand van kwaliteitsindicatoren. Tevens bevat dit hoofdstuk een beschrijving van het 
in 2021 uitgeoefende externe toezicht op onze organisatie door externe toezichthouders zoals 
de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ten slotte bevat dit hoofdstuk de vereiste verklaringen 
van de beleidsbepalers met betrekking tot de doeltreffende werking van het interne kwaliteits-
managementsysteem, de interne beoordeling van de naleving van de onafhankelijkheidsvereisten 
en de naleving van het beleid inzake de permanente scholing van onze partners en medewerkers.

Een volledige beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem dat in 2021 van toepassing was 
binnen BDO Audit & Assurance B.V. is hier te lezen.

Kwaliteit en kwaliteitsmanagement

In het BDO-kwaliteitsmanagementsysteem staat centraal wat wij verstaan onder kwaliteit (zie 
kader op de volgende pagina) en onze ambitie om altijd en overal topkwaliteit te leveren. Verder 
beschrijft het BDO Kwaliteitsbeleid op hoofdlijnen het BDO-kwaliteitsmanagementsysteem, waarin 
wij anticiperen op de nieuwe International Standard on Quality Management 1 (ISQM 1), zoals in 
december 2020 door de IAASB gepubliceerd. Het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsmanagementsys-
teem zoals van toepassing binnen BDO Audit & Assurance (A&A) sluiten aan op en zijn een nadere 
invulling van het overkoepelende BDO Kwaliteitsbeleid en BDO-kwaliteitsmanagementsysteem.

We beschrijven de meest relevante ontwikkelingen in 2021 in ons kwaliteitsmanagementsysteem 
aan de hand van de volgende componenten:
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BDO heeft de ambitie om altijd en overal topkwaliteit te leveren. Altijd en overal topkwaliteit leveren betekent dat wij in continuïteit en voor alle vormen van dienstverlening, binnen de gestelde 
wet- en regelgeving, voldoen aan de verwachtingen van onze belangrijkste stakeholders, ten aanzien van de specifieke dienst, het dienstverleningsproces en onze organisatie, en dat wij zoveel 
mogelijk die verwachtingen overtreffen.

WAT VERSTAAN WIJ ONDER KWALITEIT?

…IN CONTINUÏTEIT
Topkwaliteit leveren is onderdeel van onze visie op waardecreatie op de lange termijn. De wereld om ons 
heen verandert continu en dus ook de verwachtingen van onze stakeholders. Daarom is het van belang dat 
wij doorlopend in verbinding staan met onze omgeving. Als lerende organisatie verbeteren wij onszelf en 
onze dienstverlening continu.

…VOOR ALLE VORMEN VAN DIENSTVERLENING
Topkwaliteit leveren wij bij al onze diensten. De ambitie om altijd en overal topkwaliteit te leveren geldt 
voor heel BDO. Alle professionals van BDO dragen direct (door hun betrokkenheid bij opdrachten) of 
indirect (door hun werkzaamheden voor het kwaliteitsmanagementsysteem of andere vormen van 
ondersteuning) bij aan die top kwaliteit.

…BINNEN DE GESTELDE WET- EN REGELGEVING
Topkwaliteit betekent dat wij, ongeacht de verwachtingen van onze stakeholders, bij het leveren van onze 
diensten in ieder geval voldoen aan wet- en regelgeving, regelgeving van beroepsorganisaties en interne 
regels die daarbij van toepassing zijn. Daarnaast is voor ons ook de naleving van wet- en regelgeving door 
onze klanten van belang: ook zij moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die op hen van toepassing 
is, integer en transparant zijn en een voor BDO passend risicoprofiel hebben. Bij het naleven van regels 
houden wij nadrukkelijk het doel van die regels voor ogen. Blind de ‘letter’ van een wet volgen (‘mag het?’) 
en voorbij gaan aan de ‘geest’ daarvan (‘deugt het?’), levert niet de topkwaliteit die wij beogen.

…VOLDOEN AAN DE VERWACHTINGEN
Topkwaliteit leveren betekent ten minste voldoen aan verwachtingen. Het is essentieel dat wij vooraf- 
gaand aan een opdracht de verwachtingen goed in beeld krijgen en vastleggen. Wij kunnen uitsluitend 
voldoen aan gerechtvaardigde verwachtingen: verwachtingen die passen binnen de gestelde wet- en regel- 
geving en verwachtingen die realistisch zijn. Overigens vereist dit ook van ons dat wij bij onze stakeholders 
geen verwachtingen wekken die wij niet kunnen waarmaken.

…ONZE BELANGRIJKSTE STAKEHOLDERS
Om topkwaliteit te kunnen leveren, voldoen wij ten minste aan de verwachtingen van onze belangrijkste 
stakeholders. Stakeholders zijn personen, groepen of organisaties die een belang hebben bij onze dienst- 
verlening of worden beïnvloed door de uitkomsten daarvan. Onze controleklanten zijn onze meest directe, 
maar niet per definitie onze belangrijkste stakeholders. Zij zijn onze opdrachtgever en betalen voor onze 
diensten. Wij leveren kwaliteit door te voldoen aan hun gerechtvaardigde verwachtingen. Bij het maken 
van afwegingen rondom kwaliteit nemen wij in de eerste plaats het publiek belang in ogenschouw, als 

die zou afwijken van de belangen van de klant. Naast onze klanten zijn er ook andere stakeholders die 
gerechtvaardigde verwachtingen hebben van onze dienstverlening: belangrijke stakeholders van onze klant, 
de maatschappij (bijv. burgers, de overheid, politici en de media), BDO-professionals en beroepsgenoten.

…DE SPECIFIEKE DIENST, HET DIENSTVERLENINGSPROCES EN ONZE ORGANISATIE
De verwachtingen van onze stakeholders hebben doorgaans betrekking op deze drie niveaus:

 X Verwachtingen ten aanzien van de specifieke dienst hebben bijvoorbeeld betrekking op de mate waarin 
onze dienstverlening een probleem oplost, antwoord geeft op een vraag of anderszins een bepaalde 
behoefte bevredigt en dus voldoende is toegesneden op de concrete feiten en omstandigheden van de 
klant en opdracht. De juistheid, volledigheid, tijdigheid, begrijpelijkheid, toepasbaarheid en betrouw-
baarheid van ons advies of oordeel zijn daarbij relevante factoren, evenals of de dienst voldoet aan de 
gemaakte afspraken, de toepasselijke wet- en regelgeving en (kwaliteits)eisen.

 X Verwachtingen ten aanzien van het dienstverleningsproces gaan enerzijds over de inhoudelijke 
proces stappen die worden doorlopen, zoals de aanvaarding van de klant en de opdracht, de opdracht-
bevestiging, de toewijzing van capabele professionals aan de opdracht, de planning, de uitvoering en 
de afronding met een rapport of verklaring. Stakeholders verwachten dat ook het dienstverlenings-
proces voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Anderzijds gaat het nadrukkelijk ook over de 
‘client service’ die wij de klant bieden en die de klant van ons mag verwachten.

 X Verwachtingen hebben ten slotte in toenemende mate betrekking op onze organisatie als geheel. Stake- 
 holders verwachten dat de diensten die zij afnemen worden verleend door een integere organisatie 
die voldoet aan de voor haar geldende wet- en regelgeving en de kwaliteit van haar dienstverlening 
continu beheerst en verbetert.

…ZOVEEL MOGELIJK DIE VERWACHTINGEN OVERTREFFEN
We spreken van topkwaliteit als we net die stap extra zetten waarmee we onze belangrijkste stakeholders 
positief verrassen. Die extra stap bestaat bijvoorbeeld uit het leveren van meerwaarde door nieuwe 
perspectieven te bieden op de problemen en vragen van onze stakeholders met innovatieve ideeën en 
instrumenten of nieuwe perspectieven in te brengen in het maatschappelijk debat, de efficiëntie van onze 
dienstverlening te verhogen of te excelleren in onze servicegerichtheid.

Daarbij laten wij ons in ons werk en gedrag steeds leiden door onze kernwaarden: Professionaliteit, Plezier, 
Praktische relevantie, Mensgerichtheid en Maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze kernwaarden 
geven de manier aan waarop we invulling geven aan onze ambitie om altijd en overal topkwaliteit te 
leveren. Ze geven richting aan ons dagelijks handelen. We spreken elkaar hierop aan en we verwachten dat 
onze stakeholders dat ook doen.
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Vergadering van Participanten

Per 31 december 2021 heeft BDO 66 certificaathouders (2020: 73) waarvan 28 externe accountants 
(2020: 30), die ten behoeve van BDO Audit & Assurance B.V. werkzaam zijn.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestond op 31 december 2021 uit de volgende personen:
 X R.C.M. (René) Nelis RA (CEO, voorzitter)
 X drs. L.M. (Leon) Jansen RA (CFO/COO)
 X mr. M.A. (Maurice) de Kleer (CQO)
 X J.H. (Hans) Renckens RA (titulair lid, Head of Audit)

Drs. M.M.G. (Marcel) Mans RA is per 1 januari 2022 toegetreden tot de Raad van Bestuur als titulair 
lid en benoemd tot Head of Audit. Hij vervangt Hans Renckens die per diezelfde datum is gestopt 
met deze functies.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen bestond op 31 december 2021 uit de volgende personen:
 X D.A. (Danny) van der Eijk (voorzitter)
 X drs. B.J.M. (Bernadette) Langius (vicevoorzitter)
 X H.L. (Heleen) Kuijten-Koenen
 X mr. drs. D.J. (Dennis) Raithel
 X drs. E.M. (Engelhardt) Robbe RA

Vanaf 1 oktober 2021 is Danny van der Eijk de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. 
Hij vervangt Ton Rutgrink die per diezelfde datum is teruggetreden. Met ingang van 24 november 
2021 zijn Engelhardt Robbe en Heleen Kuijten-Koenen toegetreden, waarmee de Raad van Commis-
sarissen weer op de beoogde sterkte van vijf leden is.

Managementteam Audit & Assurance

Het Managementteam Audit & Assurance (MT A&A) bestond op 31 december 2021 uit de volgende 
personen:

 X J.H. (Hans) Renckens RA (Head of Audit)
 X P.M. (Pascal) Belfroid RA
 X drs. M.M.G. (Marcel) Mans RA

Marcel Mans vervult per 1 januari 2022 de functie van Head of Audit en vervangt daarmee Hans 
Renckens. Per diezelfde datum is drs. W.P. (Wilma) Visser-de Wit RA toegetreden tot het MT A&A.

Quality Council

De Quality Council is een overlegorgaan dat de Raad van Bestuur als klankbord en met advies 
ondersteunt bij (het vervullen van zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van) het opzetten, (doen) 
uitvoeren, evalueren en bijsturen van het kwaliteitsmanagement. De Quality Council is in 2021 
negen keer bijeengekomen en heeft onder andere gesproken over het BDO Kwaliteitsbeleid, de 
implementatie van ISQM 1, kwaliteitsgerichte cultuur, governance en besturing, kernwaarden en 
gewenst gedrag, beloningsbeleid en prikkels, kwaliteitsindicatoren (Audit Quality Indicators) en 
ontwikkelingen in nationale en internationale wet- en regelgeving.

Jong MT A&A

Het Jong MT A&A is een adviesorgaan voor het MT A&A dat bestaat uit zes jonge BDO’ers uit de 
A&A-praktijk. Het MT A&A heeft in 2021 in verschillende bijeenkomsten met het Jong MT A&A onder 
meer gesproken over veranderingen in het controleproces (o.a. toepassing van scrum en proces- 
innovatie), technologische innovatie in de controle, mede in relatie tot daarbij passende teamopbouw, 
de praktische toepasbaarheid en vindbaarheid van vaktechnische guidance, de begeleiding van starters, 
het interne RA-opleidingsprogramma, de organisatie van de praktijkstage en de communicatie over 
centraal beschikbare trainingen, lopende toezichtonderzoeken van de AFM en de openbare consultatie 
van audit quality indicators (AQI’s) door de Kwartiermakers Toekomst Accountancysector. Jaarlijks 
overlegt het MT A&A met het Jong MT A&A over speerpunten voor het opvolgende jaar. Daarbij 
delen zij met het MT A&A waardevolle punten die hun weg vinden in het jaarplan van het MT A&A. 
In 2021 heeft het Jong MT A&A een actieve bijdrage geleverd aan de planning, opzet en uitvoering 
van een nieuw opgezette training. Deze positieve ervaring heeft geleid tot een intensivering van de 
contacten in 2022.

ORGANISATIESTRUCTUUR
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Kengetallen BDO-netwerk internationaal

De totale omzet van BDO op wettelijke controles van jaarlijkse financiële overzichten en geconsoli-
deerde financiële overzichten in de EU/EER bedroeg in 2021 circa EUR 605 miljoen (2020: EUR 785 
miljoen). Hierbij merken wij op dat de diverse Member Firms verschillen in boekjaren kennen. Het 
hiervoor genoemde bedrag is gebaseerd op het meest recent afgesloten boekjaar. Voor landen die 
een andere valuta dan de euro gebruiken, is de gemiddelde wisselkoers over de rapporteringsperiode 
gehanteerd. Vanwege de Brexit zijn sinds dit jaar niet meer de cijfers van het Verenigd Koninkrijk mee- 
genomen (de omzet van 2020 bevat nog wel de cijfers van het Verenigd Koninkrijk). Het overzicht van 
landen en kantoren in de EU/EER is opgenomen in bijlage B.

Overige kengetallen BDO-netwerk internationaalTOTALE OMZET WERELDWIJD 2021 2020

Omzet (bedragen in € miljoen) 9.800 9.200

Aandeel service lines:

Audit & Assurance 42% 42%

Business Services & Outsourcing 15% 15%

Tax 21,5% 22%

Advisory 21,5% 21%

SPREIDING 2021 2020

Aantal landen 167 167

Aantal kantoren 1.728 1.658

MEDEWERKERS 2021 2020

Partners 7.234 6.929

Professionele staf 76.467 71.046

Ondersteunende staf 13.591 13.079

Totaal aantal medewerkers 97.292 91.054
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CULTUUR EN LEIDERSCHAP

Begin 2021 zijn de uitkomsten van het tweejaarlijkse medewerkersonderzoek geëvalueerd. Het mede- 
werkersonderzoek wordt uitgevoerd om van BDO’ers te horen hoe zij de randvoorwaarden en het 
klimaat ervaren die het mogelijk moeten maken dagelijks het beste uit zichzelf te halen en collega’s 
en klanten te helpen. De uitkomsten lieten onder andere zien dat de bevlogenheid van collega’s was 
afgenomen, met name bij senior assistenten en junior managers. Om deze collega’s extra te onder- 
steunen, is een specifieke training verzorgd over weerbaarheid, communicatie en delegeren van 
werkzaamheden. Verder is de druk van het begeleiden van starters verlaagd door voor de starters in de 
COVID-19-periode aanvullende vaktechnische trainingen te organiseren en een maatwerkopleidings- 
programma in te richten voor de starters die direct vanuit het vwo instromen.

In 2021 heeft het BDO-brede cultuurveranderprogramma Horizon een vernieuwde vorm gekregen 
met vijf programma’s: Leiderschap, Vitaliteit, Diversiteit & Inclusie, Leren & Ont wikkelen, Duurzaam 
samenwerken, aangevuld met regionale Horizon-teams die zich focussen op de accenten binnen 
de desbetreffende regio. De uitkomsten van de uitgevoerde Horizon-meting leveren input voor de 
verdere invulling van deze programma’s.

Meer dan de helft van de medewerkers van BDO A&A heeft bijgedragen aan het onderzoek van de 
Foundation for Auditing Research (FAR) naar ‘Audit Firm Culture’. De FAR heeft in het kader van dat 
onderzoek meerdere mini-masterclasses verzorgd voor BDO’ers en de tussentijdse resultaten van 
het onderzoek met BDO gedeeld. Die resultaten bevestigen het belang van een sterke en kwaliteits-
gerichte organisatiecultuur en de noodzaak daar voortdurend aan te blijven werken. Hoewel de 
cultuur binnen BDO A&A nog niet altijd op alle punten wordt ervaren als de cultuur die we in de 
volle breedte graag zouden zien, zijn de verschillen niet zodanig dat BDO’ers zich niet thuis voelen in 
de organisatie.

In de nieuwe BDO Strategie 2021-2025 zijn de BDO-kernwaarden geactualiseerd. In 2021 heeft 
een grote groep BDO’ers in verschillende brainstormsessies antwoord gegeven op de vragen ‘Wat 
betekenen de nieuwe kernwaarden voor jou?’ en ‘Welk gedrag hoort daarbij?’. De uitkomsten van 
deze sessies zijn in één nieuwe, allesomvattende BDO Code vervat, waarmee de bestaande bedrijfs-, 
gedrags- en klantcodes begin 2022 zijn komen te vervallen. De BDO Code beschrijft wat de kern- 
waarden betekenen voor onze organisatie en de daarbij behorende gedragsprincipes. Deze vormen 
de basis voor de wijze waarop wij als BDO’ers, individueel en als team, onze werkzaam heden uit- 
voeren en waarop we aanspreekbaar zijn door elkaar en door externen zoals klanten en leveranciers. 
De BDO Code vormt daarmee het kader voor onze professionele integriteit en onze professionele 
verantwoordelijkheid. Het gaat over wie wij zijn en over ons DNA dat ons onderscheidt en succesvol 
maakt.
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ONZE MENSEN

Formatie

Het gemiddelde aantal partners, (senior) managers en overige teamleden werkzaam bij of verbonden 
aan BDO A&A is in 2021 met 2,4% toegenomen tot 898 (2020: 877). De toename in 2021 is lager dan 
in 2020 (5%) en hangt in belangrijke mate samen met een hoger verloop onder overige teamleden.

Gemiddeld aantal en ratio partners, (senior) managers en overige teamleden

* Opgetelde aantallen/percentages kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Hoewel op het functieniveau van ervaren (assistent) accountants altijd vacatures bestaan, is de 
spanning op de arbeidsmarkt voor deze professionals onverminderd en zodanig groot dat het niet 
realistisch blijkt deze vacatures via zijinstroom te vervullen. Wij hebben ons net als voorgaande jaren 
in 2021 daarom vooral gericht op het werven van starters en het behouden van de huidige (ervaren) 
assistenten.

Het gemiddeld aantal jaren ervaring binnen BDO is met 5,8% toegenomen naar 5,5 jaar (2020: 5,2). 
Vooral partners en (senior) managers waren in 2021 gemiddeld langer werkzaam binnen BDO dan in 
2020.

Gemiddeld aantal jaren ervaring binnen BDO gesplitst naar partners, (senior) managers en overige teamleden

Het totale verloop binnen onze formatie is na een aantal jaren van afname in 2021 toegenomen, 
naar 19,5% (2020: 12,7%). Het verloop is afgenomen onder (senior) managers, maar toegenomen 
onder partners en overige teamleden. Dit hogere verloop in 2021 lijkt te zijn beïnvloed door een 
inhaaleffect in relatie tot COVID-19; in 2020 zagen we juist een relatief laag verloop. Het behoud 
van meer ervaren jonge professionals blijft een continue uitdaging.

Verloop % partners, (senior) managers en overige teamleden

Vanwege de traditioneel relatief hogere uitstroom van professionals kort na het behalen van hun 
RA-titel is in 2021 het eerder geïnitieerde titelbehalerstraject gecontinueerd. Naast een tweedaagse 
bijeenkomst gefaciliteerd door FranklinCovey, heeft een inspiratiesessie plaatsgevonden waarin onder 
meer is stilgestaan bij werkdruk, het kunnen bewaken van eigen grenzen, het creëren van ruimte in de 
organisatie voor flexibiliteit in tijdsverdeling tussen werk en privé en de ervaren belasting van bepaalde 
organisatorische aspecten en administratieve taken die gepaard gaan met promotie naar een hoger 
functieniveau.

In het kader van onze doelstellingen voor diversiteit en inclusie, mede ter uitvoering van onze eerdere 
onderschrijving van het Charter Talent naar de Top (TndT), stond in de strategische personeels-
planning (SPP) van de A&A-praktijken in 2021 het thema ‘Binden en boeien van onze (vrouwelijke) 
talenten’ centraal. Hierbij is onder meer stilgestaan bij de vraag hoe we in staat zijn talenten binnen- 
boord te houden, in welke mate talenten op waarde worden geschat en in hoeverre de inschatting van 
prestaties en potentieel anders is voor vrouwelijke dan voor mannelijke collega’s. Verder is gedurende 
het jaar zicht gehouden op de verdeling vrouw/man in de verschillende functiegroepen, van instroom 
tot en met partnerbenoeming en uitstroom.

2021* Partners (Sr.) Managers Overige Totaal

Aantal 69 170 660 898

Ratio (% van het totaal) 8% 19% 73% 100%

2021 2020

Partners 17,3 15,9

(Senior) Managers 10,1 9,9

Overige 3,0 2,9

Gemiddeld 5,5 5,2

2021 2020

Partners 7,2% 0,0%

(Senior) Managers 12,9% 14,3%

Overige 22,4% 13,6%

Totaal 19,5% 12,7%

2020 Partners (Sr.) Managers Overige Totaal

Aantal 70 154 654 877

Ratio (% van het totaal) 8% 18% 75% 100%
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Ontwikkeling en permanente educatie

Wij investeren voortdurend in de kennis en vaardigheden van onze professionals. Het gemiddeld 
aantal uren dat onze professionals in 2021 hebben besteed aan training en opleiding is met 1,9% 
marginaal gedaald naar 211,7 (2020: 215,7).

Gemiddeld aantal uren (interne en externe) training en opleiding gesplitst naar partners, (senior) managers en 

overige teamleden (in fte)

Vanwege de noodzakelijke COVID-19-maatregelen hebben ook in 2021 veel opleiding en trainingen 
online, of in hybride vorm, plaatsgevonden. Dit heeft de hoeveelheid en diepgang van opleiding en 
training niet in de weg gestaan.

Om starters goed in te werken, is ook in 2021 binnen de richtlijnen van het RIVM en het daarop 
gebaseerde kantoorbeleid, ruimte gecreëerd om de begeleiding van starters door hun directe collega’s 
zoveel als mogelijk op kantoor te laten plaatsvinden.

Naar aanleiding van de introductie van APT Next Gen en wijzigingen in onze controleaanpak zijn ook 
de inhoud en kaders van training-on-the-job (TOJ) geactualiseerd. TOJ is een belangrijk onderdeel 
van ons interne opleidingstraject en heeft tot doel de vakinhoudelijke kennis van A&A-medewerkers 
in de beginjaren van hun carrière gestructureerd en gestandaardiseerd in de praktijk te ontwikkelen. 
Daartoe zijn beschrijvingen en vlogs gemaakt van verschillende posten en stromen in een jaarrekening-
controle waarmee medewerkers onder begeleiding oefenen, vaardigheden opdoen en daarop worden 
getoetst. Het doorlopen van TOJ is onderdeel van de promotiecriteria voor doorgroei naar een hogere 
functiegroep.

Mentoring draagt bij aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van mede - 
werkers. De ervaringen van medewerkers als mentee en de beschikbare faciliteiten voor de rol van 
mentor zijn in 2021 geëvalueerd. Om de werkdruk te verlagen van jonge mentoren (veelal senior 
assistenten) die de hogere instroom van starters begeleiden, is de rol van ‘buddy’ geïntroduceerd. 
Een buddy is een medewerker met één tot drie jaar ervaring en verzorgt de praktische begeleiding 
van een starter op een specifieke opdracht. De mentor kan zich hierdoor beter richten op, en beperken 
tot, de opdrachtoverstijgende professionele en persoonlijke ontwikkeling van de mentees.

De afdeling QRM monitort de naleving van de Nadere voorschriften permanente educatie (NV PE) 
door bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) ingeschreven registeraccountants 
en accountant-administratieconsulenten. Begin 2021 heeft QRM vastgesteld dat alle accountants 
aan hun PE-verplichting over 2020 hadden voldaan en geen inhaalverplichting in 2021 van toepassing 
was (2020: 3).

Beoordeling en beloning medewerkers en partners

In 2021 is binnen BDO onderzoek gedaan naar de vraag ‘Hoe worden binnen BDO de financiële en 
niet-financiële prikkels door medewerkers ervaren en in hoeverre werken deze prikkels bevorderend 
op de kwaliteitsgerichte gedragingen van de medewerkers?’. Op basis van literatuuronderzoek, 
interviews en een enquête onder een representatieve groep medewerkers is meer inzicht verkregen 
in de wijze waarop financiële prikkels (o.a. salaris(verhoging) en verschillende type bonussen) en 
niet-financiële prikkels (o.a. secundaire arbeidsvoorwaarden, promotie, erkenning en complimenten 
en ontwikkelingsmogelijkheden) van invloed zijn op kwaliteitsgericht gedrag. Deze inzichten worden 
gebruikt bij de beoogde herijking van het beoordelings- en beloningsbeleid in 2022.

Voor verdere specialisatie in specifieke marktsegmenten en sectoren zijn alle partner-aandeelhouders 
gevraagd voor zichzelf een zogenoemde ‘major’ en ‘minor’ te definiëren voor de segmenten en 
sectoren waarin zij zich primair en secundair verder specialiseren.

2021 2020

Partners 75,0 64,8

(Senior) Managers 86,4 87,5

Overige 259,7 261,1

Totaal 211,7 215,7
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ETHISCHE STANDAARDEN

Integriteit en onafhankelijkheid
 
Integere en beheerste bedrijfsvoering
Witwassen, terrorismefinanciering, fraude en corruptie, en de poortwachtersrol van accountants 
daarbij, stonden ook in 2021 onverminderd in de maatschappelijke aandacht. Naast een personele 
versterking van de Wwft-desk binnen de afdeling QRM, is begin 2021 voor de verdere begeleiding 
van de professionals in de praktijk bij het voldoen aan de Wwft een ‘Wwft-toolkit’ ter beschikking 
gesteld. Deze toolkit ondersteunt bij het verzamelen van de juiste informatie voor het uitvoeren van 
cliëntenonderzoek.

BDO A&A heeft in 2021 28 meldingen van ongebruikelijke transacties gedaan bij de Financial 
Intelligence Unit (FIU) uit hoofde van de Wwft (2020: 21 meldingen). Er zijn geen transacties gemeld 
waarbij sprake is van contant geldverkeer tussen klanten van BDO en BDO (objectieve indicator). Op 
grond van de wet kunnen wij geen verdere informatie verstrekken over de inhoud van de meldingen.

Onafhankelijkheid
In 2021 hebben wij drie overtredingen geconstateerd van onafhankelijkheidsregels (2020: 2).

 X In een geval is bij de monitoring van compliance statements geconstateerd dat een recent in 
dienst getreden medewerker een nevenfunctie had als lid van een orgaan belast met governance 
van een BDO-controleklant. Dit betrof een overtreding van onafhankelijkheidsregels.

 X In een tweede geval is geconstateerd dat een entiteit, waarbij wij initieel uitsluitend advies-
diensten verleenden, ten onrechte niet als OOB was aangemerkt in de cliëntenadministratie, en 
vervolgens een kortlopende IT-assuranceopdracht is aanvaard en uitgevoerd, terwijl een aantal 
partners een direct financieel belang had in de moedermaatschappij van deze entiteit. Dit leidde 
tot een overtreding van het interne onafhankelijkheidsbeleid van BDO, dat verbiedt dat partners 
van BDO (ongeacht of zij zelf werkzaamheden verrichten voor betrokken klant en ongeacht voor 
welke Line of Service of centrale stafafdeling zij werkzaam zijn) én leden van het assurance team  

 
 
een (direct of materieel indirect) financieel belang houden in een assuranceklant van BDO of 
in een aan de assuranceklant verbonden derde. Aangezien de financiële belangen niet werden ge-
houden door IT-Auditors die betrokken waren bij de opdracht, betrof de situatie geen overtreding 
van toepasselijke wet- en regelgeving (o.a. het Reglement Gedragscode Register IT-Auditors). 

 X In een derde geval is geconstateerd dat een partner niet tijdig een verboden direct financieel 
belang had vervreemd, ondanks een nadrukkelijk verzoek daartoe.

Voor deze drie gevallen zijn de onderliggende oorzaken onderzocht en mede naar aanleiding 
daarvan passende (herstel)maatregelen getroffen.

Voor 2021 is opnieuw de fee cap uit de EU Verordening beoordeeld die van toepassing is op de samen- 
loop van dienstverlening bij OOB’s (voor zover die inhoudelijk is toegestaan): dit betekent dat, indien 
BDO gedurende de periode 2018-2020 andere diensten leverde aan een OOB-controleklant (of aan 
de moeder- of dochteronderneming(en) van die OOB), de totale vergoedingen voor deze diensten in 
het boekjaar 2021 niet meer mogen bedragen dan 70% van de gemiddelde vergoedingen die in de 
boekjaren 2018-2020 zijn betaald voor de wettelijke controle(s) van de (geconsolideerde) jaarrekening 
van die OOB (en waar van toepassing van de moeder- of dochteronderneming(en) van die OOB). Uit 
een integrale (risico)analyse blijkt dat de vergoedingen in 2021 ruimschoots onder de fee cap blijven.

In het kader van de monitoring van de financiële situatie van controlepartners-aandeelhouders, heeft 
de daarvoor aangewezen partner in 2021 de financiële situatie beoordeeld van de per 1 januari 2022 
benoemde partner-aandeelhouders. Dit onderzoek heeft geen opmerkingen opgeleverd die een 
mogelijke verhindering hadden kunnen zijn voor deze benoemingen.

2021 2020

Meldingen ongebruikelijke transacties 28 21

2021 2020

Aantal intern vastgestelde overtredingen van 
onafhankelijkheidsregels

3 2
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Geheimhouding, informatiebeveiliging en privacy

De toenemende afhankelijkheid van informatie- en communicatietechnologie maakt de samen-
leving en de economie kwetsbaar. Om de dienstverlening van BDO niet te verstoren is digitale 
veiligheid, risicomanagement, privacy en informatiebeveiliging erg belangrijk. Daarom wordt 
dagelijks aandacht besteed aan de beveiliging van onze producten, diensten en ICT-infrastructuur. 
Om het bewustzijn rondom informatiebeveiliging en privacy te bevorderen en gewenst gedrag te 
stimuleren, zijn in 2021 opnieuw e-learningmodules over deze onderwerpen verplicht gesteld voor 
en gevolgd door alle BDO-medewerkers. Verder zijn professionals regelmatig via berichten op 
intranet en via e-mail geattendeerd op specifieke (nieuwe) risico’s op het gebied van informatie-
beveiliging en privacy.

In 2021 zijn de risicoanalyses ten aanzien van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid 
van de belangrijkste processen binnen de organisatie geactualiseerd en zijn zowel interne als externe 
audits uitgevoerd op het BDO Information Security Management System (ISMS). Uit deze audits blijkt 
dat BDO effectief is in de beheersing van risico’s en voldoet aan de eisen zoals aan de ISO 27001-norm 
worden gesteld.

BDO A&A heeft in 2021 20 beveiligingsincidenten geregistreerd (2020: 25), waarvan 15 datalekken 
betroffen (2020: 20). Bij geen van deze datalekken is vastgesteld dat het een ‘ernstig’ datalek betrof, 
dat kon leiden tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van 
persoonsgegevens en dus zijn er geen datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
(2020: 1).

Omgang met klachten, klokkenluiders en claims

Het totale aantal klachten (extern en intern), klokkenluidersmeldingen, claims en tuchtklachten in 
relatie tot wettelijke controleopdrachten en/of externe accountants is in 2021 afgenomen tot drie 
(2020: 4). Het gaat om een ingediende claim en twee aanhangig gemaakte tuchtklachten. Er zijn 
geen externe klachten, interne klachten of klokkenluidersmeldingen ontvangen.

De in 2021 ontvangen claim van een controleklant heeft betrekking op een discussie met de klant 
over het betalen van verricht meerwerk.

In 2021 zijn de volgende tuchtzaken tegen bij BDO werkzame externe accountants aanhangig gemaakt 
of nog onderhanden bij de Accountantskamer en/of het College van Beroep voor het bedrijfs leven 
(CBb):

 X Een externe accountant wordt verweten onvoldoende zorgvuldig en professioneel te hebben ge-
handeld bij de controle van de winst- c.q. dividenduitkering van een fonds en dat de jaar rekeningen 
2016 en 2017 van het fonds onvoldoende dan wel onjuist inzicht geven. De Accountants kamer 
heeft op 27 december 2021 de klacht gedeeltelijk gegrond verklaard en de externe accountant de 
maatregel van waarschuwing opgelegd. Klager en de externe accountant hebben beiden hoger 
beroep ingesteld. Voor de mondelinge behandeling is nog geen zittingsdatum bepaald.

2021 2020

Aantal geregistreerde beveiligingsincidenten 20 25

Aantal geregistreerde datalekken 15 20

Aantal gemelde datalekken aan de AP 0 1

2021 2020

Aantal ingediende externe klachten 
cf. het Reglement inzake behandeling van klachten door de 
Commissie Klachtbehandeling BDO

0 0

Aantal ingediende interne klachten 
cf. het Reglement inzake indiening en behandeling van klachten

0 0

Aantal klokkenluidersmeldingen 
cf. de Regeling omgaan met melden vermoeden misstand 
(‘Klokkenluidersregeling’)

0 0

Aantal ingediende claims tegen de organisatie 1 3

Aantal aanhangig gemaakte tuchtklachten tegen externe 
accountants

2 1

Totaal 3 4
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 X Een externe accountant wordt verweten dat de (goedkeurende) strekking van de accountants-
verklaring bij de jaarrekening 2020 van een stichting onjuist is. De klager stelt onder andere dat 
de jaarrekening van de stichting niet voldoet aan wet en statuten en dat de accountantsverklaring 
onjuiste informatie bevat over verantwoordelijkheden en bevoegdheden van management en 
bestuur. De mondelinge behandeling is gepland op 10 juni 2022.

 X Een ex-werknemer van een controleklant van BDO stelt, na een arbeidsconflict met zijn werk-
gever, dat de externe accountant fouten heeft gemaakt bij de controle van de jaarrekeningen 
2017 en 2018 (klacht ingediend in 2020). Hij klaagt onder meer over de omvang van de voor - 
ziening groot onderhoud en over het ontbreken van de egalisatierekening investeringsbijdragen. 
Op 4 december 2020 heeft de zitting bij de Accountantskamer plaatsgevonden. De Accountants -
kamer heeft op 2 april 2021 de klacht ongegrond verklaard. Klager heeft hoger beroep ingesteld. 
De betrokken accountant is inmiddels niet langer verbonden aan BDO. Voor de mondelinge 
behandeling is nog geen zittingsdatum bepaald. Dit is de tweede tuchtklacht die de klager tegen 
de betrokkene heeft ingediend (de eerdere klacht is gedeeltelijk gegrond verklaard en heeft 
geleid tot een maatregel van waarschuwing). Klager heeft in het verleden tevens tegen twee 
andere bij de controle betrokken accountants, werkzaam bij BDO, een tuchtklacht ingediend. 
Beide klachten zijn ongegrond verklaard.

 X Een externe accountant wordt verweten dat de afgegeven controleverklaring niet voldoet aan 
de wet (art. 2:393 lid 3 en/of lid 5 sub e BW), voor zover deze ziet op gebeurtenissen na balans-
datum en het bestuursverslag in de jaarrekening 2018 van een controleklant (klacht ingediend 
in 2019). Daarnaast stelt de klager dat de accountant de goedkeurende verklaring had moeten 
intrekken of aanpassen. De klacht is ingediend op 30 september 2019, de mondelinge behandeling 
heeft plaatsgevonden op 20 november 2020. De Accountantskamer heeft op 9 april 2021 de 
klacht gedeeltelijk gegrond verklaard en de betrokken accountant de maatregel opgelegd van 
berisping. De externe accountant heeft hoger beroep ingesteld. Voor de mondelinge behandeling 
is nog geen zittingsdatum bepaald.

In 2021 is de volgende tuchtzaak afgerond:
 X Een externe accountant wordt verweten de fundamentele beginselen van de Verordening gedrags- 

en beroepsregels accountants (VGBA) te hebben overtreden bij de controle en het afgeven van 
een goedkeurende verklaring bij de jaarrekeningen 2016 en 2017 van een controleklant (klacht 
ingediend in 2019). De Accountantskamer heeft op 20 maart 2020 de klacht gedeeltelijk gegrond 
verklaard en de externe accountant de maatregel van berisping opgelegd. Klager en de externe 
accountant hebben beiden hoger beroep ingesteld. Op 26 januari 2022 heeft het CBb geoordeeld 
dat de uitspraak van de Accountantskamer in stand blijft, waarmee de maatregel van berisping 
definitief is geworden.
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Aanvaarding en continuering van klantrelaties en opdrachten

BDO hanteerde ook in 2021 een verscherpt beleid voor aanvaarding en continuering van klantrelaties 
en opdrachten. Op die manier creëren we meer tijd en betere omstandigheden om de kwaliteit van 
de opdrachtuitvoering te waarborgen. Er wordt zeer zorgvuldig gekeken naar offerteaanvragen voor 
controleopdrachten, met name in geval van grote internationale klanten, onder meer voor wat betreft 
de eventuele vaktechnische risico’s, de benodigde expertise en de beschikbare capaciteit binnen 
BDO. Het beleid van het MT A&A is erop gericht om de gemiddelde omvang per opdracht verder te 
verhogen en het aantal opdrachten per externe accountant te verlagen, zodat aan iedere opdracht 
meer aandacht, betrokkenheid en focus kan worden gegeven. Daartoe evalueren praktijkleiders en 
partners jaarlijks de gehele opdrachtenportefeuille en beoordelen daarbij de balans tussen kwaliteit, 
risico, rendement en de zogenoemde ‘funfactor’. Opdrachten waarbij geen sprake is van een werkbare 
balans worden niet gecontinueerd.

In 2021 is een beperkt aantal opdrachten geweigerd als uitkomst van het opdrachtaanvaardingsproces, 
waaronder ook enkele OOB-controleopdrachten, die ook door andere OOB-accountantsorganisaties 
zijn geweigerd. Na zorgvuldige (her)overweging heeft BDO in deze gevallen geconcludeerd dat de 
combinatie van capaciteitsissues en kwaliteitsissues in de weg staat van een professionele opdracht-
uitvoering. Het totaal aantal geweigerde opdrachten zal hoger liggen, aangezien binnen het ver - 
stevigde interne kwaliteitsklimaat partners zelf in toenemende mate kritisch zijn bij het opstarten van 
een klant- of opdrachtaanvaardingsprocedure. In geval van controleopdrachten die vanuit het BDO- 
netwerk worden aangedragen (referrals), hebben wij deze in meerdere gevallen eveneens geweigerd en 
daarbij het maatschappelijk belang van de kwaliteit die BDO in Nederland wil leveren laten prevaleren.

Indien op het moment van de aanvaarding of continuering van een opdracht sprake is van bepaalde 
risico’s of is voldaan aan bepaalde criteria, wijst de afdeling QRM een of meerdere risicomitigerende 
en/of kwaliteitsbevorderende maatregelen toe. QRM heeft bij BDO A&A voor 460 opdrachten (2020: 
482), waarbij de verwachte einddatum van de werkzaamheden in 2021 valt, één of meerdere maat- 
regelen opgelegd. De opgelegde maatregelen betreffen onder meer OKB, TKB, IFRS-review, verplichte  

 
 
BVT-consultatie, verplichte roulatie of een aanwijzing voor de teamsamenstelling. Vervolgens kunnen 
na aanvaarding of continuering van een opdracht alsnog aanvullende maatregelen worden toe- 
 gewezen. Dit betreft vooral kwaliteitsmaatregelen tijdens de opdrachtuitvoering, zoals ETD-coaching, 
TKB, IFRS-review en OKB (zie ook de totale aantallen van deze kwaliteitsmaatregelen in het hoofdstuk 
‘Kwaliteitsmanagement bij opdrachtuitvoering’).

Aantal opdrachten waarbij QRM bij aanvaarding of continuering maatregelen heeft opgelegd

* Vergelijkende cijfers aangepast naar aanleiding van geconstateerde onvolledigheid.

Procedure en systemen

Voor een beheerst proces van opdrachtaanvaarding vindt twee keer per week overleg plaats tussen 
QRM en het MT A&A over ontvangen offerteverzoeken voor controleopdrachten. Daarmee is geborgd 
dat reeds in de offertefase wordt stilgestaan bij de nodige kwaliteitsoverwegingen. Bij offerte verzoeken 
van OOB’s (met uitzondering van woningcorporaties) dient tevens de Raad van Bestuur te worden 
betrokken.

In verband met de opdrachten die samenhangen met de NOW-regeling (op grond van NV COS 
3900N en 4415N) zijn de specifiek ontwikkelde sjablonen gebruikt om de (mogelijk bijzondere) 
omstandigheden bij de betreffende klant in voldoende mate inzichtelijk te krijgen bij opdracht-
aanvaarding. Om dergelijke opdrachten doelmatig en doeltreffend te kunnen uitvoeren, heeft BDO 
zich vrijwel uitsluitend gericht op het aanvaarden van opdrachten van ondernemingen waarvan BDO 
reeds de ‘huisaccountant’ is.

AANVAARDING EN CONTINUERING VAN KLANTRELATIES EN OPDRACHTEN

2021 2020

Aantal opdrachten 460 482
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De uitsplitsing van de omzet in verschillende vormen van dienstverlening, blijkt uit onderstaand overzicht:

* Opgetelde bedragen/percentages kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

** Dit betreffen toegestane controlediensten op grond van NV COS 4400, zoals bedoeld in artikel 16, vierde lid, van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten of diensten bij ‘nieuwe’ OOB’s die 

op grond van overgangsrecht in 2020 waren toegestaan.

Omzet

* Opgetelde bedragen/percentages kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

De totale omzet over het boekjaar 2021 van BDO Nederland bedraagt € 319,0 miljoen (2020: 
€ 306,9 miljoen), waarvan € 120,1 miljoen (2020: € 114,2 miljoen) van de Line of Service A&A.

SAMENSTELLING OMZET BDO 2021*
Wettelijke controle 

jaarrekening
Overige controle 

jaarrekening
Overige verklaringen 

en assurancerapporten
Overige diensten Totaal %

Wettelijke controle jaarrekening - OOB 8,9 0,4 9,3 2,9%

Wettelijke controle jaarrekening - overige 72,3 3,2 6,0 15,2 96,6 30,3%

Overige jaarrekeningcontrole 22,3 1,3 3,3 26,9 8,4%

Overige verklaringen en assurancerapporten 7,1 5,2 12,3 3,9%

Overige 173,9 173,9 54,5%

Totaal 81,1 25,5 14,8 197,6 319,0 100%

SAMENSTELLING OMZET BDO 2020*
Wettelijke controle 

jaarrekening
Overige controle 

jaarrekening
Overige verklaringen 

en assurancerapporten
Overige diensten Totaal %

Wettelijke controle jaarrekening - OOB 5,2 1,0 0,2** 6,4 2,1%

Wettelijke controle jaarrekening - overige 74,3 1,6 2,2 16,0 94,0 30,6%

Overige jaarrekeningcontrole 25,6 1,6 3,7 30,8 10,0%

Overige verklaringen en assurancerapporten 5,8 4,1 9,9 3,2%

Overige 165,7 165,7 54,0%

Totaal 79,5 27,2 10,6 189,7 306,9 100%

(Bedragen in € miljoen)* 2021 % 2020 %

Audit & Assurance 120,1 37,7% 114,2 37,2%

Accountancy & Bedrijfsadvies 77,4 24,3% 80,7 26,3%

Belastingadvies 76,5 24,0% 75,7 24,7%

Advisory 45,0 14,1% 36,3 11,8%

Totaal 319,0 100% 306,9 100%
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De omzet betreft opdrachten die in rekening zijn gebracht door de entiteiten behorende tot BDO in 
Nederland. De door Member Firms van het internationale BDO-netwerk rechtstreeks in rekening 
gebrachte bedragen bij onze internationaal opererende (controle)klanten zijn niet opgenomen in 
deze tabel.

In voorgaand overzicht is de omzet uit wettelijke controles gepresenteerd op grond van de definitie 
van een wettelijke controle zoals omschreven in artikel 1, eerste lid, onderdeel p, Wet toezicht 
accountants organisaties (inclusief bijlage).

De groepering van de omzet sluit aan bij artikel 13, lid 2, onder k (i-iv) EU-verordening 537/2014:
i. Inkomsten ontvangen voor de wettelijke controle van jaarlijkse financiële overzichten en 

geconsolideerde financiële overzichten van Organisaties van Openbaar Belang en entiteiten die 
behoren tot een groep van ondernemingen waarvan de moederonderneming een Organisatie 
van Openbaar Belang is;

ii. Inkomsten ontvangen voor de wettelijke controle van jaarlijkse financiële overzichten en 
geconsolideerde financiële overzichten van andere entiteiten;

iii. Inkomsten ontvangen voor toegestane niet-controlediensten aan entiteiten die worden 
gecontroleerd door de wettelijke auditor of het auditkantoor; en

iv. Inkomsten ontvangen voor niet-controlediensten aan andere entiteiten.
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OPDRACHTUITVOERING

Aantal opdrachten

BDO verrichtte in 2021 1.261 wettelijke controles (2020: 1.341), waarvan 81 bij Organisaties van 
Openbaar Belang (OOB) (2020: 81). De lijst van OOB’s waarbij BDO het afgelopen jaar wettelijke 
controles heeft uitgevoerd is opgenomen in bijlage A.

De afname van het aantal wettelijke controles met 6% weerspiegelt onze kritische opstelling bij 
opdrachtaanvaarding en -continuering, waarbij wij ons zoveel mogelijk richten op opdrachten die 
naar aard en omvang passen bij het kwaliteitsniveau dat wij in onze opdrachtuitvoering nastreven. 

Het aantal OOB-controleklanten is in 2021 gelijk gebleven, hoewel wel sprake was van enig verloop: 
we hebben elf nieuwe OOB-controleklanten aanvaard en de klantrelatie met elf OOB’s niet gecon- 
 tinueerd voornamelijk vanwege roulatieverplichtingen. 

Coronacrisis en kwaliteitsmanagement voor opdrachtuitvoering

De in 2020 ontwikkelde aanpassingen in ons kwaliteitsmanagement voor opdrachtuitvoering 
vanwege de coronacrisis zijn in 2021 gecontinueerd. Via een themapagina op intranet zijn onze 
professionals door Bureau Vaktechniek (BVT) op de hoogte gehouden van alle relevante publicaties, 
zodat zij steeds beschikken over de juiste informatie en hulpmiddelen voor de uitvoering van hun 
werkzaamheden (o.a. FAQ’s en sjablonen). 

Het uitvoeren van opdrachten die samenhangen met de NOW-regeling was een uitdaging, waarbij 
gedurende het jaar uitstel van deadlines en nadere toelichting op de regeling nodig zijn gebleken. 
De uitvoering van dergelijke opdrachten is door BVT ondersteund met trainingen, tools en templates, 
een kennisbank op intranet en de inzet van regionale specialisten. Om eventuele verbeterpunten en 
best practices voor de uitvoering van met name NOW-assuranceopdrachten (NV COS 3900N) te 
identificeren, heeft het MT A&A een verkennend kwaliteitsonderzoek laten uitvoeren naar een selectie 
van dit soort opdrachten en de uitkomsten daarvan gedeeld met de professionals die betrokken zijn bij 
de uitvoering van dergelijke opdrachten.

Beschikbaarheid voldoende tijd, mensen en middelen

Het totaal aantal bestede uren aan controleopdrachten is met 1,8% iets afgenomen, terwijl het totaal 
aantal gewerkte uren met 1,7% is toegenomen (zie tabel volgende pagina). Partners, (senior) managers 
en overige medewerkers hebben in 2021 relatief meer tijd besteed aan het uitvoeren van overige 
opdrachten, waaronder NOW-opdrachten. Ondanks het gelijkblijvende aantal OOB-controle-
opdrachten is het totaal aantal uren besteed aan deze opdrachten in 2021 aanzienlijk hoger dan 
in 2020. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat een groot aantal OOB’s (met 
name woningcorporaties) pas per 1 januari 2020, en daarmee de facto met ingang van het boekjaar 
2020, als OOB worden aangemerkt. De uren die begin 2020 zijn besteed aan het controleren van 
de jaarrekening 2019 van deze organisaties betroffen nog ‘niet-OOB-uren’.

Het relatieve aantal overuren, ten opzichte van het totale aantal contracturen, is in 2021 gelijk 
gebleven op 3,3%.

Aantal overuren en percentage ten opzichte van totaal aantal contractueel beschikbare uren

* De gegevens voor 2020 zijn aangepast, aangezien een eerdere organisatiestructuurwijziging hierin niet op de juiste 

wijze bleek te zijn verwerkt.

2021 Partners (Sr.) Managers Overige Totaal

Overuren 1.242 15.604 42.679 59.526

% overuren (t.o.v. contracturen) 0,9% 4,5% 3,3% 3,3%

2020* Partners (Sr.) Managers Overige Totaal

Overuren 1.344 13.546 42.642 57.532

% overuren (t.o.v. contracturen) 0,9% 4,2% 3,3% 3,3%
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Gemiddelde verhouding uren partner, (senior) managers en overige teamleden (leverage), afzonderlijk voor OOB-controleopdrachten en niet-OOB-controleopdrachten

* Opgetelde bedragen/percentages kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Aantal en percentage uren partners, (senior) managers en overige teamleden besteed aan controleopdrachten (OOB en niet-OOB gesplitst), overige opdrachten, interne werkzaamheden

* Opgetelde bedragen/percentages kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

2021* Controle OOB % Controle niet-OOB % Totaal %

Partners 5.373 7,8% 51.880 6,0% 57.252 6,1%

(Senior) Managers 13.435 19,5% 149.635 17,3% 163.070 17,4%

Overige medewerkers 50.206 72,7% 664.806 76,7% 715.012 76,4%

Totaal 69.014 100% 866.320 100% 935.334 100%

2020* Controle OOB % Controle niet-OOB % Totaal %

Partners 3.123 8,0% 56.412 6,2% 59.535 6,2%

(Senior) Managers 8.020 20,7% 153.146 16,8% 161.167 16,9%

Overige medewerkers 27.682 71,3% 704.257 77,1% 731.939 76,8%

Totaal 38.825 100% 913.816 100% 952.641 100%

2021* Controle OOB Controle niet-OOB Overige opdrachten Overige werkzaamheden Totaal

Partners 5.373 5% 51.880 44% 7.952 7% 52.193 44% 117.397

(Senior) Managers 13.435 5% 149.635 52% 26.861 9% 96.802 34% 286.732

Overige medewerkers 50.206 5% 664.806 69% 67.464 7% 174.572 18% 957.048

Totaal 69.014 5% 866.320 64% 102.277 8% 323.566 24% 1.361.177

2020 Controle OOB Controle niet-OOB Overige opdrachten Overige werkzaamheden Totaal

Partners 3.123 3% 56.412 49% 4.767 4% 50.055 44% 114.357

(Senior) Managers 8.020 3% 153.146 62% 11.423 5% 76.309 31% 248.899

Overige medewerkers 27.682 3% 704.257 72% 52.619 5% 190.141 20% 974.699

Totaal 38.825 3% 913.816 68% 68.810 5% 316.504 24% 1.337.955
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Kwaliteitsmanagement bij opdrachtuitvoering

Kwaliteitsinstrumentarium
Het kwaliteitsinstrumentarium gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de opdrachtuitvoering 
is verankerd in het BDO Kwaliteitsbeleid. De kwaliteitsmaatregelen voor opdrachtuitvoering onder- 
steunen enerzijds de eindverantwoordelijke (externe) accountant en het opdrachtteam bij het 
leveren van kwaliteit, anderzijds de accountantsorganisatie bij het beheersen en bewaken van 
kwaliteit. Met het concept van de lerende organisatie als uitgangspunt, maakt het kwaliteits-
management bij opdrachtuitvoering een duidelijk onderscheid tussen integraal samenhangende 
maatregelen gericht op leren, coachen en verstevigen van de kwaliteit van de controlepraktijk door 
BVT onder directe aansturing van het MT A&A (voorafgaand aan de afgifte van de controleverklaring) 
en maatregelen gericht op monitoring en toetsing door QRM (na afgifte van de controleverklaring). 
(Voor een beschrijving van de maatregelen, zie bijlage ‘BDO Kwaliteitsmanagementsysteem’).

Conform het kwaliteitsbeleid worden jaarlijks van iedere partner minimaal twee opdrachten 
ge selecteerd waarop een kwaliteitsmaatregel van ETD-coaching, inzet van specialisten, TKB of OKB 
moet plaatsvinden. Daarnaast kunnen kwaliteitsmaatregelen van consultatie, Supportteam of 
IFRS-review worden toegewezen aan opdrachten waarbij een of meer specifieke risico-indicatoren 
van toepassing zijn of gedurende de opdrachtuitvoering van toepassing blijken, of bijvoorbeeld 
aanwijzingen worden gegeven voor de teamsamenstelling. De keuze voor het type kwaliteits-
maatregel hangt mede af van de aard en omvang van de eventuele kwaliteitsrisico’s die voor de 
betreffende opdracht zijn geïdentificeerd en of de opdracht voldoet aan de criteria die een specifieke 
kwaliteitsmaatregel verplicht stellen.

ETD-coaching
De kwaliteitsmaatregel van ETD-coaching is in 2021 toegepast bij zestien opdrachten (2020: 14). 
Opdrachtteams zijn tijdens de Engagement Team Discussion (ETD) gecoacht bij het met voldoende 
diepgang kijken naar de opzet van de controle en het aanbrengen van focus op aspecten die belangrijk 
zijn.

Aantal opdrachten met ETD-coaching

Inzet van specialisten
De relatieve betrokkenheid van IT-specialisten bij controleopdrachten is in 2021 afgenomen ten 
opzichte van 2020, met name bij OOB-controleopdrachten.

De inzet van fiscale specialisten is gericht op het vergroten van de kwaliteit van de (fiscale) risico- 
analyse, bijvoorbeeld met betrekking tot vennootschapsbelasting of grensoverschrijdende activiteiten. 
De fiscale specialisten nemen deel aan de ETD en in voorkomende gevallen aan gesprekken met de 
controleklant over belastingen. Forensische specialisten worden ingezet om deel te nemen aan de ETD, 
aan gesprekken met de controleklant over de frauderisico’s en om het controleplan te beoordelen, 
gericht op het vergroten van de kwaliteit van de (fraude)risicoanalyse en het inspelen op die risico’s 
met de juiste controlewerkzaamheden. De totale betrokkenheid van overige specialisten, zoals 
fiscalisten en forensische specialisten, is ongeveer gelijk gebleven.

Aantal/percentage uren IT-specialisten op controleopdrachten, afzonderlijk voor OOB en niet-OOB

Aantal/percentage uren van overige interne specialisten op controleopdrachten

ETD-SUPPORT
INZET VAN SPECIALISTEN
CONSULTATIEPROCEDURE

TKB
OKB

INCIDENTENMANAGEMENT 
 / SUPPORTTEAM

VÓÓR AFGIFTE VERKLARING

MONITORING:
COLD REVIEWS 

EN 
THEMAGERICHTE 

KWALITEITSREVIEW

NA AFGIFTE VERKLARING

2021 2020

Aantal opdrachten met ETD-coaching 16 14

IT-SPECIALISTEN 2021 % 2020 %

Controle OOB 3.143 4,4% 2.473 6,4%

Controle niet-OOB 30.975 3,4% 33.728 3,7%

OVERIGE SPECIALISTEN 2021 % 2020 %

Controleopdrachten 13.388 1,4% 13.900 1,3%
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Consultatieprocedure
Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal ingediende formele consultaties bij Bureau Vaktechniek (BVT). Het totale aantal consultaties is in 2021 met 6% toegenomen tot 709 (2020: 669).

Voor een aantal onderwerpen is het aantal consultaties in 2021 aanzienlijk anders dan in 2020:
 X Het aantal consultaties over opdrachtbevestigingen en/of rapportages voor derden bij opdrachten tot verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is in 2021 met 27% gestegen tot 187 

(2020: 147), aangezien in deze categorie ook consultaties zijn meegeteld over opdrachten met betrekking tot de NOW-regeling.
 X Het aantal consultaties over significante continuïteitsrisico’s is in 2021 met 136% gestegen tot 59 (2020: 25). De consultatieverplichting voor significante continuïteitsrisico’s is in 2020 gewijzigd: voor-

heen werd dit onderwerp vaak gecombineerd met de consultatie voor een (mogelijke) afwijking van de standaardverklaring en daar gerubriceerd. Vanaf 2021 zijn consultaties over risico’s en afwijkende 
verklaringen separaat geregistreerd. Daarnaast heeft de coronacrisis voor meerdere ondernemingen en instellingen geleid tot onzekerheid over hun financiële toekomst.

 X De ‘overige’ consultaties zijn in 2021 meer dan gehalveerd tot 53 (2020: 108), mede vanwege het feit dat in de eerste helft van 2020 een tijdelijke consultatieverplichting gold: een consultatie was verplicht 
indien een controleverklaring geen paragraaf ter benadrukking rondom de coronacrisis bevatte. Dit leidde in 2020 tijdelijk tot meer consultaties. Vanaf de tweede helft van 2020 gold weer de ‘reguliere’ 
consultatieverplichting waarin een onverplicht toelichtende paragraaf in de controleverklaring op grond van NV COS 706 moet worden geconsulteerd, voor zover deze betrekking heeft op het verwijzen 
naar passages in de jaarrekening en het bestuursverslag over andere onderwerpen dan de impact van de coronacrisis.

Aantal ingediende formele consultaties bij het Bureau Vaktechniek op het gebied van verslaggeving en controle

* Dit betreft alle bij BVT geregistreerde consultaties rondom (mogelijk) foutherstel, op basis van RJ 150. Voor achttien wettelijke controles heeft het herstel binnen de richtlijnen van RJ 150 kunnen plaatsvinden (2020: 13). Bij vier wettelijke 

controles was sprake van een fundamentele fout, waarbij een mededeling op basis van artikel 2:362 lid 6 BW heeft plaatsgevonden (2020: 3).

CONSULTATIES 2021 2020

Afwijking van standaardverklaringen 264 255

Compliance met wet- en regelgeving 0 6

Opdrachtbevestigingen en/of rapportages bij assuranceopdrachten anders dan controle of beoordeling (attest- of directe-opdrachten o.b.v. NV COS 3000A/D) 46 47

Opdrachtbevestigingen en/of rapportages voor derden bij opdrachten tot verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden (o.b.v. NV COS 4400N) 187 147

(Vermoedelijke) fout in jaarrekening* 44 43

Externe verslaggeving 56 38

Significant continuïteitsrisico 59 25

Overige 53 108

Totaal 709 669
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Themagerichte kwaliteitsbeoordeling (TKB)
In 2021 zijn in totaal 36 TKB’s uitgevoerd bij in 2021 afgeronde controleopdrachten (2020: 30). 
Een TKB betreft een kwaliteitsbeoordeling van specifieke elementen gedurende de controle. In de 
meeste gevallen had een TKB betrekking op de controle van de omzet of op het onderwerp ‘fraude 
en corruptie’.

In 2021 is (voor de controle van boekjaar 2020) bij 54 (2020: 53) controleopdrachten sprake van een 
verplichte IFRS-review. In alle gevallen is vastgesteld dat de reviewprocedure bij de jaarrekening-
controle is nageleefd.

Aantal thematische kwaliteitsbeoordelingen en IFRS-reviews

Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB)
In 2021 zijn in totaal 138 OKB’s toegewezen aan controleopdrachten (2020: 120). Dit betreft 
OKB’s op controleopdrachten waarvan de afronding was gepland in 2021 (controleopdrachten 
met betrekking tot boekjaar 2020). 

57 OKB’s zijn toegewezen aan controleopdrachten die voldoen aan de interne toetsingscriteria, niet 
zijnde OOB’s (2020: 79). Het percentage niet-OOB-controles waarop een OKB is uitgevoerd is 4,8% 
(2020: 6,3%).

Aantal OKB’s met hierbij afzonderlijk weergegeven de verplichte en vrijwillige OKB’s

De norm voor urenbesteding aan een OKB is relatief en is vastgesteld tussen de 4% en 6% van de 
totale uren. De gemiddelde urenbesteding van OKB’ers ten opzichte van het totaal aantal uren 
besteed aan de wettelijke controles waaraan die OKB’s zijn toegewezen, was 4,8% (2020: 5,0%).

Aantal uren besteed aan OKB’s in een percentage van het totaal aantal uren besteed aan de controle van 

opdrachten waar een OKB is uitgevoerd

In de tweede helft van 2021 hebben wij het BDO Kwaliteitsbeleid met betrekking tot OKB’s in lijn 
gebracht met de nieuwe International Standard on Quality Management 2: Engagement Quality 
Reviews (ISQM2). Daarbij zijn onder meer de rol van de kwaliteitsbeoordelaar en de toewijzing 
van OKB’s aan opdrachten verduidelijkt en zijn de criteria aangescherpt op basis waarvan iemand kan 
optreden als OKB’er (inclusief onafhankelijkheidscriteria). Daarnaast is geïnventariseerd op welke wijze 
de OKB-cultuur zodanig kan worden verbeterd dat de organisatorische randvoorwaarden aanwezig zijn 
om OKB’s in de praktijk effectief te laten functioneren.

Supportteam
In 2021 heeft als gevolg van specifieke omstandigheden bij twee controleopdrachten, met mogelij-
ke gevolgen voor de integriteit van de accountantsorganisatie, een supportteam gefunctioneerd om 
de externe accountant en het controleteam te begeleiden (2020: 3).

Aantal opdrachten met een toegewezen supportteam

OKB 2021 2020

Beursgenoteerde ondernemingen (OOB) 10 20

Overige OOB’s 71 21

Vrijwillige OKB’s 57 79

Totaal 138 120

2021 2020

Aantal uren besteed door OKB’er (partner en managers) 5.357 4.365

Gemiddelde relatieve urenbesteding OKB per opdracht 4,8% 5,0%

TKB 2021 2020

Aantal TKB’s 36 30 

Aantal IFRS-reviews 54 53

2021 2020

Aantal opdrachten met supportteam 2 3
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Methodologie en technologie

BDO investeert jaarlijks in bestaande en nieuwe methodologie en technologie ten behoeve van de 
controle. Een deel van deze investeringen betreft de bijdrage aan het internationale netwerk aan de 
ontwikkeling van de wereldwijd gebruikte methodologie, de BDO Audit Manual, en de technologie 
waarmee we onze controleopdrachten uitvoeren en documenteren, de Audit Process Tool (APT). Een 
ander deel heeft betrekking op het creëren van een integrale visie rondom IT-innovaties binnen het 
controleproces en de ontwikkeling en toepassing van concrete tools en applicaties.

Naast de reguliere updates van de BDO Audit Manual, Positions (dwingende bepalingen) en Guidance 
(handreikingen), is in 2021 verder geïnvesteerd in de wijze waarop deze bij de uitvoering van controle- 
opdrachten doelmatig en doeltreffend worden toegepast. De toepassing van het procesraamwerk 
‘scrum voor de audit’ is geëvalueerd. De ervaringen zijn overwegend positief: scrum geeft inzicht in 
de voortgang van werkzaamheden, biedt de mogelijkheid om direct problemen op te lossen en draagt 
eraan bij dat teamleden gestructureerd in verbinding blijven, ook in de periode van veel thuiswerken. 
Tegelijkertijd laat de evaluatie nog uitdagingen zien: het geven van feedback op de wijze van samen- 
werken, het bespreekbaar maken van de proceskant van een controleopdracht en het afronden van 
‘rugzakjes’ (vertraagde of uitgestelde werkzaamheden) blijven aandacht vragen.

Verschillende technologische innovaties dragen bij aan het verbeteren en vereenvoudigen van onze 
controlewerkzaamheden. Het ‘Centre for the Audit of Tomorrow – The Netherlands’-team (CAT-NL-
team) maakt innovaties in de Nederlandse controlepraktijk technisch toepasbaar. Daarnaast spelen 
HR, voor wat betreft verandermanagement, en Bureau Vaktechniek, voor wat betreft de vaktechniek 
en controlemethodologie, een belangrijke rol bij de implementatie van innovatieve technologie in de 
controle. In 2021 is onder andere gewerkt aan de verdere integratie van tools zoals Robot-X, Data- 
snipper en BDO Advantage in de controle. Er is een APT Next Gen Dashboard in gebruik genomen 
waarmee opdrachtpartners en -teams de voortgang van hun opdrachten beter kunnen monitoren. 
Audit Automation wordt gebruikt om routinematige controlewerkzaamheden uit te voeren en ge- 
structureerd te documenteren. We onderzoeken doorlopend hoe deze toepassing verder kan worden 
verbreed.

Parallel aan het voortdurend incrementeel verbeteren van de controlemethodologie is in 2021 
gestart met een pilot van het traject ‘Audit in control’ voor een meer fundamentele vernieuwing van 
het controleproces om externe accountants in staat te stellen te voldoen aan de gerechtvaardigde 
kwaliteitsverwachtingen van stakeholders. Dit vergt een andere manier van organiseren van de 
controle, met name gericht op het versterken van teamoverstijgend samenwerken, het vergroten 
van het werkplezier en het inzetten van aanwezige talenten en expertises om samen topkwaliteit te 
kunnen leveren.

Fraude

In 2021 zijn 44 interne meldingen gedaan bij het centrale interne meldpunt voor fraude, onge - 
bruikelijke transacties en andere onregelmatigheden die betrekking hadden op wettelijke controles 
(2020: 63).

Indien bij het verrichten van een wettelijke controle het redelijke vermoeden ontstaat dat sprake is van 
fraude van materieel belang ten aanzien van de financiële verantwoording van de controleklant, dan 
moet dit worden gemeld bij het meldpunt ‘politie accountants’ van de Dienst Landelijke Recherche, 
tenzij de controleklant de fraude tijdig en adequaat onderzoekt en aanpakt. In 2021 heeft geen van 
de interne meldingen geleid tot een externe fraudemelding (2020: 0).

Aantal interne meldingen van fraude en/of onregelmatigheden en externe fraudemeldingen

Het BDO-fraudepanel evalueert de (externe) ontwikkelingen op het terrein van fraude en de 
casuïstiek binnen de organisatie en is in 2021 vier keer samengekomen (2020: 4).

Bureau Vaktechniek

Het totaal aantal professionals werkzaam voor Bureau Vaktechniek (BVT) A&A is in 2021 toegenomen 
naar zeventien (2020: 15).

Aantal fte’s partners/directors, (senior) managers en overige teamleden werkzaam binnen Bureau Vaktechniek A&A

2021 2020

Aantal interne meldingen van fraude en/of onregelmatigheden 44 63

Aantal externe fraudemeldingen 0 0

2021 2020

Partners 2 2

Directors 1 0

(Senior) Managers 11 11

Overige 3 2

Totaal 17 15
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MONITORING EN EVALUATIE

Toezicht op de naleving van kwaliteitsmaatregelen

Het toezicht namens de Raad van Bestuur op de naleving van de maatregelen in het kwaliteits-
managementsysteem vindt doorlopend plaats door de afdeling QRM, onder supervisie en 
verantwoordelijkheid van de compliance officer. Begin 2022 heeft de compliance officer verslag 
gedaan van het in 2021 uitgevoerde toezicht aan de Raad van Bestuur. De verklaringen van de 
beleids bepalers, zoals opgenomen in dit Transparantieverslag, zijn mede gebaseerd op deze verant-
woording.

De formatie van de afdeling QRM is in 2021 toegenomen tot 27 personen (2020: 22).

Aantal fte partners, managers en overige teamleden werkzaam op compliance en risicomanagement

Toezicht op de professionele dienstverlening

Het toezicht op de professionele dienstverlening wordt mede vormgegeven door middel van het 
uitvoeren van dossierreviews: interne toetsingen die plaatsvinden na afgifte van de controle verklaring. 
Een dossierreview is gericht op de kwaliteit van een controledossier en de effectieve werking van 
elementen van het kwaliteitsmanagementsysteem die terugkomen in het controledossier.  We onder- 
scheiden twee typen dossierreviews: cold reviews en themagerichte kwaliteitsreviews.

 X Cold review. Een cold review richt zich op bepaalde focusgebieden die bepalend zijn voor de 
opdracht en leidt tot een oordeel over het gehele dossier. De toetsing van het dossier en de 
keuze van de focusgebieden vinden risicogericht plaats. Cold reviews vinden bij iedere partner 
driejaarlijks plaats.

 X Themagerichte kwaliteitsreview (TKR). Een TKR is gericht op de kwaliteit van een specifiek 
thema in het controledossier of op de effectieve werking van een specifiek thema binnen het 
kwaliteitsmanagementsysteem. Een TKR is in tegenstelling tot een cold review niet gericht op 
het kwalificeren van de kwaliteit van de gehele opdracht of het gehele controledossier, maar 
uitsluitend op het specifieke onderdeel dat wordt getoetst. TKR’s hebben plaatsgevonden in 
het kader van promotietrajecten, bij horizontaal ingestroomde partners en bij partners in een 
verbetertraject.

Het MT A&A heeft de uitkomsten van de interne kwaliteitsonderzoeken geëvalueerd en opgevolgd 
in samenhang met de uitkomsten van oorzakenanalyses. Onder andere door relevante onderwerpen 
op te nemen in het interne trainingsprogramma, kwaliteitsbevorderende maatregelen op te nemen 
in het A&A-jaarplan 2022 en individuele gesprekken te voeren over de kwaliteitsgerichtheid van de 
externe accountants met een onvoldoende. 

Vanuit het uitgangspunt van de lerende organisatie, leidt een als onvoldoende beoordeeld dossier 
niet tot straf, maar is aanleiding om met betrokkenen te bepalen hoe de werkzaamheden bij op- 
volgende dossiers anders en beter kunnen worden uitgevoerd. De organisatie faciliteert dat elke 
medewerker, die een bijdrage wil leveren aan het verhogen van de kwaliteit, daartoe in staat wordt 
gesteld. Voor dossiers die als onvoldoende zijn beoordeeld is een herstelplan uitgevoerd. De herstel- 
werkzaamheden hebben aangetoond dat in geen van de gevallen sprake was van onontdekte 
materiële afwijkingen in de gecontroleerde jaarrekening of een onjuiste strekking van de afgegeven 
controleverklaring.

2021 2020

Partners 3 3

Directors 1 0

(Senior) Managers 9 7

Overige 14 12

Totaal 27 22
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Aantal uitgevoerde dossieronderzoeken in het kader van cold reviews en themagerichte kwaliteitsreviews en de 

uitkomsten van deze onderzoeken

* De uitkomsten van de reviews die ten tijde van het voorgaande transparantieverslag nog onderhanden waren, zijn 

in de vergelijkende cijfers geactualiseerd naar de juiste categorie (voldoende of onvoldoende).

Kwaliteitsonderzoeken internationaal

De kwaliteitsonderzoeken vanuit BDO International, de Quality Assurance Reviews (QAR), worden 
in beginsel iedere drie jaar uitgevoerd. Eind 2021 heeft bij BDO Nederland een QAR plaatsgevonden. 
De definitieve rapportage met bevindingen en aanbevelingen ontvingen we begin 2022. De over - 
koepelende beoordeling van onze controlepraktijk, inclusief de opzet en effectieve werking van ons 
interne inspectieprogramma, was positief. Wij gaan aan de slag met de opvolging van enkele aan- 
bevelingen voor toekomstgerichte verbetering.

Oorzakenanalyse

In 2021 zijn twintig (2020: 13) (standaard) oorzakenanalyses (root cause analysis, RCA) uitgevoerd 
met opdrachtteams nadat een cold review op de desbetreffende opdracht had plaatsgevonden. In 
totaal hebben 139 collega’s deelgenomen (2020: 82) aan de RCA. De uitkomsten van de RCA zijn 
gerapporteerd aan het MT A&A en op hoofdlijnen gepresenteerd tijdens de landelijke accountants-
vergadering.

Alle opdrachtteams hebben als onderdeel van de RCA geanalyseerd welke factoren tijdens hun 
opdracht kwaliteitsbevorderend waren (de succesfactoren) en welke kwaliteitsbelemmerend 
(de verbeterfactoren); ongeacht de uitkomst van de cold review op hun opdracht (voldoende 
of onvoldoende). De top 5-succesfactoren bij dossiers met een voldoende en de top 5-verbeter-
factoren bij dossiers met een onvoldoende zijn weergegeven in onderstaande tabel:

Naast de analyse van succes- en verbeterfactoren, is in 2021 in het kader van de RCA een (thema-
tische) analyse uitgevoerd naar de urenbesteding voor de betrokken twintig opdrachten. Hierbij is 
onder andere gekeken naar de urenbesteding per activiteit (fase van de controle), per functieniveau 
en per periode van het jaar. Met deze analyses is inzicht verkregen in o.a. de samenstelling van 
het opdrachtteam (teamopbouw en stabiliteit), doorlooptijden en deadlines (tijdsdruk en project-
management).

De uitkomsten van de RCA geven onder meer aanleiding te blijven werken aan de optimale balans 
tussen enerzijds een focus op procesoptimalisatie, korte doorlooptijd en het behalen van (tussen-
tijdse) deadlines en anderzijds het creëren van tijd en ruimte voor onder andere persoonlijke profes- 
sionele ontwikkeling, reflectie, samenwerking en face-to-facecontact in het team en met de klant. 
Verder blijkt uit de urenanalyse onder meer dat de relatieve betrokkenheid van senior teamleden 
(inclusief externe accountant) en de consistentie van urenregistraties aandacht behoeven.

2021 2020*

AANTAL COLD REVIEWS 20 20

Uitkomst voldoende 11 11

Uitkomst onvoldoende 3 9

Onderhanden 6 0

AANTAL THEMAGERICHTE KWALITEITSREVIEWS 17 18

Uitkomst voldoende 15 13

Uitkomst onvoldoende 0 5

Onderhanden 2 0 Succesfactoren - Voldoende Verbeterfactoren - Onvoldoende

1.  Teamsamenstelling 1.  Voldoende tijd

2.  Wij-gevoel 2.  Teamsamenstelling

3.  Vragen stellen en tegenspreken 3.  Face to face afstemmen in team

4.  Face to face afstemmen in team 4.  Korte doorlooptijd

5.  Overzicht, projectplanning 5.  Overzicht, projectplanning
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Kwalificatie Aard van overtreding Omschrijving 2021 2020

Tekortkoming Niet naleven intern beleid 
voor opdrachtaanvaarding

Er is een offerte uitgebracht voorafgaand aan het ontvangen van de daarvoor benodigde goed-
keuring van het MT A&A en QRM.

2 0

Geen opvolging geven aan door 
QRM verplicht gestelde maatregel

QRM heeft bij opdrachtaanvaarding een verplichte maatregel voorgeschreven (namelijk het 
consulteren van het specialistenteam ten behoeve van de controle van een verantwoording). 
Na monitoring bleek dat de controleverklaring was afgegeven voordat het specialistenteam 
haar werkzaamheden had afgerond. Vanwege mitigerende omstandigheden was geen sprake van 
schendingen.

0 3

Niet naleven interne compliance- 
en onafhankelijkheidsregels

Formulier ‘nevenfuncties & onafhankelijkheid’ niet ingediend bij QRM, ondanks herinneringen. 0 1

Schending Onvoldoende kwaliteit Uit interne dossiertoetsingen (tussentijds of na afronding van de opdracht) is gebleken dat 
niet is voldaan aan de kwaliteitseisen die BDO stelt aan het uitvoeren van controleopdrachten.

13 8

Geen opvolging geven aan door QRM 
verplicht gestelde maatregel.

Bij een controle voor consolidatiedoeleinden is de geplande en verplicht IFRS-review 
niet uitgevoerd.

1 0

Niet naleven intern beleggingsbeleid Uit het compliance statement van een partner bleek dat eerdere afspraken over het vervreemden 
van een financieel belang in een beleggingsfonds niet waren nageleefd.

0 1

Totaal 16 13

Schendingen

In 2021 zijn, in aanvulling op de intern vastgestelde overtredingen van onafhankelijkheidsregels (zie onder ‘Ethische standaarden’), in totaal twee tekortkomingen en veertien schendingen geregistreerd 
(2020: 4 respectievelijk 9). Zie onderstaand overzicht voor de aard en een omschrijving van de geconstateerde overtredingen.

Aantal en aard van geconstateerde overtredingen
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Meldingen aan externe toezichthouders

BDO heeft in 2021 in totaal negen meldingen gedaan aan relevante toezichthouders (AFM en De Nederlandsche Bank (DNB)) (2020: 15).
 X Een maatregel die door de Accountantskamer is opgelegd aan een (mede)beleidsbepaler is bij de AFM gemeld als een wijziging in de gegevens die relevant zijn voor de betrouwbaarheidstoetsing. Deze 

melding heeft niet geleid tot een ander oordeel over de betrouwbaarheid.
 X Vijf opdrachten zijn tussentijds ingetrokken door de controleklant, onder andere vanwege ontevredenheid over toenemende kosten, roulatie van de verantwoordelijke accountant en wisselingen in het 

opdrachtteam.
 X De twee in 2021 aanhangig gemaakte, en aan de AFM gemelde, tuchtzaken zijn hiervoor reeds toegelicht onder ‘Omgang met klachten, klokkenluiders en claims’.
 X Een OOB-controleklant kon, vanwege de coronagerelateerde overheidsmaatregelen en de onzekerheid over het einde daarvan, niet voldoen aan eerder gemaakte bankafspraken. Hierdoor ontstond een 

materiële onzekerheid over de continuïteit van de bedrijfsvoering. Deze onzekerheid is gemeld aan de AFM en tevens toegelicht in de verstrekte controleverklaring.

Aantal en aard van meldingen aan externe toezichthouders (AFM en DNB)

AANTAL MELDINGEN IN VERBAND MET: 2021 2020

Wijziging in de gegevens voor de betrouwbaarheidstoetsing van een (mede)beleidsbepaler (AFM) (artikel 7 Bta). 1 0

Tussentijds beëindigde of ingetrokken wettelijke controleopdrachten (artikel 13, derde lid, Bta) (AFM). 5 11

Incidenten die ernstige gevolgen hebben voor de integere bedrijfsuitoefening (artikel 32, vierde lid, Bta) (AFM). 0 1

Aanhangig gemaakte tuchtzaken tegen externe accountants (artikel 26, eerste lid, Bta) (AFM). 2 1

Verkregen kennis van een materiële inbreuk op de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen, die de voorwaarden voor toelating regelen of die specifiek de activiteiten 
van een OOB regelen (artikel 12, eerste lid, onderdeel a, van Verordening nr. 537/2014) (DNB).

0 1

Verkregen kennis van een materiële bedreiging voor of twijfel over de continue werking van de OOB (artikel 12, eerste lid, onderdeel b, van Verordening nr. 537/2014) (AFM). 1 1

Het (voornemen tot) afgeven van een verklaring van oordeelonthouding, een afkeurende verklaring of verklaring met voorbehoud bij de financiële overzichten van een OOB 
(artikel 12, eerste lid, onderdeel c, van Verordening nr. 537/2014) (AFM).

0 0

Totaal 9 15
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Extern toezicht

Toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Gedurende het jaar hebben meerdere periodieke overleggen plaatsgevonden tussen de AFM en 
BDO. Daarin is onder meer gesproken over actuele ontwikkelingen, de voortgang van de kwaliteits-
verbetering binnen BDO en de voortgang en uitkomsten van het onderzoek van de AFM bij de zes 
OOB-accountantsorganisaties. Bijzondere casussen, bijvoorbeeld signalen uit mediaberichtgeving, 
zijn eveneens besproken.

In 2021 heeft de AFM de geschiktheid en/of de betrouwbaarheid getoetst van de nieuwe leden die 
per 1 oktober 2021 respectievelijk 24 november 2021 zijn toegetreden tot de Raad van Commis-
sarissen en van de nieuwe Head of Audit en het nieuwe lid van het MT A&A die per 1 januari 2022 
zijn benoemd  en daarover positieve toetsingsbesluiten genomen.

De AFM is in oktober 2020 gestart met een nieuw onderzoek bij de zes OOB-accountantsorganisaties, 
waaronder BDO, en heeft de uitkomsten daarvan in 2021 gerapporteerd. 

 X  Op 27 september 2021 heeft BDO het definitieve onderzoeksrapport ontvangen inzake ‘Onder-
zoek intern toezicht’. De AFM heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar het intern 
toezicht bij BDO, in casu de Raad van Commissarissen. Met dit onderzoek heeft de AFM inzicht 
verkregen in hoe de Raad van Commissarissen van BDO de taak uitoefent, zonder daarbij tot 
een oordeel te komen over de werkwijze van de Raad van Commissarissen. In de publieke 
rapportage ‘Onderzoek naar de impact en de werkwijze van de raden van commissarissen van de 
OOB-accountantsorganisaties’ van 13 oktober 2021 vermeldt de AFM dat de RvC’s van OOB- 
accountantsorganisaties impact hebben op de realisatie van kwaliteitsdoelstellingen. RvC’s 
hebben impact door meerdere randvoorwaarden voor kwaliteit te stimuleren. Verder merkt de 
AFM op dat de mate van impact verschilt per RvC en dat RvC’s te maken hebben met de context 
van de accountantsorganisatie, hun governance en de kwetsbaarheden in de structuur van de 
accountancysector. De positie van de partner-aandeelhouders en de invloed van het internationale 
netwerk zorgen voor uitdagingen voor het onafhankelijk functioneren van de RvC.

 X Op 22 november 2021 heeft BDO het definitieve onderzoeksrapport ontvangen inzake ‘Onder-
zoek naar kwaliteitsslag: Intern kwaliteitsonderzoek en kwaliteit wettelijke controles’. De AFM 
heeft onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteitswaarborg ‘intern kwaliteitsonderzoek’ (IKO) over 
de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en de kwaliteit van drie wettelijke 
controles onderzocht waarop in 2020 tevens een IKO was uitgevoerd. De AFM concludeert dat 
het IKO van BDO inzicht geeft in de gerealiseerde kwaliteit en de lerende organisatie aanjaagt. 
De AFM stelt dit vast op basis van de door BDO geformuleerde doelstellingen voor het IKO,  

 
 
alsmede op basis van de opzet en uitvoering daarvan. De AFM heeft gekeken naar de selectie 
van dossiers, de uitvoering van het onderzoek, de weging van bevindingen, de communicatie en 
het herstel. Het IKO heeft voor twee van de drie door de AFM onderzochte wettelijke controles 
een vergelijkbare kwalificatie gegeven als het onderzoek van de AFM. In haar publieke rapportage 
‘Grip op kwaliteit - Onderzoeksuitkomsten intern kwaliteitsonderzoek en wettelijke controles van 
OOB-accountantsorganisaties’ van 9 december 2021 is de AFM positief over hoe de onderzochte 
onderdelen - selectie, uitvoering, weging, communicatie en herstel - van het IKO in 2020 zijn 
vormgegeven door de OOB-accountantsorganisaties en overwegend positief over het inzicht in 
gerealiseerde kwaliteit door IKO’s. BDO heeft de oorzaken van de geconstateerde verschillen in 
kwalificaties geanalyseerd en betrekt de mogelijkheden die de AFM in haar publieke rapportage 
vermeldt om IKO te versterken en te vernieuwen bij de verdere evaluatie en verbetering van deze 
kwaliteitsmaatregel.

Toezicht door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en 
de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)
In 2021 hebben geen (dossier)onderzoeken plaatsgevonden door de NBA en de PCAOB.

Toezicht door de Auditdienst Rijk en de Inspectie van het Onderwijs
De Auditdienst Rijk (ADR) heeft in 2021 (onderdelen van) acht dossiers van BDO gereviewd (2020: 3). 
De reviews hadden betrekking op de volgende onderwerpen:

 X SiSa: Het doel van deze reviews is om vast te stellen dat de controle, voor zover deze verband 
houdt met de Single information, Single audit (SiSa)-verantwoording van lokale overheden, is 
uitgevoerd volgens de voor de controle van toepassing zijnde wet- en regelgeving. De ADR heeft 
in dit kader twee dossiers gereviewd en toereikend beoordeeld.

 X Jaarrekening: De ADR heeft een dossier gereviewd om de kwaliteit van de accountantscontrole 
op de jaarrekening te beoordelen. Dit dossier is als toereikend beoordeeld.

 X Subsidie: Twee dossiers zijn gereviewd ten aanzien van verstrekte subsidie en als toereikend 
beoordeeld.

 X Overig: Drie dossiers zijn beoordeeld ten aanzien van enkele overige overheidsregelingen. Deze 
zijn alle drie toereikend beoordeeld.

De ADR heeft in 2021 geen reviews op dossiers van BDO uitgevoerd gericht op verantwoordingen in 
het kader van de Wet normering topinkomens (WNT).

De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2021 geen onderzoek uitgevoerd bij BDO (2020: 1).

BDO TRANSPARANTIEVERSLAG 2021  |  BDO AUDIT & ASSURANCE    43



Aantal, aard en uitkomst van dossieronderzoeken door de ADR en de Inspectie van het Onderwijs

Toezicht door het Bureau financieel toezicht (BFT)
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft in 2021 geen onderzoek uitgevoerd bij BDO.

Verklaringen beleidsbepalers

De maatregelen en procedures die voortvloeien uit het kwaliteitsmanagementsysteem, zoals 
beschreven in dit verslag, zijn erop gericht, zoveel als redelijkerwijs mogelijk, te waarborgen dat de 
wettelijke controles worden uitgevoerd in overeenstemming met de daarvoor geldende wet- en 
regelgeving.

Wij voeren continu verbeteringen door in ons kwaliteitsmanagementsysteem. Zowel op basis van 
de uitkomsten van de interne toetsingen en de onderzoeken van onze toezichthouders, als op basis 
van de maatschappelijke verwachtingen over accountants.

De beleidsbepalers van BDO Audit & Assurance B.V. hebben de opzet en de werking van het kwaliteits-
managementsysteem, zoals in hoofdlijnen in dit verslag, inclusief bijlagen, beschreven, geëvalueerd. 
Hierbij is tevens gebruikgemaakt van de rapportage van de compliance officer.

Op basis van hetgeen hiervoor is beschreven verklaren de beleidsbepalers:
 X dat het kwaliteitsmanagementsysteem in dit verslag op hoofdlijnen correct is beschreven en 

naar ons inzicht doeltreffend functioneert;
 X dat intern toezicht op de naleving van de onafhankelijkheidsvoorschriften is uitgeoefend;
 X dat het beleid inzake de permanente scholing van onze partners en medewerkers is gevolgd.

Eindhoven, 21 april 2022

 X R.C.M. (René) Nelis RA (voorzitter Raad van Bestuur)
 X drs. L.M. (Leon) Jansen RA (lid Raad van Bestuur, Chief Financial Officer/Chief Operating Officer)
 X mr. M.A. (Maurice) de Kleer (lid Raad van Bestuur, Chief Quality Officer)
 X drs. M.M.G. (Marcel) Mans RA (titulair lid Raad van Bestuur, Head of Audit)

AARD EN UITKOMST 2021 2020

SiSa 2 1

Toereikend 2 1

Ontoereikend 0 0

Jaarrekening 1 2

Toereikend 1 2

Ontoereikend 0 0

WNT 0 0

Toereikend 0 0

Ontoereikend 0 0

Subsidie 2 0

Toereikend 2 0

Ontoereikend 0 0

Onderhanden 0 0

Overig 3 0

Toereikend 3 0

Ontoereikend 0 0

Onderhanden 0 0

Onderwijs 0 1

Toereikend 0 1

Ontoereikend 0 0
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A.  Lijst van Organisaties van Openbaar Belang

 X Adecco International Financial Services B.V.  X Schlumberger Finance B.V.

 X Almelose Woningstichting ‘Beter Wonen’  X SnowWorld N.V.

 X Anker Insurance Company N.V.  X Stichting Arcade mensen en wonen

 X Ares European CLO IX B.V.  X Stichting Brabantwonen

 X Basf Finance Europe N.V.  X Stichting de Woonmensen

 X Bos Fruit Aardappelen Onderlinge verzekeringen BFAO U.A.  X Stichting De Woonschakel Westfriesland

 X Brand New Day Bank N.V.  X Stichting deltaWonen

 X Conti-Gummi Finance B.V.  X Stichting Dudok Wonen

 X Coöperatie TVM U.A.  X Stichting Elkien

 X Dragon Finance B.V.  X Stichting Habion

 X Emerging Markets Structured Products B.V.  X Stichting Leystromen

 X EnBW International Finance B.V.  X Stichting Mitros

 X GarantiBank International N.V.  X Stichting Nijestee

 X Highbury Finance B.V.  X Stichting ProWonen

 X Leidsche Verzekering Maatschappij N.V.  X Stichting Sité Woondiensten

 X Mercurius Schadeverzekeringen N.V.  X Stichting SSHN

 X Mutual Insurance Association ‘Munis’ (Onderlinge Verzekeringsmaatschappij ‘Munis’) U.A.  X Stichting Stadgenoot

 X N.V. Verzekering Maatschappij ‘De Burcht’  X Stichting Talis

 X New Amsterdam Invest N.V.  X Stichting Thius

 X Onderlinge Verzekerings-Maatschappij ‘Noord Nederlandsche P&I Club’ U.A.  X Stichting Vestia

 X Ons Huis, Woningstichting  X Stichting Vivare

 X OOM Global Care N.V.  X Stichting Viverion

 X OOM Schadeverzekering N.V.  X Stichting Viveste

 X Roche Finance Europe B.V.  X Stichting Waterweg Wonen
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 X Stichting woCom  X TD Bank N.V.

 X Stichting Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken  X Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.

 X Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl  X TIE Kinetix N.V.

 X Stichting Woonbron  X Tiwos, Tilburgse Woonstichting

 X Stichting Wooncompagnie  X UK P&I Club N.V.

 X Stichting Woonforte  X Westland Infra Netbeheer B.V.

 X Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen  X Woningbouwvereniging Bergopwaarts

 X Stichting Wooninc.  X Woningbouwvereniging De Sleutels

 X Stichting Woonkracht10  X Woningstichting De Woonplaats

 X Stichting Woonopmaat  X Woningstichting Den Helder

 X Stichting Woonstede  X Woningstichting Kennemer Wonen

 X Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland  X Woningstichting SallandWonen

 X Stichting Woonwenz  X Woningstichting Sint Joseph Almelo

 X Stichting Woonzorg Nederland  X Woonstichting JOOST

 X Stichting Ymere  X Woonstichting Stek

 X Stichting Zaandams Volkshuisvesting (ZVH)  X Woonstichting Triada

 X Stichting Zayaz
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B.  Overzicht van BDO Member Firms binnen de EU/EER

LAND LAND VAN VESTIGING/WERKGEBIED NAAM VAN DE MEMBER FIRM

BELGIË België BDO Bedrijfsrevisoren BV / Réviseurs d'Entreprises SRL

BULGARIJE Bulgarije BDO Bulgaria OOD

CYPRUS Cyprus BDO Limited

DENEMARKEN Denemarken BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Denemarken BDO Holding V, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

DUITSLAND Duitsland BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Duitsland BDO Oldenburg GmbH & Co KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Duitsland BDO DPI AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Duitsland BDO Dr. Daiber Audit GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ESTLAND Estland Aktsiaselts BDO Eesti

FINLAND Finland BDO Oy

Finland BDO Audiator Oy

Finland Finnpartners BDO Oy

FRANKRIJK Frankrijk BDO France

Frankrijk BDO AUDIT DES ACTIVITES SOCIALES

Frankrijk BDO PARIS ENTREPRISES

Frankrijk BDO PARIS AUDIT PME

Frankrijk BDO ATLANTIQUE

Frankrijk BDO RENNES

Frankrijk BDO LYON AUDIT

Frankrijk BDO IDF

Frankrijk BDO LES HERBIERS

Frankrijk BDO FONTENAY LE COMTE

Frankrijk BDO NANTES

Frankrijk BDO LES ULIS

Frankrijk BDO Paris Audit & Advisory

Frankrijk BDO Méditerranée

GIBRALTAR Gibraltar BDO Limited

GRIEKENLAND Griekenland BDO CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS S.A.
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LAND LAND VAN VESTIGING/WERKGEBIED NAAM VAN DE MEMBER FIRM

GRIEKENLAND Griekenland BDO Services SA

HONGARIJE Hongarije BDO Hungary Audit Ltd

IERLAND Ierland BDO

IJSLAND IJsland BDO ehf.

ITALIË Italië BDO Italia S.p.A.

KROATIË Kroatië BDO Croatia D.O.O.

Albanië BDO Albania LLC

Kosovo BDO Kosovo

Sarajevo BDO BH d.o.o. Sarajevo

LETLAND Letland SIA BDO ASSURANCE

LIECHTENSTEIN Liechtenstein BDO (Liechtenstein) AG

LITOUWEN Litouwen BDO Auditas ir Apskaita, UAB

LUXEMBURG Luxemburg BDO Audit

MALTA Malta BDO Malta CPAs

NEDERLAND Nederland BDO Audit & Assurance B.V.

NOORWEGEN Noorwegen BDO AS

OOSTENRIJK Oostenrijk BDO Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Oostenrijk BDO Steiermark GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Oostenrijk BDO Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfungs - und Steuerberatungsgesellschaft

Oostenrijk BDO Oberösterreich GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Oostenrijk BDO Audit GmbH, Vienna

POLEN Polen BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Polen BDO Legal Latala is Wspólnicy Sp.K. (non-voting Firm)

PORTUGAL Portugal BDO & Associados, SROC, Lda

ROEMENIË Roemenië BDO Audit SRL

Roemenië BDO Auditors & Accountants SRL

Roemenië BDO Auditors and Business Advisors SRL

SLOVENIË Slovenië BDO Revizija d.o.o.

SLOWAKIJE Slowakije BDO Audit, spol. s r.o.
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LAND LAND VAN VESTIGING/WERKGEBIED NAAM VAN DE MEMBER FIRM

SPANJE Spanje BDO Auditores, S.L.P.

Spanje BDO Audiberia Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P.

TSJECHIË Tsjechië BDO Audit s.r.o

Tsjechië BDO Group s.r.o.

Tsjechië BDO Czech Republic s.r.o.

ZWEDEN Zweden BDO AB

Zweden BDO Göteborg AB

Zweden BDO Göteborg Intressenter AB

Zweden BDO Göteborg KB

Zweden BDO Mälardalen AB

Zweden BDO Mälardalen Intressenter AB

Zweden BDO Norr AB

Zweden BDO Norr Intressenter AB

Zweden BDO Stockholm AB

Zweden BDO Sweden AB

Zweden BDO Syd AB

Zweden BDO Syd Intressenter AB

Zweden BDO Syd KB
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C.  Overzicht van afkortingen

A&A  X Audit & Assurance DTS  X Digital Technology Services

ADR  X Auditdienst Rijk EER  X Europese Economische Ruimte

AFM  X Autoriteit Financiële Markten EIL  X Ethics & Independence Leader

AP  X Autoriteit Persoonsgegevens EMEA  X Europe, Middle East & Africa

APT  X Audit Process Tool ESG  X Environmental, Social en Governance

AQI  X Audit quality indicators ETD  X Engagement Team Discussion

AVG  X Algemene verordening gegevensbescherming EU  X Europese Unie

BDC  X BDO Delivery Center F&O  X Finance & Operations

BFT  X Bureau Financieel Toezicht FAQ  X Frequently asked questions

Bta  X Besluit toezicht accountantsorganisaties FAR  X Foundation for Auditing Research

B.V.  X Besloten vennootschap FCNC  X Fraude en corruptie en non compliance

BVT  X Bureau Vaktechniek FIU  X Financial Intelligence Unit

BW  X Burgerlijk Wetboek FRC  X Financial Reporting Council

CAT  X Centre for the Audit of Tomorrow Fte  X Fulltime-equivalent

CAT-NL  X Centre for the Audit of Tomorrow – The Netherlands HR  X Human resources

CBb  X College van Beroep voor het bedrijfsleven IAASB  X International Auditing and Assurance Standards Board

CEO  X Chief Executive Officer ICT  X Informatie & Communicatie Technologie

CFO  X Chief Financial Officer IESBA  X International Ethics Standards Board for Accountants

CISPO  X Corporate Information Security & Privacy Officer IFRS  X International Financial Reporting Standards

COI  X Conflict of interest IKO  X intern kwaliteitsonderzoek

COO  X Chief Operating Officer ISA  X International Standards on Auditing

CQO  X Chief Quality Officer ISMS  X Information Security Management System

CSRD  X Corporate Sustainability Reporting Directive ISO  X International Standards Organisation

DNB  X De Nederlandsche Bank ISPMS  X Information Security & Privacy Management System
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ISQM  X International Standard on Quality Management RA  X Registeraccountant

KPI  X Kritische Prestatie-Indicator of Kritische Performance-Indicator RCA  X Root Cause Analysis

LoS  X Line of Service RIVM  X Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Mkb  X midden- en kleinbedrijf RvC  X Raad van Commissarissen

MT A&A  X Managementteam Audit & Assurance RJ  X Raad voor de Jaarverslaggeving

NBA  X Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants SEC  X Securities and Exchange Commission

NOREA  X Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors SiSa  X Single information, Single audit

NOW  X Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid SPP  X Strategische personeelsplanning

N.V.  X Naamloze vennootschap SRA  X Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten

NV COS  X Nadere voorschriften controle- en overige standaarden TKB  X Themagerichte kwaliteitsbeoordeling

NV PE  X Nadere voorschriften permanente educatie TKR  X Themagerichte kwaliteitsreview

OEF  X Opdrachtevaluatieformulier TndT  X (Charter) Talent naar de Top

OKB  X Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling TOJ  X Training on the Job

OKB’er  X Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar TOPP  X Talent Ontwikkeling & Performance voor Partners

OOB  X Organisatie van Openbaar Belang U.A.  X Uitgesloten Aansprakelijkheid

PCAOB  X Public Company Accounting Oversight Board VAO  X Verordening accountantsorganisaties

PCM  X Profit Center Manager VGBA  X Verordening gedrags- en beroepsregels accountants

PDCA  X Plan Do Check Act ViO  X Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten

PE  X Permanente educatie WNT  X Wet normering topinkomens

PRC  X Practice Review Committee Wta  X Wet toezicht accountantsorganisaties

QAR  X Quality Assurance Review Wwft  X Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

QRM  X Quality & Risk Management
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D.  Tabel wettelijk kader

Voor de inhoud van dit Transparantieverslag gelden wettelijke eisen. Onderstaande tabel bevat een overzicht van die wettelijke eisen en vermeldt de vindplaats van de verschillende onderdelen in dit verslag.

ARTIKEL 13, TWEEDE LID, VAN DE VERORDENING (EU) NR. 537/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 16 APRIL 2014 HOOFDSTUK

a. een beschrijving van de juridische en eigendomsstructuur van het auditkantoor
BDO Kwaliteitsmanagementsysteem > Organisatiestructuur > 
Juridische structuur

b. indien de wettelijke auditor of het auditkantoor tot een netwerk behoort:

i. een beschrijving van het netwerk en van de juridische en structurele regelingen binnen het netwerk;
BDO Kwaliteitsmanagementsysteem > Organisatiestructuur > 
Internationaal netwerk

ii. de naam van alle wettelijke auditors die alleen werken en auditkantoren die tot het netwerk behoren;
Bijlage B: Overzicht van BDO Member Firms binnen de EU/EERiii. de landen waarin elke wettelijke auditor die alleen werkt en elk auditkantoor dat tot het netwerk behoort, bevoegd is als wettelijke auditor 

of zijn statutaire zetel, centraal bestuur of hoofdvestiging heeft;
iv. de totale omzet die de wettelijke auditors die alleen werken en auditkantoren die tot het netwerk behoren, behalen met de wettelijke controle 

van jaarlijkse financiële overzichten en geconsolideerde financiële overzichten
Kwaliteit in 2021 > Organisatiestructuur > 
Kengetallen BDO-netwerk internationaal

c. een beschrijving van de bestuursstructuur van het auditkantoor
BDO Kwaliteitsmanagementsysteem > Organisatiestructuur > 
Juridische structuur, Organisatorische structuur

d.
een beschrijving van het interne kwaliteitscontrolesysteem van de wettelijke auditor of van het auditkantoor en een verklaring van het leidinggevende 
of bestuursorgaan betreffende de doeltreffendheid van de werking van dit systeem

Beschrijving opzet: BDO Kwaliteitsmanagementsysteem
Beschrijving wijzigingen en werking: Kwaliteit in 2021
Verklaring: Kwaliteit in 2021 > Verklaringen beleidsbepalers

e. de datum waarop de laatste kwaliteitsbeoordeling zoals bedoeld in artikel 26 heeft plaatsgevonden Kwaliteit in 2021 > Extern toezicht > Toezicht door de AFM

f.
een lijst van de organisaties van openbaar belang waarbij de wettelijke auditor of het wettelijke auditkantoor het afgelopen jaar 
wettelijke controles van financiële overzichten heeft uitgevoerd

Bijlage A: Lijst van Organisaties van Openbaar Belang

g.
een verklaring betreffende de praktijken van de wettelijke auditor of het auditkantoor op het gebied van de onafhankelijkheid, waarin tevens wordt 
bevestigd dat een interne beoordeling van de naleving van de onafhankelijkheidsvereisten heeft plaatsgevonden

Kwaliteit in 2021 > Verklaringen beleidsbepalers

h.
een verklaring inzake het door de wettelijke auditor of het auditkantoor gevolgde beleid betreffende de permanente scholing van wettelijke auditors 
als bedoeld in artikel 13 van Richtlijn 2006/43/EG

Kwaliteit in 2021 > Verklaringen beleidsbepalers

i. informatie over de grondslagen voor de beloning van vennoten in auditkantoren
BDO Kwaliteitsmanagementsysteem > Onze mensen > 
Beoordeling en beloning van externe accountants

j.
een beschrijving van het beleid van de wettelijke auditor of het auditkantoor betreffende het rouleren van voornaamste vennoten en personeel 
overeenkomstig artikel 17, lid 7

BDO Kwaliteitsmanagementsysteem > Ethische standaarden > 
Integriteit en onafhankelijkheid > Langdurige betrokkenheid

k.
informatie over de totale omzet van de wettelijke auditor of het auditkantoor, ingeval deze informatie niet openbaar is gemaakt in de financiële 
overzichten bedoeld in artikel 4, lid 2, van Richtlijn 2013/34/EU, uitgesplitst in:

Kwaliteit in 2021 > 
Aanvaarding en continuering van klantrelaties en opdrachten > 
Omzet

i. inkomsten ontvangen voor de wettelijke controle van jaarlijkse financiële overzichten en geconsolideerde financiële overzichten van organisaties 
van openbaar belang en entiteiten die behoren tot een groep van ondernemingen waarvan de moederonderneming een organisatie van openbaar 
belang is;

ii. inkomsten ontvangen voor de wettelijke controle van jaarlijkse financiële overzichten en geconsolideerde financiële overzichten van andere 
entiteiten;

iii. inkomsten ontvangen voor toegestane niet-controlediensten aan entiteiten die worden gecontroleerd door de wettelijke auditor of het 
audit kantoor; en

iv. inkomsten ontvangen voor niet-controlediensten aan andere entiteiten.
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ARTIKEL 34I, TWEEDE LID, VAN HET BESLUIT TOEZICHT ACCOUNTANTSORGANISATIES HOOFDSTUK

a. hoe het orgaan zijn rol heeft ingevuld op alle aan het orgaan toegewezen taken en bevoegdheden Verslag van de Raad van Commissarissen

b. het aanwezigheidspercentage van de individuele leden van het orgaan belast met het interne toezicht bij vergaderingen van het orgaan
Verslag van de Raad van Commissarissen > 
Vergaderingen en aanwezigheid leden van de 
Raad van Commissarissen

c. wat de belangrijkste inhoudelijke bevindingen, discussies en besluitvorming van het orgaan zijn Verslag van de Raad van Commissarissen 

d. op welke wijze de evaluatie, bedoeld in artikel 34h, heeft plaatsgevonden en op welke wijze opvolging wordt gegeven aan de conclusies van de evaluatie.
Verslag van de Raad van Commissarissen > 
Zelfevaluatie Raad van Commissarissen
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NBA-HANDREIKING 1135: PUBLICATIE KWALITEITSFACTOREN HOOFDSTUK

Input: investeringen in kwaliteit, mensen, tijd op controleopdrachten en technologie en methodologie (al dan niet via netwerk)

De ‘leverage’ op de controleopdrachten door het aantal partner/director uren uit te drukken als percentage van het totaal aantal uren. Kwaliteit in 2021 > Opdrachtuitvoering > 
Beschikbaarheid voldoende tijd, mensen en middelen > 
Gemiddelde verhouding uren partner, (senior) managers en overige 
teamleden (leverage), afzonderlijk voor OOB-controleopdrachten 
en niet-OOB-controleopdrachten

Het aantal uren per fte besteed aan controleopdrachten respectievelijk overige werkzaamheden in totaal en per functiecategorie. Kwaliteit in 2021 > Opdrachtuitvoering > 
Beschikbaarheid voldoende tijd, mensen en middelen > 
Aantal en percentage uren partners, (senior) managers en overige 
teamleden besteed aan controleopdrachten (OOB en niet-OOB 
gesplitst), overige opdrachten, interne werkzaamheden

De investeringen in technologie en methodologie ten behoeve van de controle die de accountantsorganisatie doet, zelfstandig dan wel via haar bijdrage 
aan de ontwikkeling hiervan in netwerkverband. De investeringen moeten worden weergegeven in een percentage van de controleomzet op jaarbasis.

Kwaliteit in 2021 > Opdrachtuitvoering > 
Methodologie en technologie

Gemiddeld aantal uren training en opleiding per medewerker (interne en externe opleidingen). Kwaliteit in 2021 > Onze mensen > 
Ontwikkeling en permanente educatie >
Gemiddeld aantal uren (interne en externe) training en opleiding 
gesplitst naar partners, (senior) managers en overige teamleden

Het verloop van medewerkers met inzicht in de relevante kenmerken op basis waarvan de organisatie de verloopcijfers monitort, zoals verloop per 
functie niveau, ervaringsjaren of door een onderscheid te maken tussen key talents en overige medewerkers.

Kwaliteit in 2021 > Onze mensen > Formatie > 
Verloop % partners, (senior) managers en overige teamleden

Resultaten werknemerstevredenheidsmetingen op aspecten die gerelateerd zijn aan coaching en controlekwaliteit. Eind 2020 is een werknemerstevredenheidsmeting uitgevoerd, 
waarvan de uitkomsten in 2021 zijn geëvalueerd. Zie ook: 
Kwaliteit in 2021 > Cultuur en leiderschap
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NBA-HANDREIKING 1135: PUBLICATIE KWALITEITSFACTOREN HOOFDSTUK

Proces: inzicht in belangrijkste maatregelen en in wijze waarop uitvoering daarvan wordt gemonitord

Aantal fte’s dan wel uren besteed aan de ondersteuning van de controle (functies Vaktechniek, Compliance en Independence). 
Dit in percentage van het totaal aantal fte’s dan wel controle-uren.

BVT: 
Kwaliteit in 2021 > Opdrachtuitvoering > 
Bureau Vaktechniek > 
Aantal fte’s partners/directors, (senior) managers en overige 
team leden werkzaam binnen Bureau Vaktechniek A&A

Compliance en Independence (QRM): 
Kwaliteit in 2021 > 
Toezicht op de naleving van kwaliteitsmaatregelen > 
Aantal fte partners, managers en overige teamleden werkzaam op 
compliance en risicomanagement

Aantal consultaties op het gebied van verslaggeving en controle als percentage van het aantal controleopdrachten. Kwaliteit in 2021 > Opdrachtuitvoering > 
Kwaliteitsmanagement bij opdrachtuitvoering > 
Consultatieprocedure >
Aantal ingediende formele consultaties bij het Bureau 
Vaktechniek op het gebied van verslaggeving en controle

Aantal uitgevoerde OKB’s en andere kwaliteitsreviews voor afgifte van de verklaring in een percentage van de wettelijke controles met hierbij afzonderlijk 
weergegeven de verplichte en de vrijwillige OKB’s.

Kwaliteit in 2021 > Opdrachtuitvoering > 
Kwaliteitsmanagement bij opdrachtuitvoering > 
Opdrachtgericht kwaliteitsbeoordeling (OKB) > 
Aantal OKB’s met hierbij afzonderlijk weergegeven de verplichte en 
vrijwillige OKB’s

Aantal uren besteed aan OKB’s en andere kwaliteitsreviews voor afgifte van de verklaring, als percentage van het totaal aantal uren 
besteed aan de controle van opdrachten waar een kwaliteitsreview is uitgevoerd met hierbij afzonderlijk weergegeven de verplichte en 
de vrijwillige OKB’s.

Kwaliteit in 2021 > Opdrachtuitvoering > 
Kwaliteitsmanagement bij opdrachtuitvoering > 
Opdrachtgericht kwaliteitsbeoordeling (OKB) >
Aantal uren besteed aan OKB’s in een percentage van het totaal 
aantal uren besteed aan de controle van opdrachten waar een OKB 
is uitgevoerd

Percentage uren besteed door IT-specialisten en andere (met afzonderlijk weergegeven de onder standaard 620 vallende) specialisten 
op controleopdrachten, afzonderlijk voor OOB en niet-OOB.

Kwaliteit in 2021 > Opdrachtuitvoering > 
Kwaliteitsmanagement bij opdrachtuitvoering > 
Inzet van specialisten > 
Aantal/percentage uren IT-specialisten op controleopdrachten, 
afzonderlijk voor OOB en niet-OOB, Aantal/percentage uren van 
overige interne specialisten op controleopdrachten
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NBA-HANDREIKING 1135: PUBLICATIE KWALITEITSFACTOREN HOOFDSTUK

Output: inzicht in effecten van maatregelen binnen het stelsel

Aantal uitgevoerde interne en externe kwaliteitsreviews na afgifte van de controleverklaring in percentage van het totaal aantal afgegeven controleverkla-
ringen en de uitkomsten van deze kwaliteitsreviews.

Kwaliteit in 2021 > Monitoring en evaluatie >
Toezicht op de professionele dienstverlening >
Aantal uitgevoerde dossieronderzoeken in het kader van cold reviews 
en themagerichte kwaliteitsreviews en de uitkomsten van deze 
onderzoeken

Aantal intern vastgestelde overtredingen van onafhankelijkheidsregels, als percentage van totaal aantal werknemers. Kwaliteit in 2021 > Monitoring en evaluatie > 
Schendingen > 
Aantal en aard van geconstateerde overtredingen

Aantal gecorrigeerde fundamentele fouten, waarbij de jaarrekening waarin de fout is gemaakt is gecontroleerd door de organisatie, 
als percentage van aantal afgegeven controleverklaringen.

Kwaliteit in 2021 > Opdrachtuitvoering > 
Kwaliteitsmanagement bij opdrachtuitvoering >
Consultatieprocedure >
Aantal ingediende formele consultaties bij het Bureau Vaktechniek 
op het gebied van verslaggeving en controle
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