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Verkoop, fusie of overname?

Iedere slag telt

Rembrandt M&A. Driven to make the difference.

Voorbereiding, tactiek, uitvoering; iedere slag telt bij koop, fusie of verkoop van een
onderneming. Elke stap in het proces is essentieel voor de beste deal: strategisch,
financieel én persoonlijk. Zó maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op RMA.nl

Hoge inflatie zadeltmkbopmet
verplichte endure accountant
Meer ondernemingen zijn controleplichtig door een stijgende omzet

Martijn Pols en Edwin van der Schoot
Amsterdam

Eengroepmkb-bedrijvendreigteenver-
plichte accountantscontrole temoeten
latendoendoordatdegrenshiervoor ja-
renlang niet is verhoogd. Alleen al door
deinflatiemoetensteedsmeerbedrijven
nueenaccountant inhurenvooreenwet-
telijke controle. Accountants en bedrij-
venpleitendaaromvooraanpassingvan
dedrempelmeteeninflatiecorrectie.Dat
scheeltkostenvoorbedrijvenenhelptbij
het nual hoge tekort aanaccountants.

‘DeNBA vindt dat de grensbedragen
voor verplichte wettelijke jaarrekening-
controle moeten meegroeien met de
inflatie’, zegt eenwoordvoerder van de
beroepsorganisatie. Bedrijven die twee
jaar achter elkaar aan twee van de drie
vastgestelde criteria voldoen, zijn con-
troleplichtig. Die criteria zijn:meer dan
€12mlnomzetper jaar,eenbalanstotaal
vanmeerdan€6mlnenmeerdanvijftig
mensen indienst hebben.
‘Het heeft een enorme impact op

mkb-bedrijven als ze controleplichtig
worden’, legtGeertDreschleruit,accoun-

tantenpartnerbijMKBAccountantsuit
Veenendaal.Hij isgecharmeerdvanhet
idee omde controlegrenzen te verho-
gen. ‘Er zijn weinig accountants te vin-
den, én een controleopdracht is al snel
vijf tot tienmaalzoduuralseenveeleen-
voudigersamenstellingsverklaring,die
nietcontroleplichtigebedrijvengebrui-
ken. Het is wel erg zuur als je €11mln
omzet hebt en dan door de inflatie in-
eens door de controlegrens gaat. Van

mijmagde grensnaar €20mln.’
‘Diecontrolegrenzenzijneenbelang-

rijk punt voor onze achterban, we krij-
gengeregeldsignalenvan ledendiemet
moeiteeenaccountantkunnenvinden’,
laat ook een woordvoerder van VNO-
NCW/MKB-Nederlandweten. Dat geldt
zekervooreenaccountantdie ‘enigszins
betaalbaar is’.Dewerkgeversvereniging
noemt een bedrag van €50.000 op jaar-
basis als extra kostenpost voor een ver-
plichtecontrolewaarmeemkb-bedrijven
rekeningmoetenhouden.
De genoemde criteria zijn in 2015

doordeminister vanFinanciënvoorhet
laatst aangepast. Eenverdere verhoging
iscomplex;debandbreedtewaarbinnen
datmag, is in 2013 vastgesteld door de
Europese Unie, enNederland zit sinds
de laatste verhoging aanhetmaximum.
Debandbreedte kan indeEUomde vijf
jaarwordenaangepast,wat in2018niet is
gebeurd.Dit jaarheeftdeEuropeseCom-
missieopnieuwdemogelijkheidhetpla-
fond te verhogen.

MinisterSigridKaag(Financiën)heeft
deTweedeKameronlangstoegezegdhet
onderwerpmet deminister van Rechts-

bescherming(FrancWeerwind) inBrus-
sel onder de aandacht te brengen, laat
eenwoordvoerdervandeministerweten.

In2022bedroegdeinflatievolgenshet
CBS op jaarbasis 10%, en de jaren daar-
voor telkens tussen de 0,3% en de 2,7%.
In totaal zijn de prijzen sinds 2015met
een kleine 20%gestegen. Ook in 2023 is
de inflatie nog altijd hoog in ons land.
Volgens de Nederlandse berekenings-
methode (CPI) kwamde inflatie in april
bijvoorbeeldnoguit op5,2%.

‘Inhetverledenwasdie inflatiecorrec-
tienietzospannend,maarnuwel.Dein-
flatie leidt er nu immers toe dat steeds
meer mkb-bedrijven controleplichtig
wordenzonderdatzezijngegroeid’, zegt
Wietse Koster, registeraccountant en
werkzaambijhetbureauvaktechniekvan
KPMG,hetgrootsteaccountantskantoor
vanNederland. ‘Datkankomendoordat
jedeprijzenhebtmoetenverhogenende
omzet dus stijgt,maar het kan ook zijn
dat je een nieuwe, in prijs gestegenma-
chinehebtaangeschaft,waarmeedeac-
tiva opdebalans inwaarde stijgen.’

‘Geregeld krijgen
we signalen van leden
die met veel moeite
een accountant
kunnen vinden’ a Vervolg op pagina 3
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‘Het is wel erg zuur
als je €11 mln omzet
hebt en dan vanwege
de inflatie door de
controlegrens gaat’
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