
Splitsing controle & advies OOB’s – achtergrond 
Op 17 juni 2016 is de Europese Verordening betreffende specifieke voorwaarden voor de 

wettelijke accountantscontrole van een Organisatie van Openbaar Belang (OOB) van toepassing 

geworden. In deze Verordening is o.a. de verplichte kantoorroulatie en de verplichte scheiding 

tussen controle- en adviesdiensten bij een OOB geregeld. In Nederland zijn vergelijkbare regels in 

de wetgeving opgenomen. 

Praktijk & Visie
In de praktijk van HVK Stevens is het duidelijk merkbaar dat er door OOB’s gezocht wordt naar 

alternatieven voor de traditionele BIG 4 accountantskantoren wanneer een splitsing gemaakt 

moet worden tussen controle & advies. HVK Stevens Belastingadvies is 5 jaar geleden opgericht 

door een aantal ex BIG 4 partners juist met het doel om onafhankelijk van de accountant te 

kunnen adviseren. Deze visie ontstond in een tijd dat het beroep van accountant onder zware 

maatschappelijk druk van buiten kwam te staan en wij ons realiseerden dat een combinatie van 

controle & advies niet meer van deze tijd is.  Overigens zijn ook niet-OOB organisaties veelal 

bezig de controle & advies taken te scheiden om dezelfde redenen die ook voor OOB’s gelden. 

Men wil een echt onafhankelijk advies. Deze trend zien we niet alleen in Nederland maar ook 

Internationaal. 

Het Alternatief: HVK Stevens
Vanuit de visie die wij hadden op onafhankelijk advies hebben we een organisatie opgebouwd 

van inmiddels circa 60 personen. Daarmee zijn we een van de snelst groeiende onafhankelijke tax 

& legal kantoren van Nederland. Ons doel is om een kwalitatief hoogstaand alternatief te bieden 

voor de BIG 4 kantoren en daarmee onze cliënten mede meer ruimte te bieden bij de keuze voor 

een accountantskantoor. Immers: kiest u voor HVK Stevens dan is er meer keuze tussen BIG 4 

kantoren voor wat betreft de controle diensten en aanverwante werkzaamheden. Daarbij komt 

dat in internationaal verband (zoals in Frankrijk) er al verplicht met 2 audit firms moet worden 

gewerkt. 

Wenst u eens van gedachten te wisselen over de mogelijkheden die HVK Stevens u kan bieden? 

Neem dan contact met ons op.
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