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Algemeen 
Het verzorgen van accountantswerkzaamheden kan een breed veld beslaan, veelal gepaard gaand met advisering op 
diverse financiële terreinen. Hierbij kan de indruk worden gewekt dat aan alle relevante punten aandacht wordt 
besteed. Ontwikkelingen op financieel en fiscaal gebied veranderen 
tegenwoordig echter snel, waardoor het onmogelijk is binnen een veelal beperkt financieel budget, 
aandacht te schenken aan alle relevante aspecten. Het is dan ook van belang voor zowel opdrachtgever als 
opdrachtnemer duidelijkheid te bieden wat in ieder geval NIET binnen het kader van de opdracht zal worden 
uitgevoerd. In het geval dit toch - incidenteel - gebeurt, dient dit bezien te worden als service waaraan geen enkele 
rechten kunnen worden ontleend. Daar geen verantwoordelijkheid wordt overgenomen, geldt automatisch dat geen 
aansprakelijkheid voor gevolgen zal worden gedragen. 
 

Administratie 
Verwerking van administratie houdt in: het inboeken van 
door u aangeleverde gegevens. U bent zelf verantwoordelijk 
voor de volledigheid van de aangeleverde gegevens. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten die eventueel uit de 
administratie zouden blijken, voor zover deze voortvloeien 
uit de normale bedrijfsvoering. Te denken valt hierbij aan 
dubbele betalingen, onjuiste facturen of betalingen op 
onjuiste bankrekeningnummers, valse facturen, telfouten 
e.d. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten uit hoofde van 
fiscale verplichtingen, voor zover deze zouden blijken uit de 
door ons gevoerde administratie. Zie verder punt: 
belastingen. 
 

Loonadministratie 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten uit hoofde van 
verplichtingen jegens werknemers, voortvloeiend uit 
arbeidsovereenkomsten of sociale verplichtingen, zelfs niet 
als deze zouden blijken uit door ons gevoerde 
administraties. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de juiste toepassing van 
wettelijke bepalingen of van toepassing zijnde CAO’s. 
 

Belastingen 
Het fiscale klimaat is tegenwoordig sterk veranderd en legt 
een steeds grotere verantwoordelijkheid bij u als 
ondernemer neer, met een steeds rigider toegepast 
boetebeleid. Deze verantwoordelijkheid kunnen wij niet 
overnemen. 
 
Derhalve zijn wij niet verantwoordelijk voor 
naheffingen/navorderingen en hiermee samenhangende 
boetes en rente voor welke belasting ook. 
Indien het voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer 
volkomen duidelijk is dat een opgelegde boete het directe 



gevolg is van een door ons verleende dienst en deze ten 
laste van ons zal komen, dient u ons volledige vrijheid te 
geven om namens u deze boete te bestrijden. Het laten 
verlopen van bezwaartermijnen of inschakeling van andere 
adviseurs zonder onze toestemming zal uw recht op 
aanspraak van onze ondersteuning of compensatie van de 
boete teniet doen. 
 
Door ons verzorgde aangiften zullen door uzelf worden 
ondertekend, na bespreking ervan met u. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor het al dan niet volgen van deze 
aangiften, dan wel de gevolgen hiervan. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van (hoge) 
nabetalingen of terugontvangsten bij nadere voorlopige of 
definitieve aanslagen, tenzij specifiek overeengekomen. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gevolgen van het aangaan 
of toepassen van een fiscale eenheid voor welk fiscaal 
regime ook, tenzij specifiek door ons geadviseerd. 
 

Jaarrekening 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor feiten als genoemd in de 
door u bij de jaarrekening getekende Letter of 
Representation (LOR). 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor resultaat dat uit een 
jaarrekening zou voortvloeien. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de volledigheid of juistheid 
van fiscale verplichtingen of fiscale faciliteiten voor zover 
deze uit de jaarrekening blijken. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor tijdige of juiste publicatie 
van jaarstukken bij de kamer van Koophandel. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het volgens wettelijke of 
statutaire regels bijeenroepen en houden van Algemene 
en/of buitengewone vergadering van aandeelhouders. 
 

Kredietaanvragen 
Het verstrekken van krediet door banken is een complex 
proces, dat sterk verschilt per bank, soort aanvraag of soort 
onderneming/ondernemer dat aanvraagt. Uitkomsten van de 
aanvraag is derhalve altijd met onzekerheid omgeven. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitkomst van een door 
ons opgestelde of begeleide kredietaanvraag. 
 

Verzekeringen 
Het afdekken van risico’s door middel van verzekeringen is 
een strikt persoonlijke keuze, veelal gebaseerd op 
kosten/baten-afweging. Korte termijn voordelen kunnen 
echter omslaan in zeer grote lange termijn gevolgen indien 
een risico zich daadwerkelijk voordoet. 
 
Daarnaast is advisering op het gebied van verzekeringen 
sinds 2006 aan strikte regels gebonden. 
Ook zijn polisvoorwaarden lastig te interpreteren in het kader 
van volledigheid afdekking risico’s. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de volledigheid van het 
afdekken van risico’s door middel van verzekeringen. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor een onjuiste keuze van 
verzekeringsmaatschappij of soort polis. 



 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het niet uitbetalen van 
schadepenningen door een verzekeringsmaatschappij. 
 

Pensioenen 
Regelgeving op het gebied van pensioenen is aan sterke 
verandering onderhevig. Opbouw ervan berust veelal op 
persoonlijke keuzes, soms korte termijn gericht, soms lange 
termijn. 
 
Daarnaast is advisering op het gebied van verzekeringen 
sinds 2006 aan strikte regels gebonden. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de volledigheid van het 
afdekken van risico’s door middel van verzekeringen dan 
wel opbouw in eigen beheer. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige fiscale 
gevolgen als gevolg van het niet – volledig – accepteren van 
georganiseerde pensioenvoorzieningen, tenzij door ons als 
zodanig geadviseerd. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de hoogtes van uiteindelijk 
uitgekeerde pensioenen, op grond van ouderdom, weduwen of 
wezenrecht. 
 

Waarderingen 
In het kader van de jaarrekening vinden diverse 
waarderingen plaats. Deze waarderingen worden door ons 
beoordeeld op basis van aanvaardbaarheid en consistente 
toepassing. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke 
realisatie van toegepaste waarderingen. 

 

Geldstromen 
In ondernemingen worden fysieke geldstromen formeel 
geregeld via procuratie-regels. Deze regels kunnen soms 
om praktische redenen beperkt toegepast worden, waardoor 
risico’s van ontvreemding bestaan. De afweging is vaak 
gebaseerd op persoonlijke keuzes tussen risico’s, kosten en 
praktische toepasbaarheid. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van niet strikt 
opgezette dan wel strikt nageleefde procuratie-regels. 
 

Bedrijfsbeleid 
Iedere onderneming heeft zijn of haar eigen bedrijfsbeleid. 
Hieronder valt te denken aan product- en klantsegmentatie, 
prijsbeleid en –stelling, personeelsbeleid, investeringsbeleid 
of financieringsbeleid. Aan beleidskeuzes zijn voor- en 
nadelen verbonden. Keuzes worden gemaakt op grond van 
afweging van voor- en nadelen op grond van eigen criteria. 
 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van 
beleidskeuzes, gemaakt door de ondernemer. 
 

Geschillen 
Bij iedere klant-leveranciersrelatie bestaat de mogelijkheid 
tot het ontstaan van geschillen. Voorop dient te staan de 
beperking van schade voor opdrachtgever én 
opdrachtnemer. 
 



Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van (een) 
actie(s) van opdrachtgever in het geval van een geschil met 
opdrachtnemer, indien opdrachtgever niet aan 
opdrachtnemer de mogelijkheid heeft geboden de 
problemen voor opdrachtnemer op te lossen. Hierbij geldt 
een redelijke verdeling van de hiermee gepaard gaande 
kosten. 


