
Reactie op ontvangen commentaren consultatie Nadere voorschriften 
permanente educatie 2019 (NVPE 2019) 
 

Naar aanleiding van de in september geconsulteerde NVPE 2019 heeft het bestuur 49 commentaren 

ontvangen. Daartussen zitten commentaren waarbij respondenten tegen het nieuwe PE-systeem zijn, 

hun steun voor het nieuwe PE-systeem uitspreken dan wel nog een aantal zorgpunten hebben.  

De ingediende commentaren vormen geen aanleiding om van de invoering van het nieuwe PE-

systeem af te zien of om de invoering daarvan uit te stellen. Wel hebben wij als bestuur naar 

aanleiding van de opmerkingen enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Hieronder gaan wij in op 

onze beweegredenen. 

Reactie bestuur op de algemene commentaren en de geuite zorgpunten 

 

1. Gefaseerde invoering 

De invoering van een nieuw PE-systeem houdt een grondige wijziging in van het systeem dat tot nu 

toe geldt. We beseffen dat dit voor velen een grote omschakeling is. Om die reden stellen we een 

gefaseerde invoering van het nieuwe PE-systeem voor. Door de gefaseerde invoering krijgen de 

groepen van accountants die in een latere fase overgaan naar het nieuwe PE-systeem, meer tijd om 

zich daarop voor te bereiden. Daarom starten we met een overzichtelijke groep accountants die op 1 

januari 2019 overgaat. Dit zijn accountants werkzaam bij de belastingdienst en accountants werkzaam 

bij de advisory-tak van de Big4.  

 

De ervaring die de NBA opdoet met de eerste groep van accountants moet uiteindelijk leiden tot een 

soepele start van de grootste groep van accountants die in 2021 overgaat naar het nieuwe systeem. 

Het voorstel om het nieuwe PE-systeem per 1 januari 2021 verplicht in te voeren en tot die tijd de 

leden een vrije keuze te laten; biedt deze garantie niet. Daarnaast is dit voorstel veel lastiger 

uitvoerbaar. Per individuele accountant moet immers worden bijgehouden welk systeem van 

toepassing is. 

 

2. Vrijblijvendheid 

Een aantal respondenten spreekt de vrees uit dat het systeem te vrijblijvend is en is bang dat 

sommige accountants de ‘ondergrens’ zullen opzoeken. Het nieuwe PE-systeem laat immers een 

grote vrijheid aan accountants om de vakbekwaamheidseis uit de VGBA zelf in te vullen. Wij zijn van 

mening dat dit risico door de voorgestelde maatregelen en waarborgen voldoende wordt ingedamd.  

 

Ook moet worden bedacht dat van iedere professionele beroepsbeoefenaar mag worden verwacht dat 

hij of zij er zelf voor zorgt dat de vakbekwaamheid op het niveau is om de gevraagde diensten te 

kunnen verlenen. Hierbij past niet langer dat de beroepsorganisatie op detailniveau nagaat of een 

accountant voldoende PE-uren heeft gemaakt. 

 

Om te voorkomen dat het systeem te vrijblijvend wordt, worden de volgende maatregelen genomen: 

- Instellen Kennistoets:  Hiermee krijgt de accountant inzicht in eventuele kennislacunes en bij 

verplichtstelling kan tevens een bepaalde ondergrens aan kennis worden gegarandeerd; 

- Verplicht onderwerp: Het NBA-bestuur kan het beleid op het gebied van verplichte onderwerpen 

voortzetten en uitbreiden. Daarbij ligt een systematische koppeling met de uitkomsten van 

periodieke evaluaties (AFM, RvT, Kennistoets) voor de hand.  

- Opvolging PE-plannen: Opvolging van de PE-plannen geschiedt door de NBA of door kantoren en 

organisaties. 

- Compliance-knop: elk jaar bevestigen accountants via de compliance-knop dat zij de PE-portfolio 

helemaal hebben ingevuld in lijn met de NVPE 2019. 



- Uitvoeren van deelwaarneming: Op basis van een risicoanalyse vraagt de NBA jaarlijks een groot 

aantal PE-portfolio’s op, dat kan langs de inhoudelijke lijn (welke werkzaamheden) maar ook langs 

doelgroep (bepaalde accountants). 

- Leden ondersteunen bij schrijven persoonlijk ontwikkelingsplan voor opname in PE-portfolio: 

Vanuit het bureau worden leden ondersteund bij het schrijven van hun PE-plan, bijvoorbeeld door 

het uitwerken van de verschillende rol(len) die accountants vervullen en daarbij behorende 

kennisgebieden (ontwikkeling leerpaden en opleidingsprofielen). 

 

Tot slot geldt ook dat het huidige systeem voor sommigen als te beperkt wordt ervaren als het gaat om 

de invulling van PE-activiteiten. De nieuwe systematiek is minder rigide en ruimer. 

3. Normstelling  

Van verschillende kanten is de wens geuit om een normenkader op te nemen in de nadere 

voorschriften in verband met de nieuwe PE-systematiek. Wij zijn daar geen voorstander van, vanuit 

het oogpunt dat het de verantwoordelijkheid van de individuele accountant is om zijn vakbekwaamheid 

op het vereiste niveau te houden. Wel zal de NBA leden faciliteren door voorbeelden ter beschikking 

te stellen van competenties en hoe deze behaald kunnen worden, zonder duidelijke normstelling.  

 

Verder kan de kennistoets in zekere zin als minimumnorm worden beschouwd. Deze is op twee 

manieren in te zetten: 

 als belangrijk hulpmiddel bij het bepalen van lacunes in kennis en bij het opstellen van de PE-

portfolio;  

 als kwaliteitsmaatregel; waarbij het behalen van deze kennistoets (of delen daarvan) verplicht 

zijn.  

 

4. Erkende PE-instellingen 

Vanuit erkende PE-instellingen wordt bepleit om de erkenning te behouden vanuit het oogpunt van 

kwaliteit. Wij volgen dat voorstel niet. Wel onderzoek wij of er gewerkt kan worden met een 

kwaliteitskeurmerk. De eigen verantwoordelijkheid van de accountant voor het voldoen aan de 

vakbekwaamheidseis staat in feite erkenning van PE-instellingen in de weg. 

 

5. Administratieve belasting 

Sommige respondenten vinden dat de verplichting om vooraf gedachten te ontwikkelen over 

leerdoelen en de te volgen PE-activiteiten en deze vast te leggen in een portfolio, een te grote 

(administratieve) belasting vormt.  

Het bestuur meent dat op het punt van nadenken over permanente educatie in wezen niets verandert 

ten opzichte van de huidige systematiek. Ook in de huidige systematiek moet een accountant zich 

immers beraden op de te volgen PE-activiteiten en trainingen die hij wil verrichten. De nieuwe 

systematiek verlangt van de accountant alleen een diepgaandere gedachteontwikkeling. 

 

De vastlegging van de PE-activiteiten zelf stellen qua omvang geen hoge eisen. Wij zien in het 

argument dat het bijhouden van de vakbekwaamheid in een PE-portfolio een te hoge belasting zou 

zijn, geen reden om de huidige systematiek voort te zetten. 

  



6. Toetsing 

Verschillende respondenten hebben aangegeven zich zorgen te maken over de toetsbaarheid van de 

nieuwe PE-systematiek en over de eventuele rol van de toetsers van de Raad voor Toezicht in dat 

proces. Wij zien vooralsnog geen rol voor de toetsers bij de beoordeling van de inhoud van een PE-

portfolio weggelegd. Het bureau van de NBA wordt belast met de inhoudelijke beoordeling van een 

PE-portfolio. In voorkomende gevallen kan een PE-portfolio in geanonimiseerde vorm worden 

voorgelegd aan een externe deskundige. De toetsers van de Raad voor Toezicht kunnen wel een 

bevinding doen over de beschikbaarheid van een PE-portfolio per accountant die verbonden is aan of 

werkzaam is bij de getoetste accountantspraktijk. 

 

7. Compliance button 

Diverse respondenten hebben aangegeven dat zij de periode waarin op de compliance button moet 

worden gedrukt te kort vinden. Aangezien dit letterlijk een ‘druk op de knop’ betreft, zien wij geen 

reden om deze periode te verlengen tot eind februari of eind maart. Ook delen wij de mening niet, dat 

een druk op de knop een te beperkte invloed zou hebben op het gedrag van accountants. Het 

uitgangspunt dat iedere accountant integer handelt bij het al dan niet indrukken van de compliance 

button staat voor ons voorop. 

 

8. Risicoanalyse 

De inhoudelijke beoordeling van PE-portfolio’s vindt jaarlijks plaats op basis van steekproeven aan de 

hand van risicoanalyse, naar voorbeeld van het Schotse instituut. Wat precies de basis voor de 

risicoanalyse zal vormen, valt nog niet op voorhand te zeggen omdat daarvoor meerdere startpunten 

denkbaar zijn. Zo kunnen jaarverslagen van de Raad voor Toezicht een startpunt vormen, maar ook 

een algemene lijn die wij bespeuren in uitspraken van de tuchtrechter. 

 

9. Technische aanpassingen 

Tot slot; hebben wij ter verduidelijking een aantal technische aanpassingen aangebracht in de nadere 

voorschriften. Dit betreft de volgende punten: 

1. Aanpassen van de verwijzing naar artikel 12 van de VGBA in artikel 5, eerste lid, onderdeel a en 

de aanhef van de nadere voorschriften. 

2. De toelichting op artikel 5 bevat geen verwijzing meer naar de inhoudelijke rol van toetsers bij de 

inhoudelijke beoordeling van een PE-portfolio. 

3. De toepassing van artikel 10 is verruimd. Het biedt nu ook de mogelijkheid om het oude PE-

systeem nog van toepassing te laten zijn op accountants die na 1 januari 2019 in het 

accountantsregister worden ingeschreven. 


