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1 Opening en inleidend woord van de voorzitter

2 Mededelingen en ingekomen stukken

3 Notulen
 Het vaststellen van de notulen van de bijeenkomst van de ledenvergadering d.d. 17 juni 2019 

4 Verkiezingen
 Het verkiezen van de accountant en de plaatsvervangend accountant belast met de controle van de 
 jaarrekening 2020

5 Jaarplan en begroting 2020
 Het bespreken van het jaarplan 2020 en het vaststellen van de begroting 2020

6 Ontwerpverordeningen
 Het vaststellen van de in de vergaderstukken opgenomen ontwerpverordeningen

7 Update governance

8 Update onderzoek algemeen directeur

9 Rondvraag

10 Sluiting

Agenda voor de bijeenkomst van 
de ledenvergadering van de NBA 
d.d. 16 december 2019
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4 | Verkiezingen

Het bestuur heeft besloten ten behoeve van de controle van het boekjaar 2020 van accountant te wisselen.
Dit voornemen is in juni 2019 aan de ledenvergadering gecommuniceerd. 

Naar aanleiding van het bestuursbesluit is een selectieprocedure gestart waarbij contact is gezocht met een aantal kan-
toren binnen de 30 grootste accountantskantoren in Nederland. Belangrijkste eis voor het benaderen van een kantoor, 
is dat de dienstverlening aansluit op de situatie van de NBA. Dit houdt met name in dat het desbetreffende kantoor erva-
ring heeft in de publieke sector. Daarnaast is gekeken naar een acceptabele reisafstand tussen het accountantskantoor 
en de NBA en is er bij de selectie voor gekozen om niet een Big-4 of Next-5 kantoor te benaderen. Kantoren die reeds 
eerder de controle van de NBA verrichtten alsmede kantoren waar bestuursleden van de NBA werken, zijn niet benaderd. 
Op basis van deze selectiecriteria is met zeven kantoren contact gezocht. Met twee van deze kantoren, alsmede met een 
kantoor dat zichzelf aanmeldde naar aanleiding van de tijdens de ledenvergadering gedane mededeling, is een gesprek 
gevoerd. 

Op basis van de gevoerde gesprekken en de naar aanleiding daarvan ontvangen offertes heeft het bestuur uiteinde-
lijk gekozen voor Flynth Audit B.V. Aangezien de ledenvergadering (op basis van artikel 29, eerste lid van de Wet op het 
accountantsberoep) voor de controle van de jaarrekening niet een organisatie maar een persoon benoemt, stelt het 
bestuur voor om met betrekking tot de controle van de financiële verantwoording over het boekjaar 2020 mevrouw
A.J. Bast-den Hollander RA te benoemen als accountant en de heer H.T. Koetje RA als plaatsvervangend accountant. 
Beiden zijn werkzaam bij Flynth Audit B.V. 

Verkiezing van de accountant en plaatsvervangend accountant



9

5 | Jaarplan en begroting 2020

De NBA heeft een plan opgesteld waarin de belangrijkste activiteiten voor het jaar 2020 worden weergegeven. 
De financiële vertaling van die plannen is opgenomen in de begroting 2020 (zie hoofdstuk IV van deze vergaderstukken). 
Het jaarplan zelf is te raadplegen via de website van de NBA (www.nba.nl/alv). Klik hier om het jaarplan 2020 in te zien. 

https://www.nba.nl/globalassets/over-de-nba/jaaroverzichten-en---plannen/nba-jaarplan-2020/index.html
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6 | Ontwerpverordeningen

Inleiding

De Wijzigingsverordening VGBA 2019 wijzigt de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Er komen 
drie nieuwe artikelen in de VGBA: artikelen 10a, 11a en artikel 15a. Artikel 25 komt te vervallen (zie verderop). De artike-
len 10a en 11a verbieden het aanbieden en ontvangen van geschenken, persoonlijke uitingen van gastvrijheid, beloften 
of diensten die de bedoeling hebben een ander aan te zetten tot onethisch gedrag (zie verderop). Artikel 15a verplicht 
tot collegiaal overleg (zie verderop). Na deze wijziging regelt de VGBA voor de Nederlandse situatie wat de International 
Code of Ethics for Professional Accountants (Code of Ethics)1 internationaal hierover regelt. Daarbij wordt vastgehouden 
aan de keuzes die gemaakt zijn bij de totstandkoming van de VGBA. De Code of Ethics, en daarmee de internationale 
convergentie, was het startpunt bij het opstellen van de VGBA2. De Code of Ethics is ondertussen herzien. De regels voor 
het aanbieden en aanvaarden van ‘inducements’ zijn aangescherpt.3 

Algemene toelichting op de artikelen 10a en 11a 

We noemen ‘geschenken, persoonlijke uitingen van gastvrijheid, beloften of diensten’ hierna ‘inducements’. 

Noodzaak
Inducements kunnen prikkels zijn tot ongewenst gedrag. Gelijktijdig is het geheel verbieden ervan niet redelijk. Het is 
belangrijk na te gaan wat de achterliggende reden is en hoe een inducement overkomt op het maatschappelijk verkeer 
gezien die achterliggende reden. Heeft of lijkt een inducement tot doel te hebben een ander ongepast te beïnvloeden? 
Accountants blijken hier wisselend tegenaan te kijken. Niet iedereen ziet hier een mogelijke bedreiging in. Dat weten 
we uit de discussies hierover bij de totstandkoming van de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance opdrachten (ViO)4. Die hebben tot regelgeving geleid (artikel 27 ViO). Ook een onderzoek dat in Groot-
Brittannië is gepubliceerd toont dat verschillende opvattingen bestaan5. inducements die de bedoeling hebben een 
ander aan te zetten tot onethisch gedrag zijn ongepast. Het is op voorhand duidelijk dat een objectieve, redelijke en 
geïnformeerde derde dit ook zo ziet. Toch is het nodig dit te regelen vanwege die uiteenlopende opvattingen in de 
praktijk. Dat verduidelijkt tegelijkertijd dat dit soort inducements ook een bedreiging kunnen zijn bij andere profes-
sionele diensten dan assurance opdrachten6. 

Invoegen in VGBA
Accountants moeten zich aan de fundamentele beginselen houden. Het toetsingskader van de VGBA helpt hen daarbij 
(artikelen 20 en 21 VGBA). Volgens dit toetsingskader beoordelen ze of er een bedreiging is voor de naleving van deze 
fundamentele beginselen en passen ze professionele oordeelsvorming toe. Ze vragen zich dan ook af hoe een objec-
tieve, redelijke en geïnformeerde derde waarschijnlijk tegen de situatie aankijkt (artikel 20 VGBA). Zou die hierin een 

A Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening 
 gedrags- en beroepsregels accountants
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bedreiging zien? De nieuwe artikelen vertalen de perceptie van de objectieve, redelijke en geïnformeerde derde. Ze 
vullen de fundamentele beginselen integriteit en objectiviteit nader in. Ze zijn echter ook gericht op het waarborgen 
van het fundamentele beginsel professionaliteit. Het aanbieden en ontvangen van dit soort inducements brengen met 
name de volgende bedreigingen mee: bedreiging als gevolg van eigenbelang, bedreiging als gevolg van vertrouwdheid 
en bedreiging als gevolg van intimidatie.

Reikwijdte artikelen 10a en 11a VGBA
Onder de artikelen 10a en 11a VGBA vallen dus alleen inducements die de bedoeling hebben een ander aan te zetten 
tot onethisch gedrag. Een accountant kan oordelen dat die bedoeling er niet is en er ook niet lijkt te zijn. Een induce-
ment kan dan nog steeds een bedreiging vormen. In dat geval handelt een accountant volgens het toetsingskader van 
de artikelen 20 en 21 VGBA. 

Verhouding tot andere wet- en regelgeving met uitzondering van de ViO
Het aanbieden of ontvangen van inducements kan strafbaar zijn. Dat is het geval als het gedrag voldoet aan de delicts-
omschrijving van omkoping in het Wetboek van Strafrecht. Het is belangrijk dat accountants dat beoordelen of zich 
daarover laten informeren. Is dit in een concrete situatie niet strafbaar? Dan kan het nog steeds een bedreiging vormen 
voor het naleven van de fundamentele beginselen. Het is belangrijk dat accountants dat laatste ook beoordelen.

Verhouding tot artikel 27 ViO
Artikel 27 ViO stelt grenzen aan het aanbieden of ontvangen van geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid. 
Hoe verhouden de nieuwe artikelen in de VGBA zich tot artikel 27 ViO? Ze gelden naast artikel 27 ViO. De reikwijdte van 
de nieuwe artikelen is in een belangrijk opzicht ruimer. Ze gelden voor accountants ongeacht de aard van de professio-
nele dienst die zij verrichten. Artikel 27 ViO geldt daarentegen alleen bij assurance-opdrachten. Artikel 27 ViO verbiedt 
het uitvoeren van een assurance-opdracht als sprake is van een geschenk of persoonlijke uiting van gastvrijheid met 
een waarde die niet verwaarloosbaar of onbeduidend is. Heeft een geschenk of persoonlijke uiting van gastvrijheid de 
bedoeling een ander aan te zetten tot onethisch gedrag? Dan valt de situatie onder de VGBA én onder de ViO (als sprake 
is van een assurance-opdracht). Geschenken of persoonlijke uitingen van gastvrijheid die met die bedoeling worden 
aangeboden zijn namelijk nooit verwaarloosbaar en nooit onbeduidend. Dat is ook de reden waarom in de nieuwe 
artikelen geen weerlegbaar vermoeden is opgenomen zoals in artikel 27 ViO7. 

In de ViO staan definities van geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid.8 Hier bedoelen we hetzelfde met 
die begrippen. Het nieuwe artikel 11a gebruikt het woord ‘ontvangen’. Dat komt uit artikel 27 ViO. 

Toelichting bij de VGBA en NBA-handreiking 1130
Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de bestaande structuur van VGBA, Toelichting bij de VGBA en NBA-hand-
reiking 1130 Voorbeelden toepassing van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). De NBA zal 
de toelichting op de VGBA aanvullen met onderstaande artikelsgewijze toelichting nadat de ledenvergadering deze 
wijzigingen in de VGBA heeft vastgesteld. De NBA zal nader bezien of het nodig en wenselijk is om NBA-handreiking 
1130 aan te vullen met een hoofdstuk over inducements. 

Artikelsgewijze toelichting op de artikelen 10a en 11a

Artikel 10a 
Inducements zijn een bedreiging wanneer ze de bedoeling hebben een ander aan te zetten tot onethisch gedrag. 
Accountants die anderen proberen over te halen tot onethisch gedrag handelen zelf niet integer. Dat geldt voor accoun-
tants die zelf dit soort inducements aanbieden én voor accountants die anderen dit soort inducements laten aanbieden. 
Beide situaties vallen onder het verbod van het eerste lid van dit artikel. Dat gaat dus over het direct en indirect aanzet-
ten tot onethisch gedrag. Het accent ligt op de bedoeling van de accountant. Ook in de situatie dat de accountant een 
ander vraagt om dit soort inducements aan te bieden (laten aanzetten). Accountants mogen een ander ook niet aan-
moedigen om dit soort inducements aan te bieden of te ontvangen, als ze weten of behoren te weten wat de bedoeling 
ervan is. Dat staat in het tweede lid van dit artikel. 

Wat is het verschil tussen het eerste en tweede lid van dit artikel voor zover dat over aanbieden gaat? In het eerste lid 
ligt het initiatief bij de accountant. Die heeft zelf de bedoeling om aan te zetten tot onethisch gedrag. Dat is niet integer. 
In het tweede lid ligt het initiatief bij de persoon die wordt aangemoedigd om dit soort inducements aan te bieden. 
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Die heeft de bedoeling om aan te zetten tot onethisch gedrag. De accountant doet daar een schepje bovenop door 
die ander daartoe aan te moedigen. Ook dat aanmoedigen is niet integer. Het kan dus dat accountants zelf de bedoe-
ling hebben aan te zetten tot onethisch gedrag maar dat via een ander doen (laten aanzetten). Ze beogen het gedrag te 
beïnvloeden van de ontvanger van de inducement of van een relatie van de ontvanger (zie onder het kopje ‘Gedrag van 
wie beïnvloeden?’). Maar een accountant die dit soort inducements door een ander laat aanbieden, zet daarmee ook die 
ander aan om niet integer te handelen. 

Artikel 11a
Inducements zijn een bedreiging wanneer ze de bedoeling hebben een ander aan te zetten tot onethisch gedrag. 
Een accountant die een inducement ontvangt hoeft zich natuurlijk niet ongepast te laten beïnvloeden bij zijn afwegin-
gen. Maar dit zou wel kunnen. Het heeft in elk geval de schijn tegen. Het risico voor zijn objectiviteit is zo groot dat geen 
enkele maatregel toereikend is. Daarom mag een accountant nooit dit soort inducements ontvangen als hij weet of 
behoort te weten dat dit de bedoeling is. Het nieuwe artikel 11a maakt dat duidelijk. 

Professionele oordeelsvorming (artikelen 10a en 11a) 
Het is belangrijk altijd te beoordelen wat de bedoeling is van een inducement en hoe dit overkomt op het maatschappe-
lijk verkeer. De omstandigheden spelen daarbij een belangrijke rol (artikelen 20 en 21 VGBA). Voorbeelden van omstan-
digheden zijn: waarvoor wordt het aangeboden, op welk moment wordt het aangeboden, is het een incidenteel geval of 
heeft dezelfde persoon al vaker iets aangeboden (is er dus een patroon), hebben anderen het ook ontvangen, wat is de 
waarde? Het is belangrijk dat accountants die inducements aangeboden krijgen dit beoordelen. Dat geldt echter ook 
voor accountants die zelf inducements aanbieden of laten aanbieden. 

Onethisch gedrag (artikelen 10a en 11a) 
Het begrip ‘onethisch gedrag’ in de artikelen 10a en 11a hoort alleen bij de persoon die aangezet wordt tot onethisch 
gedrag.9 Accountants gebruiken de vijf fundamentele beginselen als referentiekader om te beoordelen wat ethisch 
gedrag is. Wordt beoogd het gedrag van een accountant te beïnvloeden? Accountants gedragen zich onethisch, als 
ze een of meer van de fundamentele beginselen niet naleven. 

Gedrag van wie beïnvloeden (artikelen 10a en 11a)?
De persoon die dit soort inducements aanbiedt kan het gedrag van de ontvanger willen beïnvloeden. De aanbieder 
kan ook het gedrag van een ander willen beïnvloeden via de ontvanger. De artikelen 10a en 11a regelen beide situaties. 
Ze laten bewust in het midden wie de aanbieder beoogt aan te zetten tot onethisch gedrag. 

Het gedrag van een ander beïnvloeden via de ontvanger is alleen mogelijk als de ontvanger en die ander een relatie met 
elkaar hebben waarin de ontvanger die ander kan beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een collega. Het kan ook 
gaan om een gezinslid van de ontvanger of een persoon met wie de ontvanger intensief sociaal contact heeft10.

In de situatie van artikel 11a is de ontvanger altijd een accountant. Dat geldt ook voor de situatie waarin de aanbieder 
de bedoeling heeft een ander aan te zetten tot onethisch gedrag via de accountant. Ook in die situatie zou de accoun-
tant zich ongepast kunnen laten beïnvloeden bij zijn afwegingen. In elk geval heeft het de schijn tegen. 

Toch ontvangen (artikel 11a)?
Ontvangt een accountant toch een inducement, terwijl hij weet of behoort te weten dat dit de bedoeling heeft om aan 
te zetten tot onethisch gedrag? Dan handelt de accountant in elk geval in strijd met artikel 11a VGBA. Verder geldt het 
volgende: 
• Situatie: een inducement heeft de bedoeling de accountant zelf aan te zetten tot onethisch gedrag. Gaat de 
 accountant inderdaad over tot onethisch gedrag? Dan zal dat gedrag zelf ook in strijd zijn met een of meer 
 fundamentele beginselen. Het hangt af van het precieze gedrag welke fundamentele beginselen in het geding zijn. 
• Situatie: een inducement heeft de bedoeling een ander aan te zetten tot onethisch gedrag via de accountant. 
 De accountant die in deze situatie willens en wetens als ‘doorgeefluik’ optreedt, handelt in elk geval niet integer.   
 Deze  accountant zet daardoor zelf aan tot onethisch gedrag. 

Personen met wie de ontvanger intensief sociaal contact heeft11 
Het kan voorkomen dat een accountant weet dat een persoon met wie de accountant intensief sociaal contact heeft:
• een inducement wil gaan aanbieden aan een partij waarvoor de accountant een professionele dienst uitvoert;
• een inducement aangeboden krijgt door een partij waarvoor de accountant een professionele dienst uitvoert. 
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De artikelen 10a en 11a regelen deze situatie niet. In deze situaties handelt de accountant volgens het toetsingskader 
van de artikelen 20 en 21 VGBA. De accountant beoordeelt wat de bedoeling is van de inducement en hoe dit overkomt 
op het maatschappelijk verkeer. Wekt de inducement de indruk dat de accountant die partij wil beïnvloeden via de 
persoon met wie de accountant intensief sociaal contact heeft? Lijkt de inducement de bedoeling te hebben om de 
accountant te beïnvloeden via de persoon met wie de accountant intensief sociaal contact heeft? Het kan dan verstan-
dig zijn om te adviseren de inducement niet aan te bieden of niet in ontvangst te nemen. 

Geen overgangsrecht
De artikelen 10a en 11a hebben onmiddellijke werking. Dit betekent dat ze van toepassing zijn op het aanbieden 
en ontvangen van inducements op of na 1 januari 2020. inducements van vóór 1 januari 2020 wordt beoordeeld en 
geadresseerd volgens de VGBA zoals deze geldt tot de inwerkingtreding van de artikelen 10a en 11a. De beoogde datum 
van inwerkingtreding is 1 januari 2020. Tot 1 januari 2020 is het echter niet waarschijnlijk dat een professionele dienst 
wordt voortgezet ondanks de ontvangst van dit soort inducements (artikel 21, tweede lid, VGBA). 

Toelichting op artikel 15a 

Inleiding
Het nieuwe artikel 15a stelt collegiaal overleg verplicht12. Het verplicht accountants tot collegiaal overleg voorafgaand 
aan het aanvaarden van een nieuwe opdracht. Het regelt ook dat accountants die om collegiaal overleg worden 
gevraagd daaraan meewerken. Accountants mogen ook collegiaal overleg voeren in situaties waar dit niet verplicht 
is (zie verderop bij ‘Wat als collegiaal overleg niet verplicht is?). 

Noodzaak
Het is wenselijk om te voorkomen dat cliënten waarvan een accountant om integriteitsredenen afscheid heeft geno-
men, eenvoudig weer diensten kunnen afnemen bij een andere accountant. Collegiaal overleg kan daar een positieve 
bijdrage aan leveren. Volgens de huidige wet- en regelgeving moeten accountants de integriteit van een cliënt beoor-
delen voordat ze een opdracht aanvaarden13. Collegiaal overleg kan extra informatie opleveren om in die beoordeling 
te betrekken. Die informatie kan ook relevant zijn in het kader van de Wwft.

Bij welke opdrachten is collegiaal overleg verplicht?14

Collegiaal overleg is alleen verplicht voor het aanvaarden van de volgende opdrachten met betrekking tot historische 
financiële informatie:
• controleopdrachten;
• beoordelingsopdrachten;
• samenstellingsopdrachten. 

Collegiaal overleg is verplicht voor elk van deze opdrachten, ongeacht het risicoprofiel van de opdracht. Waar in het 
vervolg van deze toelichting ‘controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht(en)’ staat, bedoelen we alleen 
controle-, beoordelings- en samenstellingsopdrachten van historische financiële informatie. Controleopdrachten 
zijn wettelijke controles of vrijwillige controles van historische financiële informatie. 

Opmerking:
Collegiaal overleg is dus niet verplicht voor het aanvaarden van andere opdrachten zoals andere assurance-opdrach-
ten (bijvoorbeeld een controle van niet-financiële informatie), opdrachten tot overeengekomen specifieke werkzaam-
heden of aangifte-plus-opdrachten.

Voor wie is collegiaal overleg verplicht? 
Collegiaal overleg is verplicht voor een accountant die een nieuwe controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht 
wil aanvaarden (eerste lid). Die accountant noemen we in het vervolg van deze toelichting ‘opvolgend accountant’. 
Collegiaal overleg is echter alleen verplicht als de opvolgend accountant in de voorgaande verantwoordingsperiode 
geen controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht uitvoerde bij dezelfde cliënt. Dit volgt uit de uitzondering 
op het collegiaal overleg (tweede lid).



14

Opmerking:
Collegiaal overleg hoeft niet plaats te vinden, als er in de voorgaande 24 maanden geen andere accountant was die bij 
de cliënt een controleopdracht, beoordelingsopdracht of samenstellingsopdracht uitvoerde. Dat volgt uit het eerste lid.

Voor wie geldt de uitzondering (lid 2)?
De uitzondering geldt voor: 
• een opvolgend accountant die in de voorgaande verantwoordingsperiode bij dezelfde cliënt een controle-, beoor-
 delings- of samenstellingsopdracht uitvoerde. Deze accountant heeft gewoonlijk zelf al voldoende informatie om  
 zich een beeld te kunnen vormen van de integriteit van de cliënt15; 
• een opvolgend accountant die een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht overneemt van een andere  
 accountant binnen dezelfde accountantspraktijk. 

In deze situaties is collegiaal overleg dus niet verplicht. Opvolgend accountants mogen natuurlijk wel collegiaal overleg 
voeren (zie verderop bij ‘Wat als collegiaal overleg niet verplicht is?’) 

Verplicht collegiaal overleg met wie?
Artikel 15a verplicht tot collegiaal overleg met een andere accountant. De opvolgend accountant overlegt met: 
• een andere accountant die op dat moment bij dezelfde cliënt een controle-, beoordelings- of samenstellings-
 opdracht uitvoert; of
• met een andere accountant die in de voorgaande 24 maanden een controle-, beoordelings- of samenstellings-
 opdracht uitvoerde bij deze cliënt16. 

‘Andere accountant’ noemen we hierna ook wel ‘voorgaande accountant’. Het gaat erom dat de opvolgend accountant 
overlegt met die voorgaande accountant die vermoedelijk de meest relevante informatie kan geven. Hier volgt een 
voorbeeld om dit laatste toe te lichten. Een opvolgend accountant wil een samenstellingsopdracht aanvaarden. Er zijn 
twee voorgaande accountants bij de cliënt. Een van hen voert op dit moment een samenstellingsopdracht uit. De ander 
voerde daar een controleopdracht uit in het afgelopen jaar. Die controleopdracht is afgerond. De opvolgend accountant 
kan ervoor kiezen om overleg te voeren met de voorgaande accountant die de controleopdracht uitvoerde. 

Andere voorbeelden:
• Is sprake van het overnemen van een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht? Dan overleggen 
 opvolgend accountants met de accountant van wie ze de opdracht overnemen (zie echter wel de derde bullet). 
• Collegiaal overleg is niet beperkt tot situaties waarin sprake is van het overnemen van een controle-, beoordelings-  
 of samenstellingsopdracht. Wil een opvolgend accountant bijvoorbeeld een controleopdracht aanvaarden bij een  
 cliënt waarvoor een voorgaande accountant een samenstellingsopdracht uitvoert? Dan vindt het collegiaal overleg  
 plaats tussen die twee accountants (zie echter ook de volgende bullet). 
• Voert geen een accountant een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht uit bij de cliënt? Waren er in  
 de voorgaande 24 maanden wel accountants die bij de cliënt een controle-, beoordelings- of samenstellings-
 opdracht uitvoerden? Dan vindt collegiaal overleg plaats met die voorgaande accountant die vermoedelijk de meest  
 relevante informatie kan geven. Dit hoeft niet per se de accountant te zijn die als laatste die opdracht uitvoerde.
• Is er bij de cliënt alleen een accountant die een adviesopdracht uitvoert? Dan is collegiaal overleg niet verplicht. 
 Dit mag wel (zie verderop bij ‘Wat als collegiaal overleg niet verplicht is?’) 

Waar moet de opvolgend accountant naar vragen?
De opvolgend accountant vraagt of er aanleiding is om een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht niet te 
aanvaarden. Het zal daarbij vooral om integriteitsredenen gaan, bijvoorbeeld betrokkenheid bij oneerlijke of crimine-
le activiteiten. Het collegiaal overleg is natuurlijk niet bedoeld om zaken te bespreken die (mogelijk) in strijd zijn met 
het mededingingsrecht. Uiteraard mogen accountants wel informatie delen op grond van specifieke regelgeving in de 
EU-verordening17, de Wta, het Bta en de NV COS. Het betalingsgedrag van een cliënt is geen onderwerp van collegiaal 
overleg. 

Geen toestemming van de cliënt nodig
Voorgaande accountants hoeven geen toestemming te hebben van hun (voormalige) cliënt om een verzoek om colle-
giaal overleg volgens artikel 15a VGBA te kunnen beantwoorden. Volgens de huidige Nederlandse wet- en regelgeving is 
toestemming niet noodzakelijk (niet vooraf en ook niet achteraf). Accountants zijn in principe verplicht om vertrouwelijk 
om te gaan met de gegevens van hun cliënten en deze geheim te houden (‘vertrouwelijkheidsbeginsel’). 
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Dat geldt ook voor de voorgaande accountant. Hierop bestaan uitzonderingen. Volgens die uitzonderingen mag een 
voorgaande accountant vertrouwelijke informatie verstrekken aan een opvolgend accountant in onder andere de 
volgende gevallen: 
• dit is verplicht om de aanvaardbaarheid van een opdracht te kunnen beoordelen;
• de opvolgend accountant vraagt hiernaar en de voorgaande accountant vindt het noodzakelijk vertrouwelijke 
 informatie te verstrekken om de aanvaardbaarheid van een opdracht te kunnen beoordelen. 

Deze uitzonderingen staat in artikel 16, onderdeel e, van de VGBA, en voor externe accountants in artikel 38a, eerste 
lid, onderdeel a, onder 6, en eerste lid, onderdeel b, Bta. Gezien die uitzonderingen kan de opvolgend accountant de 
verplichting tot collegiaal overleg worden opgelegd. Artikel 15a regelt ook dat de voorgaande accountant hierop moet 
reageren (derde lid). Dit is in overeenstemming met artikel 16, onderdeel a, van de VGBA. Uiteraard mag de uitwisseling 
van informatie niet leiden tot eigen gewin, het gewin van de opvolgend accountant of het gewin van een ander (artikel 
18 VGBA).

Verhouding tot geheimhoudingsbepalingen in andere wet- en regelgeving
Artikel 15a VGBA doorbreekt niet alle andere geheimhoudingsbepalingen, zoals bijvoorbeeld die uit de Wwft. De voor-
gaande accountant mag dus wel aangeven wat er heeft gespeeld, ook als dit leidt tot een mogelijke grond voor een 
Wwft-melding. Maar hij mag niet aangeven of er daadwerkelijk is gemeld bij FIU-Nederland.

Collegiaal overleg is vormvrij
Collegiaal overleg is vormvrij. Opvolgend accountants mogen dus zelf bepalen hoe ze dit doen. Dat maakt het mogelijk 
voor de vorm te kiezen die het best past bij de situatie. Collegiaal overleg kan bijvoorbeeld mondeling (bij elkaar of tele-
fonisch) of schriftelijk (elektronisch of per gewone post). Welke vorm een opvolgend accountant ook kiest, het collegiaal 
overleg is geen formele exercitie maar heeft juist een inhoudelijk karakter! 

Wat is een redelijke termijn (derde lid)? 
De voorgaande accountant moet antwoorden en doet dat binnen een redelijke termijn. Een periode van twee tot drie 
weken zal meestal voldoende zijn.

Invoegen in de VGBA
Artikel 15a komt in paragraaf 2.5 van de VGBA (Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid). Collegiaal overleg vult het fun-
damentele beginsel vakbekwaamheid en zorgvuldigheid verder in. Integriteitskwesties bij de cliënt kunnen afstralen 
op de integriteit van de accountant. Toch zien we collegiaal overleg eerst als invulling van het fundamentele beginsel 
vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Dat fundamenteel beginsel brengt mee dat opvolgend accountants zich vooraf 
afvragen of ze te maken kunnen krijgen met een bedreiging voor hun integriteit.

Verhouding tot de VGBA
Volgens het toetsingskader van de artikelen 20 en 21 VGBA moeten accountants bedreigingen identificeren en beoor-
delen. Accountants nemen maatregelen die ertoe leiden dat ze zich houden aan de fundamentele beginselen als er 
een bedreiging is. Zijn toereikende maatregelen niet mogelijk? Dan aanvaarden ze een opdracht niet. Integriteitsrisico’s 
bij de cliënt vormen een bedreiging voor de naleving van het fundamentele beginsel integriteit. Van opdrachtaanvaar-
ding kan natuurlijk alleen sprake zijn als accountants toereikende maatregelen kunnen nemen bij deze bedreiging18. 
Hetzelfde geldt voor eventuele bedreigingen voor de naleving van de andere fundamentele beginselen. 

Verhouding tot de NV NOCLAR
Informatie over een relevante niet-naleving19 wordt gedeeld volgens de regels in de NV NOCLAR. Daarin staat wanneer 
dat verplicht is20. Die verplichtingen gelden alleen voor voorgaande accountants die hun opdracht niet hebben beëin-
digd. Voorgaande accountants die hun opdracht wél hebben beëindigd, informeren de opvolgend accountant over een 
relevante niet-naleving op grond van artikel 15a VGBA. Maar dat doen ze pas als de opvolgend accountant hen vraagt 
om collegiaal overleg. 

Geen overgangsrecht
Artikel 15a heeft onmiddellijke werking. Dit betekent dat het van toepassing is op accountants die een controle-, 
beoordelings- of samenstellingsopdracht willen aanvaarden op of na 1 januari 2020. 
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Wat als collegiaal overleg niet verplicht is?
Accountants mogen ook (collegiaal) overleg voeren in situaties waar dit niet verplicht is (dat mag voor de wijziging van 
de VGBA ook al). Het maakt niet uit dat dit niet is geregeld. Vragen accountants aan andere accountants om collegiaal 
overleg? Dan bepalen die andere accountants eerst of dit mogelijk is op basis van de uitzonderingen op het vertrouwe- 
lijkheidsbeginsel (zie hiervoor bij ‘Geen toestemming van de cliënt nodig’). Accountants mogen ook overleggen met 
niet-accountants. Of niet accountants daaraan kunnen meewerken, hangt af van de wet- en regelgeving die mogelijk 
voor hen geldt. 

Voorbeelden van situaties waarin collegiaal overleg niet verplicht is maar accountants wel (collegiaal) overleg mogen voeren:
• een accountant wil een andere opdracht aanvaarden dan een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht;
• een accountant wil een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht aanvaarden. Er is een andere accoun-
 tant die bij de cliënt een opdracht uitvoert. Maar die voert een andere opdracht uit dan een controle-, beoordelings-  
 of samenstellingsopdracht;
• een accountant wil een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht aanvaarden. Er is geen andere accoun- 
 tant die bij de cliënt een opdracht uitvoert. Er is wel een niet-accountant die bij de cliënt een opdracht uitvoert;
• een accountant wil een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht aanvaarden (opvolgend accountant). 
 Er is een andere accountant die bij de cliënt een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht uitvoert (voor- 
 gaande accountant). De opvolgend accountant voert hoe dan ook collegiaal overleg met de voorgaande accountant.  
 Dat moet immers volgens artikel 15a. Er is echter ook een niet-accountant die een opdracht uitvoert bij de cliënt.  
 Bestaat het vermoeden dat die niet-accountant relevante informatie kan verstrekken? Dan mag de opvolgend 
 accountant ook met die niet-accountant overleggen.

Toelichting op artikel 25
Artikel 25 komt te vervallen. Het is niet langer relevant. Het bood een nieuwe grondslag voor nadere voorschriften die 
tot de inwerkingtreding van de VGBA op de Verordening gedragscode waren gebaseerd. Die nadere voorschriften zijn 
inmiddels ingetrokken (door de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen). Het ligt voor de hand om deze wijziging van 
de VGBA aan te grijpen om dit artikel te laten vervallen. 

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants maakt, gelet op artikel 23, eerste lid, van de 
Wet op het accountantsberoep, onderstaande verordening bekend, die door de ledenvergadering op 16 december 2013
is vastgesteld.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet op het accountantsberoep,

Overwegende dat het onderscheidend kenmerk van het accountantsberoep is de verantwoordelijkheid te handelen 
in het algemeen belang,

Overwegende dat het algemeen belang is gediend met gedrags- en beroepsregels ten behoeve van een goede 
uitoefening van het accountantsberoep,

Stelt de volgende verordening vast:

Hoofdstuk 1 - Definities

Artikel 1
In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:
• accountant: accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep;
• bedreiging: onaanvaardbaar risico dat de accountant zich niet houdt aan de fundamentele beginselen als gevolg 
 van eigenbelang, zelftoetsing, belangenbehartiging, vertrouwdheid of intimidatie;

Doorlopende tekst Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) 
met wijzigingen per 1 januari 2020
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• professionele dienst: werkzaamheden waarvoor vakbekwaamheid als accountant wordt of kan worden aangewend; 
• vakbekwaamheid: beschikken over en kunnen toepassen van de noodzakelijke theoretische kennis van de vak-
 gebieden, genoemd in artikel 2 van het Besluit accountantsopleiding 2013.

Hoofdstuk 2 - Fundamentele beginselen

Paragraaf 2.1 - Fundamentele beginselen voor de accountant

Artikel 2 
Teneinde invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als accountant om te handelen in het algemeen belang, 
houdt de accountant zich aan de volgende fundamentele beginselen:
a professionaliteit;
b integriteit;
c objectiviteit;
d vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en
e vertrouwelijkheid. 

Artikel 3
1 Het in artikel 2 genoemde fundamentele beginsel professionaliteit is van toepassing op elk handelen of nalaten van  
 de accountant.
2 De in artikel 2 genoemde fundamentele beginselen integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, 
 en vertrouwelijkheid zijn van toepassing op de accountant bij de uitoefening van zijn beroep.

Paragraaf 2.2 - Professionaliteit

Artikel 4
De accountant onthoudt zich van elk handelen of nalaten waarvan hij weet of behoort te weten dat dit het 
accountantsberoep in diskrediet brengt of kan brengen.

Artikel 5
De accountant die vermoedt dat de organisatie waarbij hij werkzaam is dan wel waaraan hij is verbonden wet- 
en regelgeving niet naleeft, treft een redelijkerwijs te nemen maatregel. 

Paragraaf 2.3 - Integriteit

Artikel 6
De accountant treedt eerlijk en oprecht op. 

Artikel 7
1 Indien de accountant betrokken is bij of in verband wordt gebracht met niet-integer handelen van anderen, 
 neemt hij een maatregel gericht op het beëindigen van dit handelen.
2 Indien de maatregel, bedoeld in het eerste lid, niet mogelijk is distantieert de accountant zich van het niet-integer  
 handelen.

Artikel 8
De accountant die vermoedt dat de organisatie waarbij hij werkzaam is dan wel waaraan hij is verbonden niet integer 
handelt, treft een redelijkerwijs te nemen maatregel. 

Artikel 9
1 Indien de accountant betrokken is bij of in verband wordt gebracht met informatie die materieel onjuist, onvolledig  
 of misleidend is: 
 a neemt hij een maatregel gericht op het wegnemen van de onjuistheid, onvolledigheid of misleiding; of
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 b voegt de accountant aan deze informatie een mededeling toe waarin hij de onjuistheid, onvolledigheid of 
  misleiding aan de beoogde gebruikers van de informatie kenbaar maakt. 
2 Indien de maatregel of mededeling, bedoeld in het eerste lid, niet mogelijk is distantieert de accountant zich van  
 deze informatie. 

Artikel 10
Indien de betrokkenheid van de accountant bij bepaalde informatie door een ander onjuist wordt voorgesteld, treft de 
accountant een redelijkerwijs te nemen maatregel om zijn werkelijke betrokkenheid aan de beoogde gebruikers van de 
informatie kenbaar te maken.

Artikel 10a
1  De accountant zet niet aan of laat niet aanzetten tot onethisch gedrag door het aanbieden of laten aanbieden 
 van een geschenk, persoonlijke uiting van gastvrijheid, belofte of dienst. 
2  De accountant moedigt een ander niet aan om een geschenk, persoonlijke uiting van gastvrijheid, belofte of   
 dienst aan te bieden of te ontvangen, terwijl hij weet of behoort te weten dat de aanbieder de bedoeling heeft   
 daarmee aan te zetten tot onethisch gedrag. 

Paragraaf 2.4 - Objectiviteit

Artikel 11
De accountant laat zich bij zijn afwegingen niet ongepast beïnvloeden. 

Artikel 11a 
De accountant ontvangt geen geschenk, persoonlijke uiting van gastvrijheid, belofte of dienst waarvan hij weet of 
behoort te weten dat dit wordt aangeboden met de bedoeling om aan te zetten tot onethisch gedrag. 

Paragraaf 2.5 - Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid 

Artikel 12
De accountant houdt zijn vakbekwaamheid op het niveau dat is vereist om een professionele dienst op een adequate 
wijze te kunnen verlenen.

Artikel 13
1 De accountant past de bij een professionele dienst relevante wet- en regelgeving toe. 
2 De accountant voert een professionele dienst nauwgezet, grondig en tijdig uit.

Artikel 14
De accountant zorgt ervoor dat degene die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoert ten behoeve van 
een professionele dienst, hiervoor adequaat is toegerust en dat er toereikende begeleiding van, toezicht op en beoorde-
ling van deze werkzaamheden plaatsvindt.

Artikel 15
De accountant maakt, indien daartoe aanleiding bestaat, de gebruikers van zijn professionele diensten attent op de 
beperkingen die inherent aan zijn diensten zijn.

Artikel 15a
1 Voordat een accountant een controleopdracht, beoordelingsopdracht of samenstellingsopdracht van historische 
 financiële informatie aanvaardt, gaat deze bij een andere accountant die bij deze cliënt een dergelijke opdracht   
 uitvoert of in de voorgaande 24 maanden heeft uitgevoerd na of er aanleiding is om de opdracht niet te aanvaarden. 
2 Het eerste lid geldt niet, indien de accountant:
 a bij deze cliënt al een controleopdracht, beoordelingsopdracht of samenstellingsopdracht van historische 
  financiële informatie uitvoert of in de voorgaande verantwoordingsperiode heeft uitgevoerd; of
 b de opdracht overneemt van een andere accountant binnen dezelfde accountantspraktijk. 
3 Een accountant beantwoordt een verzoek op grond van het eerste lid binnen een redelijke termijn.
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Paragraaf 2.6 - Vertrouwelijkheid

Artikel 16 
De accountant die de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of 
redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens of inlichtingen, behoudens voor zover hij:
a bij of krachtens een wettelijk voorschrift tot het verstrekken van de gegevens of inlichtingen verplicht is;
b bij of krachtens een wettelijk voorschrift tot het verstrekken van de gegevens of inlichtingen bevoegd is;
c betrokken is in een gerechtelijke procedure of klachtprocedure die jegens hem is aangespannen dan wel jegens de  
 organisatie waarbij hij werkzaam of waaraan hij verbonden is of is geweest, en de gegevens of inlichtingen in die  
 procedure van belang zijn;
d van de organisatie waarvoor hij een professionele dienst uitvoert of heeft uitgevoerd, in het kader van een specifiek  
 doel schriftelijke toestemming tot het verstrekken van de gegevens of inlichtingen heeft verkregen en dit doel wordt  
 vastgelegd; of
e het noodzakelijk acht om desgevraagd bij dezelfde organisatie waarvoor hij een professionele dienst uitvoert of 
 heeft uitgevoerd een andere accountant in staat te stellen een professionele dienst op verantwoorde wijze te 
 aanvaarden en uit te voeren.

Artikel 17
1 De accountant betrekt in zijn besluitvorming om op grond van artikel 16, onderdelen b tot en met e, al dan niet tot  
 het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen over te gaan:
 a de belangen van betrokken partijen en derden, waaronder het algemeen belang;
 b de betrouwbaarheid, volledigheid en onderbouwing van die gegevens of inlichtingen; en
 c de wijze waarop en de persoon of de entiteit aan wie die gegevens of inlichtingen worden verstrekt.
2 De accountant legt de overwegingen vast die geleid hebben tot het besluit al dan niet tot het verstrekken van 
 vertrouwelijke gegevens of inlichtingen over te gaan.

Artikel 18
De accountant gebruikt vertrouwelijke gegevens of inlichtingen niet voor eigen gewin of het gewin van een derde.

Artikel 19
De accountant treft een redelijkerwijs te nemen maatregel om ervoor te zorgen dat degene die onder zijn verantwoordelijk-
heid werkzaamheden uitvoert ten behoeve van een professionele dienst of aan wie hij advies of ondersteuning vraagt, de 
vertrouwelijkheidsverplichtingen naleeft zoals deze op grond van de artikelen 16 tot en met 18 voor accountants gelden. 

Hoofdstuk 3 - Zich houden aan de fundamentele beginselen

Artikel 20
Bij het naleven van deze verordening past een accountant professionele oordeelsvorming toe waarbij hij zich baseert op:
a hetgeen een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde aanvaardbaar en toereikend acht; en
b de omstandigheden die hij weet of behoort te weten. 

Artikel 21
1 De accountant identificeert en beoordeelt omstandigheden die een bedreiging kunnen zijn voor het zich houden   
 aan een fundamenteel beginsel en neemt met betrekking tot dergelijke omstandigheden een toereikende maat-
 regel die ertoe leidt dat hij zich houdt aan de fundamentele beginselen.
2 Indien de accountant bij een bedreiging niet in staat is een maatregel als bedoeld in het eerste lid te nemen, weigert  
 of beëindigt hij de professionele dienst en beëindigt hij zo nodig de relatie met de organisatie waarvoor hij een 
 professionele dienst uitvoert of uitvoerde.
3 Indien sprake is van een bedreiging waarbij een maatregel is genomen die ertoe leidt dat de accountant zich houdt  
 aan de fundamentele beginselen legt de accountant de bedreiging, zijn beoordeling, de toegepaste maatregel en  
 zijn conclusie vast teneinde zich tegenover derden te kunnen verantwoorden.

Artikel 22
Indien de accountant constateert dat hij in strijd handelt of heeft gehandeld met een bepaling van deze verordening, 
treft hij zo spoedig mogelijk een toereikende maatregel om de strijdigheid en de gevolgen daarvan weg te nemen. 
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Hoofdstuk 4 - Intrekking van regelingen

Artikel 23
1 De Verordening gedragscode, vastgesteld door de ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-
 Administratieconsulenten, wordt ingetrokken.
2 De Verordening gedragscode, vastgesteld door de ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Register-
 accountants, wordt ingetrokken.

Hoofdstuk 5 - Slotbepalingen

Artikel 24
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants kan, gehoord de leden, met betrekking tot de 
artikelen 2 tot en met 22 nadere voorschriften vaststellen.

Artikel 25
Vervallen. 

Na de inwerkingtreding van deze verordening berusten op artikel 24 van deze verordening:
a de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten, vastgesteld 
 door  het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten; 
b  de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance-verwante opdrachten, vastgesteld
  door  het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants;
c  de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten, vastgesteld door het bestuur
  van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten;
d de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten, vastgesteld door het bestuur
  van het Nederlands Instituut van Registeraccountants;
e  de Nadere voorschriften permanente educatie, vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse 
 beroepsorganisatie van accountants.

Artikel 26
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gedrags- en beroepsregels accountants, bij afkorting VGBA.

Artikel 27
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 
1 januari 2014. 

Goedgekeurd door de minister van Financiën bij besluit van 20 december 2013.
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Algemeen

Inleiding
De Wijzigingsverordening ViO 2019 wijzigt de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assuran-
ce-opdrachten (ViO). Er wijzigen drie artikelen: 28, 29 en 29a. Deze artikelen stellen regels aan langdurige betrokken-
heid bij dienstverlening aan de verantwoordelijke partij. De Wijzigingsverordening ViO 2019 voorziet in overgangsrecht 
(het nieuwe artikel 48). De Code of Ethics, en daarmee de internationale convergentie, was het startpunt bij het opstel-
len van de ViO21. De Code of Ethics is ondertussen herzien. De regels voor langdurige betrokkenheid zijn aangescherpt22. 
Na deze wijziging regelt de ViO voor de Nederlandse situatie wat de International Code of Ethics for Professional 
Accountants (Code of Ethics)23 internationaal hierover regelt. Daarbij wordt vastgehouden aan de bestaande uitgangs-
punten van de ViO. Waar nodig of gewenst gezien de Nederlandse situatie wijkt de ViO hiervan af. U kunt daar meer over 
lezen verderop in deze toelichting. 

Samenvatting wijzigingen
De Wijzigingsverordening ViO 2019 voert drie wijzigingen door:
• De artikelen 29 en 29a verplichten key assurance-partners bij een organisatie van openbaar belang (hierna: oob)
  te rouleren24 en verbieden bepaalde activiteiten tijdens de afkoelingstermijn. Volgens de huidige artikelen mogen 
 ze geen lid zijn van enig assurance-team bij dezelfde verantwoordelijke partij. Na de wijziging zijn meer activiteiten  
 verboden tijdens de afkoelingstermijn. 
• De artikelen 29 en 29a worden op één punt versoepeld. Na de wijziging mogen key assurance partners tijdens de  
 afkoelingstermijn een leidinggevende functie op zich nemen binnen de accountantseenheid of een ander onderdeel  
 van het netwerk. Dat mag alleen als ze vanuit die functies zich niet inhoudelijk bemoeien met de uitvoering van 
 enige dienstverlening of andere activiteit bij dezelfde verantwoordelijke partij. Dat is een voorwaarde voor deze   
 uitzondering. 
• Het gewijzigde eerste lid van artikel 28 maakt duidelijk dat alle personen die inhoudelijke bemoeienis hebben met  
 de uitvoering van een assurance-opdracht een bedreiging kunnen vormen. Deze bedreiging hangt dus niet alleen  
 samen met key assurance-partners en andere senior-teamleden. 

Noodzaak
Langdurige betrokkenheid bij dienstverlening aan dezelfde verantwoordelijke partij kan een bedreiging zijn voor 
de onafhankelijke uitvoering van een assurance-opdracht. Dat is het uitgangspunt voor elke assurance-opdracht. 
We veronderstellen dat die bedreiging er op enig moment is bij assurance opdrachten van een oob. Het vervolg onder 
dit kopje gaat daarover. Als maatregel moeten key assurance-partners rouleren en nemen ze een afkoelingstermijn in 
acht. De afkoelingstermijn beoogt afstand te creëren tussen key assurance-partners en de verantwoordelijke partij, 
haar medewerkers, haar belangen en het assurance-object. Door langdurige betrokkenheid ontstaat namelijk een 
band. Langdurige betrokkenheid leidt tot een bedreiging als gevolg van vertrouwdheid25 en een bedreiging als gevolg 
van eigenbelang.26 Na afloop van de afkoelingstermijn zijn key assurance-partners gewoonlijk in staat met frisse blik 
naar een assurance-opdracht te kijken. 

Volgens de huidige artikelen 29 en 29a ViO mogen key assurance-partners tijdens de afkoelingstermijn ‘geen lid zijn 
van enig assurance-team’ bij dezelfde verantwoordelijke partij. Dat voorkomt dat ze rechtstreeks invloed uitoefenen 
op de uitkomst van assurance-opdrachten bij deze verantwoordelijke partij. Maar om écht afstand te kunnen nemen 
is het ook nodig dat key assurance partners zo min mogelijk contact hebben met de verantwoordelijke partij. Dat voor-
komt bovendien dat ze toch inhoudelijke bemoeienis hebben met de uitvoering van enige assurance opdracht bij deze 
verantwoordelijke partij. Om deze redenen wordt het verbod op activiteiten tijdens de afkoelingstermijn uitgebreid. 
Een verbod op alle contact is echter onevenredig, moeilijk uitvoerbaar en niet handhaafbaar. Men kan elkaar bijvoor-
beeld privé tegenkomen en met elkaar spreken zonder zakelijke bedoelingen. Bovendien is niet elk contact van dien 
aard dat dit de band met de verantwoordelijke partij in stand houdt. Bepaalde activiteiten houden die band in elk 
geval wel in stand en bieden gelegenheid tot inhoudelijke bemoeienis. Het is op voorhand duidelijk dat een objectieve, 
redelijke en geïnformeerde derde dat zo ziet. Die activiteiten worden nu verboden. 

B Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening inzake de 
 onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten
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Op een punt worden de regels versoepeld. Na de wijziging mogen key assurance-partners tijdens de afkoelingstermijn 
een leidinggevende functie op zich nemen binnen de accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk. 
Onder de huidige regels mag dat niet door het verbod lid te zijn van enig assurance-team bij dezelfde verantwoordelijke 
partij. Personen met leidinggevende functies vallen namelijk onder de definitie van assurance-team27. Dat gevolg staat 
echter niet in verhouding tot het doel dat met de roulatieregels is beoogd. Daarom wordt hiervoor een uitzondering 
opgenomen. Voorbeelden waarvoor de uitzondering geldt, zijn de functie van dagelijks beleidsbepaler of hoofd per-
soneelszaken28, of de functie van hoofd vaktechniek29. De uitzondering geldt onder de voorwaarde dat ze geen enkele 
inhoudelijke bemoeienis hebben met de uitvoering van enige dienstverlening of andere activiteit bij dezelfde verant-
woordelijke partij. Daarvan moeten ze zich dus onthouden. Uit hoofde van hun leidinggevende functie mogen ze dus 
wel eindverantwoordelijk zijn voor personen die inhoudelijke bemoeienis hebben met de uitvoering van enige assuran-
ce-opdracht bij dezelfde verantwoordelijke partij. Dezelfde uitzondering geldt, onder dezelfde voorwaarde, ook voor 
leidinggevende functies ten aanzien van de nieuwe activiteiten die onder het verbod vallen. Uit hoofde van hun leiding-
gevende functie mogen ze dus wel eindverantwoordelijk zijn voor personen die deze activiteiten uitvoeren. 

Verhouding tot andere wet- en regelgeving
De Wijzigingsverordening ViO 2019 wijzigt onder meer de artikelen 29 en artikel 29a. Beide artikelen gelden alleen 
voor assurance-opdrachten bij oob’s. Artikel 29a geldt voor wettelijke controles bij een oob. Het verplicht key assuran-
ce-partners te rouleren en verbiedt de externe accountant en andere key assurance-partners bepaalde activiteiten 
tijdens de afkoelingstermijn30. Na de wijziging zijn meer activiteiten verboden tijdens de afkoelingstermijn en is het 
huidige verbod op een punt versoepeld. Deze wijzigingen passen in de huidige wetssystematiek. De roulatieregels voor 
wettelijke controles bij een oob zijn verdeeld over artikel 17, zevende lid, van de EU-verordening31, artikel 24 van de 
Wta32 en artikel 29a van de ViO. Artikel 17 van de EU-verordening en artikel 24 van de Wta regelen niets over activiteiten 
tijdens de afkoelingstermijn.

Uitgangspunten en afwijkingen van de Code of Ethics
Er is vastgehouden aan bestaande uitgangspunten. Een van die uitgangspunten is dat de ViO geen onderscheid maakt 
naar de aard van een assurance-opdracht33. Dat verklaart waarom de uitbreiding van het verbod op activiteiten tijdens 
de afkoelingstermijn en de versoepeling gevolgen hebben voor alle assurance-opdrachten bij een oob34. 

Volgens de herziene Code of Ethics geldt een afkoelingstermijn van vijf jaar voor de eindverantwoordelijke accountant. 
We houden echter vast aan een afkoelingstermijn van drie jaar voor de externe accountant. Dat is in lijn met artikel 
17, zevende lid, van de EU-verordening35. Het is ook niet nodig dit te regelen. Externe accountants moeten immers na 
vijf jaar rouleren en accountantsorganisaties moeten dat na 10 jaar. De afkoelingstermijn blijft ook drie jaar voor de 
eindverantwoordelijke accountant van een assurance-opdracht die geen wettelijke controle is. Het is namelijk niet uit 
te leggen waarom bedreigingen bij een wettelijke controle al na drie jaar zijn opgeheven maar bij andere assurance-
opdrachten pas na vijf jaar.

Bij de vorige wijziging van de ViO36 is de afkoelingstermijn voor iedere key assurance-partner gewijzigd van twee naar 
drie jaar37. Dat verklaart waarom de afkoelingstermijn voor geen enkele key assurance-partner wijzigt. De Code of 
Ethics maakt wel onderscheid38. 

Na de wijziging mogen key assurance-partners tijdens de afkoelingstermijn een leidinggevende functie op zich nemen 
binnen de accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk. De gewijzigde ViO is op dit punt soepeler dan 
de Code of Ethics. Het helpt de praktijk om meer leidinggevende rollen mogelijk te maken dan alleen die van ‘Senior or 
Managing Partner (Chief Executive or equivalent)’ zoals de Code of Ethics dit lijkt te beogen39. Veel van die leidinggeven-
de functies worden namelijk ingevuld door accountants die op enig moment key assurance-partners zijn geweest. 
Voor veel van die functies is het nodig om over de kennis, vaardigheden en ervaring te beschikken die key assurance-
partners in de praktijk hebben opgedaan. 

Toelichting ViO en NBA-handreiking 1131
Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de bestaande structuur van ViO, Toelichting ViO en NBA-handreiking 
1131 Toepassing ViO40. De NBA zal de artikelsgewijze toelichting op de artikelen 28, 29 en 29a, en hoofdstuk 3 van 
NBA-handreiking 1131 aanpassen nadat de ledenvergadering de wijzigingen in de ViO heeft vastgesteld.
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Artikelen 28, 29 en 29a
De artikelen 28, 29 en 29a stellen regels aan langdurige betrokkenheid bij assurance-opdrachten voor dezelfde 
verantwoordelijke partij41. Artikel 28 geldt voor alle assurance-opdrachten. De artikelen 29 en 29a gelden aanvullend 
voor assurance-opdrachten bij een oob. 

Artikel 28
Alleen het eerste lid van artikel 28 wijzigt. Het tweede lid wijzigt niet42. Het huidige eerste lid verplicht tot het nemen 
van maatregelen bij een bedreiging door langdurige betrokkenheid van key assurance partners en andere senior leden43 
van het assurance-team. Ieder lid van het assurance-team kan echter een bedreiging vormen wanneer zijn betrokken-
heid langdurig is44. De wijziging van het eerste lid maakt dat duidelijk. 

Personen die inhoudelijke bemoeienis hebben met de uitvoering van een assurance-opdracht zijn in elk geval: 
• alle personen in het opdrachtteam45; 
• personen die zelf vaktechnische consulten geven ten behoeve van een assurance-opdracht; 
• de persoon die zelf de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uitvoert van nog niet afgeronde assurance-
 opdrachten; en
• de persoon die het periodiek intern kwaliteitsonderzoek uitvoert van afgeronde assurance-opdrachten. 

Al die personen zijn leden van het assurance-team volgens de ViO. Personen met een leidinggevende rol binnen de 
accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk zijn dat ook46. Dat geldt bijvoorbeeld voor een dagelijks 
beleidsbepaler of het hoofd personeelszaken. Dat geldt ook voor het hoofd vaktechniek. Zolang deze personen geen 
inhoudelijke bemoeienis hebben met de uitvoering van een assurance-opdracht, vallen zij buiten de reikwijdte van het 
gewijzigde eerste lid. Voor dat soort leidinggevende rollen wordt in het oob-domein nu ook een uitzondering gemaakt. 

Andere personen dan de personen die wel onder de reikwijdte vallen van het eerste lid, kunnen natuurlijk wel een 
bedreiging vormen. De eindverantwoordelijke accountant reageert daarop volgens het toetsingskader van de ViO 
(artikelen 5 en 6). 

Artikelen 29 en 29a
Vanwege hun onderlinge samenhang worden de artikelen 29 en 29a eerst gezamenlijk toegelicht. Artikel 29a geldt 
voor wettelijke controles bij een oob. Artikel 29 geldt voor overige assurance-opdrachten bij een oob. Deze artikelen 
verplichten key assurance-partners te rouleren47 en verbieden tijdens de afkoelingstermijn bepaalde activiteiten bij 
de verantwoordelijke partij48. Volgens de huidige artikelen mogen ze geen lid zijn van enig assurance-team bij dezelfde 
verantwoordelijke partij. Na de wijziging zijn echter meer activiteiten verboden tijdens de afkoelingstermijn. Die staan 
in de onderdelen b en c van het gewijzigde derde lid van artikel 29. Het huidige verbod wordt op een punt versoepeld. 
Na de wijziging mogen key assurance-partners tijdens de afkoelingstermijn een leidinggevende functie op zich nemen 
binnen de accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk. Dat mag echter alleen als ze dan geen inhou-
delijke bemoeienis hebben met de uitvoering van enige dienstverlening of andere activiteit bij dezelfde verantwoorde-
lijke partij. Dat regelt het nieuwe vierde lid van artikel 29. Beide wijzigingen gelden ook voor externe accountants en 
overige key assurance-partners bij een wettelijke controle van een oob. Dat volgt uit de wijziging van het tweede lid 
van artikel 29a (zie verderop in deze toelichting). 

Artikel 29, derde lid
Na de wijziging staat in het derde lid nog steeds dat een key assurance-partner geen lid mag zijn van enig assurance-
team bij deze verantwoordelijke partij (onderdeel a). Hier volgt een opsomming van activiteiten die feitelijk niet mogen. 
Zie voor de uitzondering hierop de toelichting op artikel 29, vierde lid, verderop. Key assurance-partners mogen tijdens 
de afkoelingstermijn: 
• geen lid zijn van enig opdrachtteam bij dezelfde verantwoordelijke partij (onderdeel a). Opdrachtteam volgens de  
 ViO is een opdrachtteam van een assurance-opdracht;
• geen vaktechnische consulten geven ten behoeve van enige assurance-opdracht bij dezelfde verantwoordelijke   
 partij (onderdeel a);
• geen opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling uitvoeren van enige nog niet afgeronde assurance-opdracht bij 
 dezelfde verantwoordelijke partij (onderdeel a);

Artikelsgewijs
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• niet het periodiek intern kwaliteitsonderzoek uitvoeren van afgeronde assurance-opdrachten bij dezelfde 
 verantwoordelijke partij (onderdeel a); 
• niet verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening of voor de contacten over de dienstverlening door de 
 accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk aan deze verantwoordelijke partij (onderdeel b); en/of
• niets doen waardoor ze inhoudelijk bemoeienis hebben met de uitvoering van enige dienstverlening of andere 
 activiteiten bij dezelfde verantwoordelijke partij (onderdeel c).

In artikel 29, derde lid, zelf staat aan het slot van onderdeel b: ‘of’’. Daarmee wordt en/of bedoeld. Deze activiteiten 
mogen dus allemaal niet: niet gelijktijdig en ook niet na elkaar (binnen de afkoelingstermijn). 

Artikel 29, derde lid, onderdeel a - Toelichting geven op uitgevoerde werkzaamheden 
Na de wijziging staat in onderdeel a van het derde lid dat een key assurance-partner geen lid mag zijn van enig assu-
rance-team bij deze verantwoordelijke partij. Het kan dat een key assurance-partner wordt gevraagd een toelichting 
te geven op zijn werkzaamheden voor de assurance-opdracht. Dat kan nodig zijn voor een zorgvuldige overdracht van 
de opdracht. De key assurance-partner mag een toelichting geven zolang het echt alleen om uitleg gaat en dit niet het 
karakter heeft van een advies. Heeft het dat wel? Dan kwalificeert de key assurance-partner als lid van het assurance-
team49 en handelt hij in strijd met het derde lid, onderdeel a.

Artikel 29, derde lid, onderdeel b 
Personen die de activiteiten in onderdeel b uitvoeren worden in de praktijk wel accountant managers of client service 
managers genoemd. De functiebenaming is echter niet relevant. Het gaat erom dat een gerouleerde key assurance-
partner zich onthoudt van deze activiteiten. Het begrip dienstverlening moet ruim uitgelegd worden. Dit is dus niet 
beperkt tot nieuwe assurance-opdrachten. 

Artikel 29, derde lid, onderdeel c 
Intensief contact of regelmatig contact tussen een gerouleerde key assurance-partner en de verantwoordelijke partij 
houdt de band tussen beiden in stand. Bovendien biedt het gelegenheid om inhoudelijke bemoeienis te hebben met 
de uitvoering van enige assurance-opdracht bij deze verantwoordelijke partij. Het is daarom van belang dat een key 
assurance-partner en de verantwoordelijke partij zo min mogelijk contact met elkaar hebben. 

Geen enkel contact is echter niet altijd realistisch. Een key assurance-partner en de verantwoordelijke partij kunnen 
elkaar bijvoorbeeld wekelijks tegenkomen, omdat ze lid zijn van dezelfde serviceorganisatie50. Ook kunnen ze elkaar 
regelmatig privé tegenkomen, bijvoorbeeld langs de lijn van het sportveld. Onderdeel c beoogt dat niet te verbieden. 
Van belang is dat ze elkaar zo min mogelijk bewust opzoeken bij dat soort gelegenheden. Eenmalig contact kan ook 
intensief contact zijn. 

Het gaat hier alleen om contact met zakelijke bedoelingen. Die zakelijke bedoelingen hoeven niet direct te blijken. 
Ze kunnen ook het achterliggende doel zijn. Contact in de privé-sfeer kan ook zakelijke bedoelingen hebben. 
Onderdeel c gaat ook over contact met zakelijke bedoelingen in de privé-sfeer. Lidmaatschap van een serviceorgani-
satie heeft over het algemeen juist zakelijke bedoelingen. Onderdeel c beoogt dat lidmaatschap dus niet te verbieden. 
Het is echter niet de bedoeling dat de key assurance-partner dat lidmaatschap gebruikt voor het spreken over lopen-
de of vorige assurance-opdrachten en ook niet voor het acquireren van nieuwe opdrachten van de verantwoordelijke 
partij. Spreekt de verantwoordelijke partij de key assurance-partner daar zelf over aan op enig moment? Dan kan het 
verstandig zijn om de eindverantwoordelijke accountant van de lopende assurance-opdracht daarover te informeren.

Onderdeel c gaat over contact met het management en de met governance belaste personen van de verantwoordelijke 
partij. In de ViO staat geen definitie van management. De toelichting op artikel 18 van de ViO schrijft daar wel wat 
over51. Het komt erop neer dat het gaat om personen met verantwoordelijkheden zoals in die toelichting beschreven. 
Een voorbeeld van activiteiten die intensief of regelmatig contact tot gevolg hebben is het uitvoeren van een non-
assurancedienst52. 

Artikel 29, vierde lid
Na de wijziging staat in artikel 29 nog steeds dat een key assurance-partner geen lid mag zijn van enig assurance-
team bij deze verantwoordelijke partij (derde lid, onderdeel a). Het nieuwe vierde lid maakt daar een uitzondering 
op voor leidinggevende functies. Die functies vallen onder de huidige regels wel onder het verbod. Personen met die 
functies worden namelijk gezien als lid van het assurance-team. De uitzondering geldt onder de voorwaarde dat deze 
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personen geen inhoudelijke bemoeienis hebben met de uitvoering van enige assurance-opdracht, andere dienstverle-
ning of andere activiteit bij dezelfde verantwoordelijke partij. Daarvan moeten ze zich dus onthouden. Uit hoofde van 
hun leidinggevende functie mogen ze dus wel eindverantwoordelijk zijn voor:
• personen die inhoudelijke bemoeienis hebben met de uitvoering van een assurance-opdracht bij deze 
 verantwoordelijke partij;
• personen die de activiteiten uitvoeren die verboden zijn volgens de nieuwe onderdelen b en c van het derde lid. 

Artikel 29a, tweede lid
De wijzigingen in artikel 29 gelden ook voor de externe accountant en andere key assurance-partners bij een wettelijke 
controle van een oob. Dat staat na de wijziging in het tweede lid van artikel 29a. Het gewijzigde tweede lid verklaart het 
derde en vierde lid van artikel 29 van overeenkomstige toepassing. Tot de wijziging stond in artikel 29a, tweede lid, zelf 
welke activiteiten tijdens de afkoelingstermijn niet mogen (lid zijn van enig assurance-team). 

Artikel 29, derde lid, bepaalt welke activiteiten key assurance-partners niet mogen verrichten tijdens de afkoelings-
termijn. Een externe accountant is ook een key assurance-partner volgens de ViO. Daarom geldt dit ook voor de externe 
accountant. Hetzelfde geldt voor de uitzondering in artikel 29a, vierde lid.

Artikel 48
Het nieuwe artikel 48 geeft overgangsrecht voor de wijzigingen die deze verordening doorvoert. Dit voorkomt dat alle 
wijzigingen met ingang van 1 januari 2020 voor lopende assurance-opdrachten gelden. In bepaalde gevallen zou dat 
tot praktische en niet voorziene problemen in de uitvoering (kunnen) leiden. 

Voor welke wijzigingen is overgangsrecht nodig?
• Artikel 48, eerste lid. Het eerste lid maakt het mogelijk lopende assurance-opdrachten af te ronden onder de ViO  
 zoals die geldt tot 1 januari 2020.
• Artikel 48, tweede lid. Dit biedt overgangsrecht voor het gewijzigde artikel 29, derde lid. Het komt er feitelijk op neer  
 dat de onderdelen b en c van het gewijzigde derde lid pas van toepassing zijn op assurance-opdrachten met 
 betrekking tot verantwoordingsperioden die aanvangen op of na 15 december 2020. De onderdelen b en c wijzen  
 nieuwe activiteiten aan die niet mogen tijdens de afkoelingstermijn. Key assurance partners hebben dus een extra  
 verantwoordingsperiode om zich op die wijziging voor te bereiden. 
 Artikel 48, tweede lid, verwijst naar artikel 29, derde lid, ViO zoals dat luidde tot en met 31 december 2019, dus tot  
 de wijziging van de ViO. Het derde lid luidde: ‘Als maatregel is de key assurance-partner gedurende drie jaren geen  
 lid van enig assurance-team bij deze verantwoordelijke partij.’

Voor welke wijzigingen is geen overgangsrecht nodig?
• De wijziging van artikel 28, eerste lid, maakt duidelijk dat alle personen die inhoudelijke bemoeienis hebben 
 met de uitvoering van een assurance-opdracht een bedreiging kunnen vormen door langdurige betrokkenheid. 
 Tot 1 januari 2020 noemt artikel 28, eerste lid, van de ViO alleen key assurance-partners en andere senior-team-
 leden. Dat neemt niet weg dat andere leden van het assurance-team natuurlijk ook een bedreiging kunnen vormen  
 door langdurige betrokkenheid. Een eindverantwoordelijke accountant beoordeelt dit tot 1 januari 2020 aan de   
 hand van het toetsingskader van de artikelen 5 en 6 van de ViO. Er is daarom geen overgangsrecht nodig. 
• Het gewijzigde artikel 29, derde lid, onderdeel a, bepaalt dat key assurance-partners tijdens de afkoelingstermijn  
 geen lid mogen zijn van enig assurance-team bij deze verantwoordelijke partij (organisatie van openbaar belang).  
 Het is niet nodig om daarvoor overgangsrecht op te nemen. Key assurance-partners mogen dit immers ook al niet  
 onder de ViO die tot 1 januari 2020 geldt (artikel 29, derde lid). Dat geldt ook voor de eindverantwoordelijke accoun-
 tant en andere key assurance-partners die een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang uitvoer- 
 den (artikel 29a, tweede lid, van de ViO die tot 1 januari 2020 geldt). 
• Het nieuwe vierde lid van artikel 29 maakt leidinggevende functies tijdens de afkoelingsperiode mogelijk. Op dit   
 punt versoepelt de ViO ten opzichte van de ViO zoals deze tot 1 januari 2020 geldt. Daarom is geen overgangsrecht  
 nodig. Het nieuwe vierde lid geldt dus met ingang van 1 januari 2020. 
• Artikel 29a geldt alleen voor wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang. Alleen het tweede lid wijzigt.  
 Het is niet nodig om daarvoor overgangsrecht op te nemen. Het gewijzigde tweede lid verklaart artikel 29, derde en  
 vierde lid, van overeenkomstige toepassing. Voor die bepalingen geldt wel overgangsrecht (zie hiervoor). Dat over- 
 gangsrecht geldt dus ook voor wettelijke controles bij een organisatie van openbaar belang. 
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Artikelen 48a en 48b
De inhoud van de nieuwe artikelen 48a en 48b is niet nieuw. Alleen de nummering wijzigt: artikel 48 (tot 1 januari 2020) 
wordt artikel 48a en artikel 48a (tot 1 januari 2020) wordt artikel 48b. In deze artikelen staat het overgangsrecht zoals 
dat geldt voor de wijziging van de ViO op 17 juni 2016 (artikel 48a nieuw) en voor de inwerkingtreding van de ViO op 
1 januari 2014 (artikel 48b nieuw). In theorie kunnen er nog enkele assurance-opdrachten zijn die onder dit overgangs-
recht vallen, voor zover dat niet is uitgewerkt. Daarom is ervoor gekozen dat overgangsrecht nu nog (integraal)53 
te behouden. Bij de eerstvolgende wijziging zal worden voorgesteld dit overgangsrecht te laten vervallen54.

Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants maakt, gelet op artikel 23, eerste lid, van de 
Wet op het accountantsberoep, onderstaande verordening bekend, die door de ledenvergadering op 16 december 2013 
is vastgesteld.

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet op het accountantsberoep, 

Overwegende dat het maatschappelijk verkeer en met name de gebruikers van assurance-opdrachten het 
onafhankelijk uitvoeren van een assurance-opdracht essentieel vinden, 

Overwegende dat de voor een assurance-opdracht eindverantwoordelijke accountant de onafhankelijke uitvoering 
van de assurance-opdracht waarborgt,

Overwegende dat het in het maatschappelijk belang soms noodzakelijk is invulling te geven aan de wijze waarop de 
eindverantwoordelijke accountant de onafhankelijke uitvoering waarborgt,

Overwegende dat andere accountants zelf of via een nauwe persoonlijke relatie de onafhankelijke uitvoering van de 
assurance-opdracht niet mogen bedreigen,

Stelt de volgende verordening vast:

Hoofdstuk 1 - Definities

Artikel 1 
In deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder: 
- accountant: accountant als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het accountantsberoep;
- accountantsafdeling: accountantsafdeling als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen;
- accountantseenheid: accountantsafdeling of accountantspraktijk;
- accountantsorganisatie: accountantsorganisatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wta;
- accountantspraktijk: accountantspraktijk als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen;
- assurance-object: object van onderzoek en de informatie omtrent het object van onderzoek;
- assurance-opdracht: professionele dienst als bedoeld in artikel 1 van de Verordening gedrags- en beroepsregels   
 accountants waarbij een accountant een conclusie formuleert die beoogt het vertrouwen van de gebruiker niet 
 zijnde de verantwoordelijke partij in de uitkomst van de evaluatie of de toetsing van het object van onderzoek ten  
 opzichte van de van toepassing zijnde criteria te versterken;
- assurance-team: 
 a opdrachtteam;
 b alle overige personen binnen de accountantseenheid of binnen een ander onderdeel van het netwerk van de 
  accountantspraktijk die rechtstreeks invloed op de uitkomst van een assurance-opdracht kunnen uitoefenen. 
  Hieronder wordt in ieder geval verstaan de persoon die: 
  1.  aanbevelingen doet over de beloning van, toezicht houdt op of leiding geeft aan de eindverantwoordelijke   
   accountant met betrekking tot de assurance-opdracht; 

Doorlopende tekst Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants 
bij assurance-opdrachten (ViO) met wijzigingen per 1 januari 2020
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  2.  vaktechnische consulten geeft ten behoeve van de assurance-opdracht; of
  3.  de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van de nog niet afgeronde assurance-opdracht uitvoert; en 
 c persoon die het periodieke intern kwaliteitsonderzoek van afgeronde assurance-opdrachten uitvoert.
- bedreiging: onaanvaardbaar risico dat een assurance-opdracht niet onafhankelijk wordt uitgevoerd als gevolg 
 van eigenbelang, zelftoetsing, belangenbehartiging, vertrouwdheid of intimidatie;
- Code of Ethics: de geldende, meest recente versie van de Code of Ethics for Professional Accountants van de 
 International Ethics Standards Board for Accountants;
- de met governance belaste personen: de persoon, personen of organisatie(s) met verantwoordelijkheid voor het 
 uitoefenen van toezicht op de strategische richting van de verantwoordelijke entiteit en op de verantwoordings-
 plicht van de verantwoordelijke entiteit. Deze verantwoordelijkheid omvat het uitoefenen van toezicht op het proces  
 van financiële verslaggeving. Voor bepaalde entiteiten in sommige rechtsgebieden kan ook leidinggevend personeel  
 behoren tot de met governance belaste personen, bijvoorbeeld bij het dagelijks bestuur betrokken leden van een  
 governance-orgaan van een entiteit in de private of publieke sector of een eigenaar-bestuurder;
- direct financieel belang:
 a financieel belang waarover een individu of entiteit beschikkingsmacht heeft, dan wel een belang dat door 
  anderen (mede) namens het individu of de entiteit wordt beheerd;
 b financieel belang waarvan het economisch eigendom gehouden wordt via een collectief investeringsvehikel,   
  trust, of andere tussenpersoon en waarover het individu of de entiteit beschikkingsmacht heeft of de 
  mogelijkheid om investeringsbeslissingen te beïnvloeden;
- eindverantwoordelijke accountant: accountant die verantwoordelijk is voor de uitvoering van een assurance-
 opdracht en het assurance-rapport ondertekent;
- Europese verordening: verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014   
 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar  
 belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie (PbEU 2014, L 158);
- financieel belang: aandelenbelang of belang in andere waardepapieren, waaronder gewone en preferente obliga-
 ties, participatiebewijzen, claims, warrants, opties en andere afgeleide rechten of verplichtingen om dergelijke   
 belangen of afgeleide instrumenten die met dergelijke belangen rechtstreeks verband houden, te verkrijgen;
- geschenk: iets dat men aan iemand geeft, veelal ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis;
- indirect financieel belang: financieel belang waarbij het economisch eigendom gehouden wordt via een collectief   
 investeringsvehikel, trust, of andere tussenpersoon en waarover het individu of de entiteit geen beschikkingsmacht  
 heeft of niet de mogelijkheid heeft om investeringsbeslissingen te beïnvloeden; 
- intern accountant: accountant als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen;
- key assurance-partner: eindverantwoordelijke accountant, persoon die de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling  
 van de nog niet afgeronde assurance-opdracht uitvoert of een accountant die binnen een assurance-team mede  
 verantwoordelijk is voor het rapporteren over belangrijke aangelegenheden;
- nader bepaalde kring van gebruikers: personen die door de opdrachtgever, de verantwoordelijke partij en de eind-  
 verantwoordelijke accountant of de accountantseenheid vóór aanvang van de assurance-opdracht als de beperkte  
 verspreidingskring zijn aangemerkt;
- nauwe financiële relatie: een nauwe persoonlijke relatie: 
 a die financieel afhankelijk is van de accountant of met wie de accountant samen een huishouding voert;
 b waarmee de financiële positie van de accountant direct of indirect verbonden is;
 c voor wie de accountant het financiële beheer voert of die de accountant financieel adviseert;
- nauwe persoonlijke relatie: gezinslid of een persoon met wie intensief sociaal contact bestaat;
- netwerk: 
 a samenwerkingsverband waartoe een accountantspraktijk behoort dat duidelijk is gericht op het delen van winst  
  of kosten, of waarbij duidelijk sprake is van:
  1. gemeenschappelijke eigendom, zeggenschap of bestuur;
  2. gezamenlijk beleid en procedures met betrekking tot kwaliteitsbeheersing;
  3. een gezamenlijke bedrijfsstrategie;
  4. een gemeenschappelijke merknaam; of
  5. het delen van een aanzienlijk deel van de bedrijfsmiddelen;
 b samenwerkingsverband van accountantsafdelingen; 
- NV COS: Nadere voorschriften controle- en overige standaarden; 
- opdrachtteam: alle partners en andere personen die de assurance-opdracht uitvoeren, alsmede alle personen die  
 door een accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk zijn ingezet en assurance-werkzaamheden  
 gericht op de assurance-opdracht uitvoeren. Hieronder wordt niet verstaan een externe deskundige die is inge-
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 schakeld door de eindverantwoordelijke accountant en is ingehuurd door de accountantseenheid of een ander 
 onderdeel van het netwerk;
- organisatie van openbaar belang (OOB): entiteit als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wta;
- overheidsaccountant: accountant als bedoeld in artikel 1 van de Verordening op de ledengroepen;
- partner: iedere persoon met bevoegdheid om namens de accountantseenheid of het netwerk verbintenissen aan te  
 gaan betreffende de uitvoering van een opdracht op het gebied van professionele dienstverlening;
- persoonlijke uiting van gastvrijheid: voor een derde betaalde kosten van uitstapjes, reizen, lunches, diners en 
 dergelijke die geen zakelijk karakter dragen;
- resultaatafhankelijke vergoeding: vergoeding die wordt bepaald op basis van vooraf vastgestelde voorwaarden 
 en afhangt van de uitkomst van de conform opdracht verrichte werkzaamheden;
- verantwoordelijke entiteit: entiteit die verantwoordelijk is voor het assurance-object;
- verantwoordelijke partij: verantwoordelijke persoon of verantwoordelijke entiteit;
- verantwoordelijke persoon: persoon die verantwoordelijk is voor het assurance-object;
- verantwoordingsperiode: periode waarop de verantwoording over het assurance-object betrekking heeft;
- verbonden derde: natuurlijk of rechtspersoon die feitelijk beleidsbepalend is in de verantwoordelijke entiteit, 
 dan wel invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid van die verantwoordelijke 
 entiteit, alsmede de huishouding waarin de verantwoordelijke entiteit feitelijk beleidsbepalend is, dan wel invloed  
 van betekenis kan uitoefenen op het zakelijke en financiële beleid;
- wettelijke controle: controle als bedoeld in artikel 1, onderdeel p, van de Wta;
- Wta: Wet toezicht accountantsorganisaties.

Hoofdstuk 2 - Algemene bepalingen

Paragraaf 2.1 - Reikwijdte

Artikel 2
Deze verordening geldt voor assurance-opdrachten waarop op basis van de gedrags- en beroepsregels van de NBA 
de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden van toepassing zijn.

Paragraaf 2.2 - Onafhankelijke uitvoering van een assurance-opdracht

Artikel 3 
1 De eindverantwoordelijke accountant waarborgt dat de assurance-opdracht onafhankelijk wordt uitgevoerd.
2 Onafhankelijkheid is vereist in wezen en in schijn.
3 Onafhankelijkheid is vereist:
 a vanaf de periode waarop de verantwoording over het assurance-object betrekking heeft; en
 b gedurende de periode waarin de assurance-werkzaamheden worden uitgevoerd. 
4 Een accountant onderhoudt geen betrekking met de verantwoordelijke partij of een verbonden derde als deze 
 betrekking de onafhankelijke uitvoering van een assurance-opdracht bedreigt.
5 Een accountant ziet erop toe dat de onafhankelijke uitvoering van een assurance-opdracht niet wordt bedreigd   
 doordat een nauwe persoonlijke relatie van hem een betrekking onderhoudt met de verantwoordelijke partij of een  
 verbonden derde. 
6 Onafhankelijkheid bij een assurance-opdracht met een niet-nader bepaalde kring van gebruikers geldt ten opzichte  
 van het assurance-object, de verantwoordelijke persoon en de verantwoordelijke entiteit.
7 Onafhankelijkheid bij een assurance-opdracht ten behoeve van een nader bepaalde kring van gebruikers geldt ten  
 opzichte van het assurance-object en de verantwoordelijke persoon, mits: 
 a het assurance-rapport:
  1. geadresseerd is aan de nader bepaalde kring van gebruikers;
  2. duidelijk de beperking in gebruik en verspreidingskring vermeldt;
  3. duidelijk de toepassing van dit artikellid vermeldt;
 b alle gebruikers van buiten de verantwoordelijke entiteit en haar verbonden derde vooraf instemmen met de   
  toepassing van dit lid. Hierbij worden het Rijk, de provincies en de gemeenten geacht onderdeel te zijn van één  
  verantwoordelijke entiteit en haar verbonden derde.
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8 Onafhankelijkheid bij een assurance-opdracht ten behoeve van een nader bepaalde kring van gebruikers geldt ten  
 opzichte van het assurance-object, de verantwoordelijke persoon en de verantwoordelijke entiteit als niet voldaan  
 wordt aan de voorwaarden in het zevende lid, onderdelen a en b.

Artikel 4 
In afwijking van artikel 3, zesde tot en met achtste lid, is sprake van een onafhankelijke uitvoering van een assurance-
opdracht door een overheidsaccountant als: 
a de overheidsaccountant bij of krachtens wet deze assurance-opdracht kan uitvoeren; 
b deze assurance-opdracht zowel in wezen als in schijn onafhankelijk wordt uitgevoerd van het assurance-object 
 en de verantwoordelijke persoon; en
c de overheidsaccountant voldoet aan eventuele bij of krachtens die wet gestelde voorwaarden aan de onafhanke-
 lijke uitvoering van de assurance-opdracht.

Paragraaf 2.3 - Toetsingskader

Artikel 5
Bij het naleven van deze verordening past een accountant professionele oordeelsvorming toe waarbij hij zich baseert op: 
a hetgeen een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde aanvaardbaar en toereikend acht; en
b de omstandigheden die hij weet of behoort te weten.

Artikel 6 
1 De eindverantwoordelijke accountant identificeert en beoordeelt omstandigheden die een bedreiging voor de 
 onafhankelijke uitvoering van de assurance-opdracht kunnen zijn.
2 Bij specifieke omstandigheden waarin zich een bedreiging voordoet waartegen geen enkele maatregel toereikend  
 kan zijn, in de hoofdstukken 3 tot en met 13 aangeduid met een verbod, is het de eindverantwoordelijke accountant  
 niet toegestaan de assurance-opdracht uit te voeren.
3 De eindverantwoordelijke accountant weigert of beëindigt de assurance-opdracht als hij een omstandigheid 
 identificeert en beoordeelt waarvan in de hoofdstukken 3 tot en met 13 is bepaald dat deze een bedreiging is die: 
 a een specifieke maatregel vereist en deze niet is of wordt genomen; of
 b een nader te bepalen maatregel vereist die de onafhankelijke uitvoering waarborgt en deze niet is of wordt   
  genomen.
4 De eindverantwoordelijke accountant weigert of beëindigt de assurance-opdracht als hij een niet in de hoofd-
 stukken 3 tot en met 13 benoemde bedreiging heeft geïdentificeerd en beoordeeld, en geen maatregel is of wordt  
 genomen die de onafhankelijke uitvoering waarborgt. 

Artikel 7 
De eindverantwoordelijke accountant die constateert dat in strijd wordt of is gehandeld met een bepaling in deze 
verordening beëindigt de assurance-opdracht, tenzij: 
a een maatregel wordt genomen die de onafhankelijke uitvoering van de assurance-opdracht tot dan toe waarborgt;
b voor de verdere uitvoering van de assurance-opdracht een maatregel wordt genomen die de onafhankelijke uitvoe- 
 ring waarborgt. Hierbij worden de vereisten van hoofdstuk 3 tot en met 13 in acht genomen; en
c de opdrachtgever en de met governance belaste personen schriftelijk akkoord zijn gegaan met:
 1. de maatregel, bedoeld in onderdeel a; en
 2. het continueren van de assurance-opdracht.

Artikel 8 
Als een assurance-opdracht ten behoeve van een nader bepaalde kring van gebruikers wordt uitgevoerd bij een 
organisatie van openbaar belang, zijn de artikelen 21, 22, 29 en 41 niet van toepassing mits:
a het assurance-rapport:
 1. geadresseerd is aan de nader bepaalde kring van gebruikers;
 2. duidelijk de beperking in gebruik en verspreidingskring vermeldt;
 3. duidelijk de toepassing van dit artikel vermeldt;
b alle gebruikers van buiten de verantwoordelijke entiteit en haar verbonden derde vooraf instemmen met de 
 toepassing van dit artikel; en
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c de eindverantwoordelijke accountant dezelfde bepalingen in deze verordening toepast als bij de uitvoering van 
 een assurance-opdracht bij een verantwoordelijke partij die geen organisatie van openbaar belang is.

Paragraaf 2.4 - Internationale betrekkingen

Artikel 9 
De artikelen 6 tot en met 8,10 tot en met 15 en 17 tot en met 46 zijn niet van toepassing op betrekkingen tussen een in 
het buitenland gevestigd onderdeel van het netwerk of een daaraan verbonden persoon en:
a een in het buitenland gevestigde verbonden derde;
b een persoon verbonden aan een in het buitenland gevestigde verbonden derde, als de eindverantwoordelijke accoun-
 tant vaststelt dat identificatie en beoordeling van een bedreiging als gevolg van die betrekkingen en het nemen van 
 een maatregel plaatsvindt aan de hand van regels die ten minste gelijkwaardig zijn aan de Code of Ethics.

Paragraaf 2.5 - Betrekkingen met verbonden derde

Artikel 10 
1 De eindverantwoordelijke accountant neemt bij het identificeren en beoordelen van omstandigheden als bedoeld 
 in artikel 6, eerste lid, betrekkingen met een verbonden derde in aanmerking.
2 De hoofdstukken 4 tot en met 7 en 9 tot en met 13 zijn van overeenkomstige toepassing op betrekkingen met een  
 verbonden derde als bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat voor: 
 a verantwoordelijke entiteit wordt gelezen: verantwoordelijke entiteit of verbonden derde;
 b verantwoordelijke partij wordt gelezen: verantwoordelijke partij of verbonden derde.

Paragraaf 2.6 - Relatie met de organisatiestructuur 

Artikel 11
De eindverantwoordelijke accountant voert de assurance-opdracht alleen uit, als de organisatiestructuur van de 
accountantseenheid hem in staat stelt adequate maatregelen te treffen om de onafhankelijke uitvoering van de 
assurance-opdracht te waarborgen.

Paragraaf 2.7 - Vastlegging

Artikel 12 
De eindverantwoordelijke accountant is ervoor verantwoordelijk dat in het assurance-dossier is opgenomen hoe hij de 
onafhankelijke uitvoering van de assurance-opdracht waarborgt. Hiertoe bevat het assurance-dossier ten minste:
a een vastlegging van de aard en omvang van elke geïdentificeerde en beoordeelde bedreiging;
b een vastlegging van elke met betrekking tot die bedreiging genomen maatregel;
c de onderbouwde conclusie hoe de getroffen maatregel de onafhankelijke uitvoering waarborgt;
d in de omstandigheid, bedoeld in artikel 3, zevende lid, de instemming van de nader bepaalde kring van gebruikers  
 van buiten de verantwoordelijke entiteit en haar verbonden derde;
e in de omstandigheid, bedoeld in artikel 7, het schriftelijke akkoord van de opdrachtgever en de met governance   
 belaste personen; en
f in de omstandigheid, bedoeld in artikel 8, de instemming van de nader bepaalde kring van gebruikers van buiten de  
 verantwoordelijke entiteit en haar verbonden derde.

Paragraaf 2.8 - Beursgenoteerde ondernemingen niet-OOB

Artikel 13 
De artikelen in deze verordening die betrekking hebben op een assurance-opdracht bij een organisatie van openbaar 
belang zijn, met uitzondering van artikelen 16 en 17, van overeenkomstige toepassing op een assurance-opdracht bij 
een beursgenoteerde onderneming die geen organisatie van openbaar belang is.
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Paragraaf 2.9 - Fusies en overnames

Artikel 14 
1 Als de onafhankelijke uitvoering van de assurance-opdracht door een fusie of overname redelijkerwijs niet per 
 direct kan worden gewaarborgd en de met governance belaste personen verzoeken de assurance-opdracht te 
 continueren, is dit in afwijking van artikel 6 toegestaan mits:
 a de onafhankelijke uitvoering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na fusie- of overname-
  datum, wordt gewaarborgd;
 b de met governance belaste personen het verzoek tot continueren schriftelijk bevestigen; en
 c de bedreiging niet wordt veroorzaakt door een persoon die deel uitmaakt van het opdrachtteam of de opdracht- 
  gerichte kwaliteitsbeoordeling van de assurance-opdracht uitvoert.
2 In aanvulling op artikel 12 wordt in het assurance-dossier opgenomen:
 a de overweging waarom de onafhankelijke uitvoering redelijkerwijs niet per direct kan worden gewaarborgd; en 
 b het schriftelijke verzoek van de met governance belaste personen.

Paragraaf 2.10 - Hardheidsclausule

Artikel 15 
1 De eindverantwoordelijke accountant die op grond van een zwaarwegend maatschappelijk belang een assurance-
 opdracht continueert in een situatie waarin hij door een uitzonderlijke omstandigheid niet langer voldoet aan de  
 artikelen 3, 6 of 7, wordt geacht de onafhankelijke uitvoering van een assurance-opdracht te waarborgen als: 
 a de met governance belaste personen het continueren van de assurance-opdracht schriftelijk bevestigen; 
 b hij bij een wettelijke controle met de Autoriteit Financiële Markten en bij een andere assurance-opdracht met  
  de NBA onverwijld schriftelijk overeenstemming bereikt over de te nemen maatregel; en
 c de overeengekomen maatregel wordt genomen.
2 In aanvulling op artikel 12 worden de op grond van het eerste lid verkregen bevestiging en overeenstemming in het  
 assurance-dossier opgenomen. 

Hoofdstuk 3 -  Samenloop van dienstverlening bij een OOB waarbij een wettelijke controle 
   wordt uitgevoerd

Artikel 16 
1 In aanvulling op artikel 5, eerste lid, van de Europese verordening is het verboden een wettelijke controle uit te  
 voeren bij een organisatie van openbaar belang, als andere diensten dan controlediensten als bedoeld in artikel   
 24b, eerste lid, Wta worden verleend door: 
 a de accountantsorganisatie aan die organisatie van openbaar belang of een daaraan gelieerde entiteit als 
  bedoeld in artikel 24b, derde lid, Wta;
 b een ander onderdeel van het netwerk dat in Nederland is gevestigd aan:
  1. die organisatie van openbaar belang;
  2. een aan die organisatie van openbaar belang gelieerde entiteit als bedoeld in artikel 24b, derde lid, Wta 
   die in Nederland of in een andere lidstaat is gevestigd; of
  3. een aan die organisatie van openbaar belang gelieerde entiteit als bedoeld in artikel 24b, derde lid, 
   onderdeel a, Wta die gevestigd is in een staat die geen lidstaat is; of 
 c een ander onderdeel van het netwerk dat niet in Nederland is gevestigd aan die organisatie van openbaar 
  belang of een daaraan gelieerde entiteit als bedoeld in artikel 24b, derde lid, Wta die in Nederland is gevestigd.
2 In aanvulling op artikel 5, eerste lid, van de Europese verordening is het verboden een wettelijke controle uit te 
 voeren bij een organisatie van openbaar belang, als een ander onderdeel van het netwerk dat buiten Nederland is  
 gevestigd andere diensten dan controlediensten als bedoeld in artikel 24b, eerste lid, Wta verleent aan een aan die 
 organisatie van openbaar belang gelieerde entiteit als bedoeld in artikel 24b, derde lid, onderdeel a, Wta die 
 gevestigd is in een staat die geen lidstaat is, en de eindverantwoordelijke accountant niet vaststelt dat identificatie  
 en beoordeling van een bedreiging als gevolg van die dienstverlening en het nemen van een maatregel plaatsvinden  
 aan de hand van regels die ten minste gelijkwaardig zijn aan de Code of Ethics. 
3 Het verbod, bedoeld in het eerste en tweede lid, is van toepassing indien andere diensten dan controlediensten als  
 bedoeld in artikel 24b, eerste lid, Wta, worden verleend tijdens: 
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 a de verantwoordingsperiode tot en met het uitbrengen van de controleverklaring;
 b het boekjaar onmiddellijk voorafgaand aan de periode, bedoeld in onderdeel a, indien diensten worden verleend 
  als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel e, van de Europese verordening. 
4 Onder controledienst wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan een dienst:
 a die wordt uitgevoerd ten behoeve van externe gebruikers of de raad van commissarissen;
 b waarvan de uit te voeren werkzaamheden gericht zijn op het verifiëren van informatie waarmee de verantwoor- 
  delijke partij zich verantwoordt;
 c waarbij de aard van de werkzaamheden overeenkomt met werkzaamheden die zijn opgenomen in de 
  Standaarden 100 - 3850N NV COS; en
 d waarop onderstaande standaarden of standaarden die qua aard en omvang hiermee vergelijkbaar zijn van 
  toepassing zijn:
  1. Standaarden 100 - 999 NV COS, opdrachten tot controle van historische financiële informatie; 
  2. Standaarden 2000 - 2699 NV COS, opdrachten tot beoordeling van historische financiële informatie;
  3. Standaarden 3000 - 3850N NV COS, assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of 
   beoordeling van historische financiële informatie; of
  4. Standaard 4400 NV COS, opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden   
   met betrekking tot financiële informatie.

Hoofdstuk 4 - Samenloop van dienstverlening bij een OOB waarbij geen wettelijke controle wordt 
                uitgevoerd dan wel bij een niet-OOB

Paragraaf 4.1 - Algemeen

Artikel 17
Dit hoofdstuk is niet van toepassing als de accountantseenheid bij de verantwoordelijke entiteit een wettelijke controle 
uitvoert en deze entiteit kwalificeert als organisatie van openbaar belang.

Artikel 18
Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren bij een verantwoordelijke entiteit als de eindverantwoordelijke 
accountant, de accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk:
a een beslissing neemt ten behoeve van de verantwoordelijke entiteit, voor zover die beslissing van invloed is op het  
 assurance-object;
b participeert in het besluitvormingsproces van de verantwoordelijke entiteit met betrekking tot het assurance-
 object. 

Paragraaf 4.2 - Samenloop van dienstverlening bij een niet-OOB

Artikel 19
Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor, als de accountantseenheid of een ander onderdeel van het 
netwerk aan de verantwoordelijke entiteit niet zijnde een organisatie van openbaar belang een non-assurancedienst 
verleent of heeft verleend die van materiële invloed is op het assurance-object.

Artikel 20 
1 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren bij een verantwoordelijke entiteit niet zijnde een organisatie 
 van openbaar belang, als de accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk aan die entiteit een   
 non-assurancedienst verleent of heeft verleend die van materiële invloed is op het assurance-object en:
 a subjectief of niet-routinematig is; 
 b een verwerkingswijze in het assurance-object tot gevolg heeft waarvan het assurance-team betwijfelt of deze  
  verwerkingswijze passend is; of
 c leidt tot een bedreiging uit hoofde van belangenbehartiging.
2 Het eerste lid is niet van toepassing als:
 a voldaan wordt aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 3, zevende lid, onderdelen a en b, of artikel 4; en 
 b een maatregel is of wordt genomen die de onafhankelijke uitvoering waarborgt.
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Paragraaf 4.3 - Samenloop van dienstverlening bij een OOB waarbij geen wettelijke controle wordt uitgevoerd

Artikel 21 
Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren bij een verantwoordelijke entiteit zijnde een organisatie 
van openbaar belang als de accountantspraktijk of een ander onderdeel van het netwerk aan die entiteit een 
non-assurancedienst verleent of heeft verleend die van materiële invloed op het assurance-object is.

Artikel 22
Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren bij een verantwoordelijke entiteit zijnde een organisatie 
van openbaar belang als de accountantspraktijk of een ander onderdeel van het netwerk aan die entiteit een 
administratieve dienst verleent of heeft verleend die van invloed is op het assurance-object.

Hoofdstuk 5 - Vergoedingen

Paragraaf 5.1 - Resultaatafhankelijke vergoedingen

Artikel 23 
Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als:
a een resultaatafhankelijke vergoeding voor de assurance-opdracht is overeengekomen; of
b de accountantspraktijk of een ander onderdeel van het netwerk aan de verantwoordelijke partij een non-assuran- 
 cedienst verleent of heeft verleend waarvoor een resultaatafhankelijke vergoeding is overeengekomen, voor zover:
 1. de uitkomst van de non-assurancedienst van materiële invloed op het assurance-object is; of
 2. de resultaatafhankelijke vergoeding voor de accountantspraktijk of een ander onderdeel van het netwerk van  
  materieel belang is of dat naar verwachting zal zijn.

Paragraaf 5.2 - Relatieve omvang van vergoedingen

Artikel 24 
Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor als het totaal van vergoedingen die bij een verantwoordelijke 
partij in rekening is gebracht van materieel belang is voor: 
a de accountantspraktijk;
b het netwerk;
c de eindverantwoordelijke accountant; of
d een onderdeel van de accountantspraktijk of het netwerk waarvoor deze vergoedingen een belangrijke 
 prestatiemeter zijn.

Artikel 25
1 Een bedreiging die een specifieke maatregel vereist doet zich voor als het totaal van vergoedingen per verant-  
 woordingsperiode die de accountantspraktijk gedurende twee of meer opeenvolgende verantwoordingsperioden 
 bij een verantwoordelijke partij in rekening heeft gebracht of verwacht te brengen, meer dan vijftien procent van de  
 totale opbrengst van de accountantspraktijk over elk van deze verantwoordingsperioden uitmaakt. 
2 Als maatregel vindt vanaf de tweede verantwoordingsperiode en zolang de bedreiging voortduurt met betrekking  
 tot elk assurance-rapport een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling plaats, uit te voeren door een accountant van  
 buiten de accountantspraktijk. 
3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing als het totaal van vergoedingen die het in Nederland  
 gevestigde deel van het netwerk bij de verantwoordelijke partij in rekening heeft gebracht, meer dan vijftien procent  
 uitmaakt van de totale opbrengst van het in Nederland gevestigde deel van het netwerk.

Artikel 25a
1 In aanvulling op artikel 25, tweede lid, stemt de eindverantwoordelijke accountant die een wettelijke controle bij   
 een organisatie van openbaar belang uitvoert vanaf de vierde verantwoordingsperiode met het auditcomité van die  
 organisatie af of de wettelijke controle kan worden gecontinueerd en welke eventuele maatregelen daartoe worden 
 genomen. De wettelijke controle wordt gecontinueerd nadat de eindverantwoordelijke accountant daartoe een   
 schriftelijk akkoord van het auditcomité heeft verkregen.
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2 Het eerste lid en artikel 25 zijn van toepassing in afwijking van artikel 4, derde lid, eerste alinea, van de Europese  
 verordening.
3 De eindverantwoordelijke accountant beëindigt een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang, 
 als het totaal van vergoedingen per verantwoordingsperiode die de accountantsorganisatie gedurende vijf opeen- 
 volgende verantwoordingsperioden bij deze organisatie in rekening heeft gebracht, meer dan vijftien procent van 
 de totale opbrengst van de accountantsorganisatie over elk van deze verantwoordingsperioden uitmaakt.

Paragraaf 5.3 - Achterstallige vergoedingen

Artikel 26 
Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor bij een aanzienlijke achterstand in de betaling aan de accoun-
tantspraktijk door een verantwoordelijke partij van vergoedingen voor assurance-opdrachten en overige dienstverlening.

Hoofdstuk 6 - Geschenken en gastvrijheid 

Paragraaf 6.1 - Geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid

Artikel 27 
1 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als de accountantseenheid, een ander onderdeel van het net- 
 werk, een bestuurder of interne toezichthouder van de accountantseenheid of van een ander onderdeel van het  
 netwerk, of een lid van het assurance-team een geschenk met een waarde die niet verwaarloosbaar of onbeduidend is:
 a vraagt of ontvangt van de verantwoordelijke entiteit of een daarmee verbonden derde, of van een bij de 
  verantwoordelijke entiteit of verbonden derde betrokken persoon;
 b aanbiedt of verstrekt aan de verantwoordelijke entiteit of een daarmee verbonden derde, of aan een bij de 
  verantwoordelijke entiteit of verbonden derde betrokken persoon.
2 Indien een geschenk met een waarde van meer dan € 100 als verwaarloosbaar of onbeduidend zou kunnen worden  
 aangemerkt: 
 a onderbouwt de eindverantwoordelijke accountant waarom het verwaarloosbaar of onbeduidend is; 
 b meldt de eindverantwoordelijke accountant het geschenk en de redenen waarom het geschenk verwaarloosbaar  
  en onbeduidend is aan een daartoe aangewezen persoon bij de accountantseenheid die geen deel uitmaakt van  
  het assurance-team of, als dit niet mogelijk is, bij een beleidsbepaler van de accountantseenheid; en
 c informeert de eindverantwoordelijke accountant de met governance belaste personen van de verantwoordelijke  
  entiteit over het geschenk op een wijze zoals met hen is overeengekomen.
3 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een persoonlijke uiting van gastvrijheid.

Hoofdstuk 7 - Langdurige betrokkenheid bij dienstverlening aan de verantwoordelijke partij

Paragraaf 7.1 - Algemeen

Artikel 28
1 Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor wanneer een onaanvaardbaar risico van vertrouwdheid of  
 eigenbelang ontstaat doordat een lid van het assurance-team dat inhoudelijke bemoeienis heeft met de uitvoering  
 van een assurance-opdracht als gevolg van langdurige betrokken is heid van een key assurance-partner of een 

ander senior lid van het assurance-team bij dienstverlening aan dezelfde verantwoordelijke partij.
2 Na een periode van zeven aaneengesloten jaren betrokkenheid van een key assurance-partner of een ander senior  
 lid bij een assurance-opdracht voor dezelfde verantwoordelijke partij, zonder dat sprake is van een bedreiging als  
 bedoeld in het eerste lid, onderbouwt de eindverantwoordelijke accountant jaarlijks het ontbreken van een 
 dergelijke bedreiging door:
 a gemotiveerd vast te leggen dat de duur van de betrokkenheid in de gegeven omstandigheden geen bedreiging  
  vormt voor de onafhankelijkheid;
 b van een door de accountantseenheid aangewezen functionaris die niet betrokken is bij dienstverlening aan de  
  verantwoordelijke partij, schriftelijke goedkeuring van deze vastlegging te verkrijgen;
 c deze vastlegging en de schriftelijke goedkeuring in het assurance-dossier op te nemen.
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Paragraaf 7.2 - Aanvullende bepaling bij een OOB 

Artikel 29 
1 Dit artikel is van toepassing op een assurance-opdracht bij een organisatie van openbaar belang anders dan een  
 wettelijke controle.
2 In aanvulling op artikel 28 doet zich een bedreiging voor die een specifieke maatregel vereist, als een key assurance-
 partner gedurende zeven aangesloten jaren betrokken is geweest bij een assurance-opdracht voor dezelfde organi-
 satie van openbaar belang. 
3 Als maatregel mag de key assurance-partner gedurende drie jaren: 
 a geen lid zijn van enig assurance-team bij deze verantwoordelijke partij;
 b niet verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening of voor de contacten over de dienstverlening door de 
  accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk aan deze verantwoordelijke partij; of
 c geen activiteiten verrichten die tot gevolg hebben dat hij intensief of regelmatig contact heeft met het 
  management of de met governance belaste personen van deze verantwoordelijke partij.
4 In afwijking van het derde lid mag een key assurance-partner een leidinggevende functie binnen de accountants-
 eenheid of een ander onderdeel van het netwerk op zich nemen, voor zover hij geen inhoudelijke bemoeienis   
 heeft met de uitvoering van enige dienstverlening of andere activiteit bij deze verantwoordelijke partij. 
54 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing als een verantwoordelijke entiteit pas na aanvang  
 van een assurance-opdracht als organisatie van openbaar belang kwalificeert.
65 In afwijking van het eerste lid mag een key assurance-partner de assurance-opdracht met betrekking tot het jaar  
 waarin de verantwoordelijke partij voor het eerst als organisatie van openbaar belang kwalificeert afronden, ook als  
 hij daarmee in totaal meer dan zeven aaneengesloten jaren bij die assurance-opdracht betrokken is. 

Artikel 29a
1 In aanvulling op artikel 28 doet zich in geval van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang 
 een bedreiging voor die een specifieke maatregel vereist, als een eindverantwoordelijke accountant gedurende 
 vijf of een andere key assurance-partner gedurende zeven aaneengesloten jaren betrokken is geweest bij een 
 assurance-opdracht voor dezelfde organisatie van openbaar belang.
2 Artikel 29, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op personen als bedoeld in het eerste lid.   
 Als maatregel is een persoon als bedoeld in het eerste lid gedurende drie jaren geen lid van enig assurance-team  
 bij deze organisatie van openbaar belang. 

Hoofdstuk 8 - Financiële belangen 

Artikel 30 
1  Dit hoofdstuk is van toepassing voor zover een direct financieel belang dan wel een materieel indirect financieel   
 belang wordt gehouden.
2  Een financieel product van een verantwoordelijke entiteit wordt niet als financieel belang in de zin van deze 
 verordening aangemerkt wanneer: 
 a  door middel van het financieel product geen risicodragend vermogen aan de verantwoordelijke entiteit wordt  
  verschaft; en
 b  de verantwoordelijke entiteit het financieel product in het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan een   
  brede groep van klanten aanbiedt.
3  Een financieel product als bedoeld in het tweede lid wordt geïdentificeerd en beoordeeld aan de hand van hoofdstuk 9.

Artikel 31 
1 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als een lid van het assurance-team of een nauwe financiële  
 relatie van een lid van het assurance-team een financieel belang houdt in:
 a de verantwoordelijke entiteit;
 b een entiteit die beleidsbepalende invloed heeft in de verantwoordelijke entiteit, voor zover de verantwoordelijke  
  entiteit materieel is voor die entiteit met beleidsbepalende invloed; of
 c een entiteit waarin de verantwoordelijke partij een financieel belang heeft, tenzij: 
  1. dit belang voor elk van de betrokken partijen van immateriële betekenis is; en
  2. de verantwoordelijke partij geen invloed van betekenis kan uitoefenen op de entiteit waarin zij het 
   financieel belang houdt.
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2 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als een financieel belang in een entiteit als bedoeld in het  
 eerste lid wordt gehouden door:
 a de accountantspraktijk;
 b een ander onderdeel van het netwerk; of
 c een partner, bestuurder of interne toezichthouder van de accountantspraktijk of van een ander onderdeel van  
  het netwerk;
 d een nauwe financiële relatie van een persoon als bedoeld in onderdeel c. 
3 Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor als een financieel belang in de verantwoordelijke entiteit  
 wordt gehouden door de accountantspraktijk of ander onderdeel van het netwerk, in het kader van een pensioen - 
 plan.
4 In afwijking van het eerste lid doet zich bij een assurance-opdracht die door een intern of overheidsaccountant  
 wordt uitgevoerd een bedreiging voor die een specifiek te nemen maatregel vereist, als een lid van het assurance-
 team of een nauwe financiële relatie van een lid van het assurance-team een financieel belang houdt in de organi- 
 satie waaraan hij is verbonden. Als maatregel wordt het financieel belang ten minste aan het auditcomité of een   
 orgaan met gelijksoortige taken, of aan de met governance belaste personen van die organisatie gemeld. 
5 In afwijking van het tweede lid, onderdelen c en d, doet zich een bedreiging voor die een maatregel vereist, als een  
 persoon als bedoeld in het tweede lid, onderdelen c of d, een financieel belang houdt in een verantwoordelijke partij  
 die kwalificeert als beleggingsfonds. 

Artikel 32
In afwijking van artikel 31, tweede lid, vormt een financieel belang in de verantwoordelijke entiteit dat gehouden wordt 
door een nauwe financiële relatie van een persoon als bedoeld in dat artikel, tweede lid, onderdeel c, geen bedreiging 
als dit financieel belang uit hoofde van een arbeidsrelatie is verkregen en wordt afgestoten zodra dit redelijkerwijs 
mogelijk is.

Artikel 33 
Een financieel belang als bedoeld in artikel 31 dat tijdens de uitvoering van een assurance-opdracht is verkregen als 
gevolg van omstandigheden die in redelijkheid buiten de invloedsfeer van de betrokkene liggen, wordt zo spoedig mo-
gelijk afgestoten.

Hoofdstuk 9 - Zakelijke relaties

Paragraaf 9.1 - Gezamenlijke zakelijke belangen

Artikel 34 
1  Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als een lid van het assurance-team, de accountantseenheid  
 of een ander onderdeel van het netwerk een voor ten minste een van de partijen materieel gezamenlijk zakelijk   
 belang heeft met:
 a  de verantwoordelijke partij;
 b  haar management; of 
 c  een persoon belast met governance.
2  Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor als een nauwe persoonlijke relatie van een lid van het 
 assurance-team een voor ten minste een van de betrokken partijen materieel gezamenlijk zakelijk belang heeft met:
 a  de verantwoordelijke partij;
 b  haar management; of 
 c  een persoon belast met governance. 
3  In afwijking van het eerste en tweede lid doet zich bij een assurance-opdracht die door een intern of overheids-
 accountant wordt uitgevoerd een bedreiging voor die een specifieke maatregel vereist, als tussen een lid van het  
 assurance-team enerzijds en de organisatie waaraan hij is verbonden anderzijds een zakelijk belang bestaat. Als  
 maatregel wordt het zakelijk belang ten minste aan het auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken, of aan  
 de met governance belaste personen van die organisatie gemeld.
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Paragraaf 9.2 - Afname van goederen of diensten

Artikel 35 
1 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als goederen of diensten die niet voldoen aan de vereisten,  
 genoemd in het tweede lid, van de verantwoordelijke entiteit worden afgenomen door:
 a de accountantseenheid;
 b een ander onderdeel van het netwerk;
 c een lid van het assurance-team; of 
 d een nauwe persoonlijke relatie van een lid van het assurance-team.
2 De vereisten, bedoeld in het eerste lid, zijn dat:
 a het leveren van de goederen of diensten past in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de verant-
  woordelijke entiteit;
 b de goederen of diensten worden geleverd tegen marktconforme voorwaarden dan wel, in geval van een intern of  
  overheidsaccountant, tegen voorwaarden die algemeen gelden binnen de werkgever; en
 c de verantwoordelijke entiteit het afnemen van de goederen of diensten niet als voorwaarde voor het mogen   
  leveren van de assurance-opdracht stelt.

Paragraaf 9.3 - Leningen, garantstelling of andere vormen van zekerheidsstelling

Artikel 36 
1 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als een lening die niet voldoet aan de vereisten, genoemd in  
 het tweede lid, van de verantwoordelijke partij wordt aanvaard door:
 a de accountantseenheid;
 b een ander onderdeel van het netwerk;
 c een lid van het assurance-team; of
 d een nauwe persoonlijke relatie van een lid van het assurance-team.
2 De vereisten, bedoeld in het eerste lid, zijn dat:
 a de lening past in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening van de verantwoordelijke partij;
 b de lening tegen marktconforme voorwaarden wordt aanvaard dan wel, in geval van een intern of overheids-
  accountant, tegen voorwaarden die algemeen gelden binnen de werkgever; en
 c de verantwoordelijke partij het aanvaarden van de lening niet als voorwaarde voor het mogen leveren van de   
  assurance-opdracht stelt.
3 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als een accountantseenheid, een ander onderdeel van het  
 netwerk, een lid van het assurance-team of een nauwe persoonlijke relatie van een lid van het assurance-team   
 een lening aan de verantwoordelijke partij verstrekt en deze lening voor ten minste een van de betrokken partijen  
 van materieel belang is. 
4 Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor als de accountantseenheid of een ander onderdeel van 
 het netwerk een lening van de verantwoordelijke partij aanvaardt die voldoet aan de voorwaarden, genoemd in het  
 tweede lid, en deze lening materieel is voor ten minste een van de betrokken partijen.
5 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een ontvangen of verstrekte garantstelling of een andere vorm 
 van zekerheidsstelling.

Paragraaf 9.4 - Associatie met de verantwoordelijke entiteit

Artikel 37
1 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als de accountantseenheid een relatie aangaat met de   
 verantwoordelijke entiteit waarbij de accountantseenheid zich in het kader van reclame of marketing associeert of  
 laat associëren met de verantwoordelijke entiteit.
2 Dit verbod is niet van toepassing op een relatie als bedoeld in het eerste lid die voor beide partijen van te verwaar-
 lozen betekenis is.
3 Dit verbod is van overeenkomstige toepassing op een relatie als bedoeld in het eerste lid tussen een lid van het   
 assurance-team of een ander onderdeel van het netwerk met de verantwoordelijke entiteit.
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Hoofdstuk 10 - Werkrelaties met een verantwoordelijke entiteit

Paragraaf 10.1 - Voormalige collega werkzaam bij de verantwoordelijke entiteit

Paragraaf 10.1.1 - Algemeen

Artikel 38
1 Het is verboden een assurance-opdracht ten behoeve van een niet-nader bepaalde kring van gebruikers of een  
 wettelijke controle uit te voeren binnen een jaar nadat een key assurance-partner zijn betrokkenheid bij deze  
 assurance-opdracht heeft beëindigd, hij de accountantseenheid heeft verlaten en hij bij de verantwoordelijke 
 entiteit werkzaam is: 
 a als bestuurder;
 b als lid van het auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken, dan wel in een andere functie belast met   
  governance; of
 c in een andere functie van waaruit hij invloed van betekenis op het assurance-object kan uitoefenen.
2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een accountant in het assurance-team die: 
 a als externe accountant in het register van de AFM is ingeschreven; 
 b van de accountantspraktijk de bevoegdheid heeft verkregen om op te treden als opdrachtpartner als bedoeld 
  in de begrippenlijst van de NV COS of vergelijkbare bevoegdheden heeft verkregen van een accountantsafdeling.
3 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als een voormalig lid van het assurance-team zijn betrok-
 kenheid bij deze assurance-opdracht heeft beëindigd, hij de accountantseenheid heeft verlaten en hij bij de 
 verantwoordelijke entiteit werkzaam is in een functie als bedoeld in het eerste lid, terwijl tussen dat voormalig lid  
 en de accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk nog banden van betekenis bestaan.
4 Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op: 
 a een voormalige partner van de accountantspraktijk;
 b een voormalige partner van een ander onderdeel van het netwerk; of 
 c een voormalige werknemer van de accountantsafdeling.
5 Er bestaan banden van betekenis als bedoeld in het derde lid met de accountantspraktijk of een ander onderdeel  
 van het netwerk als de persoon, bedoeld in het derde of vierde lid, onderdelen a en b:
 a betrokken is bij de zakelijke of professionele activiteiten van de accountantspraktijk dan wel het andere 
  onderdeel van het netwerk of de indruk wekt dit te zijn; of
 b aanspraak kan maken op betalingen of emolumenten van de accountantspraktijk dan wel het andere onderdeel  
  van het netwerk, voor zover die: 
  1. niet vallen onder vooraf vastgestelde vaste voorwaarden; en 
  2. van materiële betekenis zijn voor de accountantspraktijk of het andere onderdeel van netwerk.
6 Er bestaan banden van betekenis als bedoeld in het derde lid met de accountantsafdeling, als een voormalig lid 
 van het assurance-team of voormalige werknemer van de accountantsafdeling betrokken is bij bedrijfsmatige of  
 beroepsactiviteiten van de accountantsafdeling of de indruk wekt dit te zijn.

Artikel 38a
De volgende personen die betrokken zijn bij de uitvoering van een wettelijke controle en die de accountantsorganisatie 
verlaten of voornemens zijn te verlaten, aanvaarden na het beëindigen van die betrokkenheid gedurende een periode 
van ten minste een jaar geen functie als bedoeld in artikel 38, eerste lid, bij de betreffende controlecliënt:
a een key assurance-partner; 
b iedere accountant die als externe accountant in het register van de AFM is ingeschreven;
c een accountant die van een accountantsorganisatie de bevoegdheid heeft verkregen om op te treden als opdracht 
 partner als bedoeld in de begrippenlijst van de NV COS of vergelijkbare bevoegdheden heeft verkregen van een   
 accountantsafdeling. 

Artikel 39 
1 Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor als een voormalige partner van de accountantspraktijk bij  
 een verantwoordelijke entiteit is gaan werken voordat de accountantspraktijk een assurance-opdracht voor deze  
 entiteit uitvoerde in het geval dat:
 a tussen de voormalige partner en de accountantspraktijk nog banden van betekenis als bedoeld in artikel 38,   
  vijfde lid, bestaan; en
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 b de voormalige partner bij de entiteit werkt:
  1. als bestuurder;
  2. als lid van het auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken, dan wel in een andere functie belast met  
   governance; of
  3. in een andere functie van waaruit hij invloed van betekenis op het assurance-object kan uitoefenen.
2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een voormalige partner van een ander onderdeel van het 
 netwerk.

Artikel 40
Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor als een lid van het assurance-team heeft aangegeven bij de 
verantwoordelijke entiteit te gaan werken.

Paragraaf 10.1.2 - Aanvullende bepaling bij een OOB

Artikel 41 
In aanvulling op de artikelen 38, 39 en 40 is het verboden een assurance-opdracht uit te voeren als:
a een key assurance-partner van een assurance-opdracht voor een verantwoordelijke entiteit zijnde een organisatie  
 van openbaar belang, bij die entiteit gaat werken: 
 1. als bestuurder; 
 2. als lid van het auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken, dan wel in een andere functie belast met   
  governance; of 
 3. in een andere functie van waaruit hij invloed van betekenis op het assurance-object kan uitoefenen, voordat ten  
  minste twee jaren zijn verstreken sinds hij zijn functioneren als key assurance-partner heeft beëindigd;
b de bestuursvoorzitter dan wel een vergelijkbare functionaris van de accountantspraktijk of van een ander onder- 
 deel van het netwerk bij een verantwoordelijke entiteit zijnde een organisatie van openbaar belang gaat werken   
 in een functie als bedoeld in onderdeel a, voordat ten minste twee jaren zijn verstreken sinds hij de functie als 
 bestuursvoorzitter dan wel de vergelijkbare functie heeft neergelegd.

Paragraaf 10.2 - Indiensttreding personeel verantwoordelijke entiteit bij de accountantseenheid

Artikel 42 
Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als een lid van het assurance-team in de voorgaande twee jaar 
bij de verantwoordelijke entiteit werkte:
a als bestuurder; 
b als lid van het auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken, dan wel in een andere functie belast met 
 governance; of
c in een andere functie van waaruit hij invloed op het assurance-object kon uitoefenen. 

Paragraaf 10.3 - Nevenfuncties

Artikel 43 
1 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als de eindverantwoordelijke accountant bij de verantwoor- 
 delijke entiteit een nevenfunctie heeft:
 a als bestuurder;
 b als lid van het auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken, dan wel in een andere functie belast met   
  governance; 
 c als beheerder; of
 d van waaruit hij invloed van betekenis op het assurance-object kan uitoefenen.
2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op:
 a een andere persoon verbonden aan de accountantseenheid; of
 b een persoon verbonden aan een ander onderdeel van het netwerk.
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Hoofdstuk 11 - Nauwe persoonlijke relaties

Artikel 44 
1 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren, als een nauwe persoonlijke relatie van een lid van het 
 assurance-team bij de verantwoordelijke entiteit werkt:
 a als bestuurder; 
 b als lid van het auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken, dan wel in een andere functie belast met   
  governance; of
 c in een andere functie van waaruit die relatie invloed van betekenis op het assurance-object kan uitoefenen.
2 Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor als een nauwe persoonlijke relatie van een lid van het   
 assurance-team bij de verantwoordelijke entiteit werkt in een functie van waaruit die relatie invloed van betekenis  
 kan uitoefenen op een in het assurance-object weergegeven financiële positie, financiële prestatie of kasstroom. 
3 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing als een nauwe persoonlijke relatie van een lid van het assurance-
 team in de periode waarop het assurance-object betrekking heeft, bij de verantwoordelijke entiteit werkzaam was  
 in een functie als bedoeld in het eerste of tweede lid. 

Hoofdstuk 12 - Juridische procedure tegen de verantwoordelijke partij

Artikel 45 
1 Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor in geval van een dreigende of aangespannen juridische   
 procedure tussen de accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk en de verantwoordelijke partij.
2 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als een juridische procedure dreigt of is aangespannen
 tussen de verantwoordelijke partij en: 
 a de eindverantwoordelijke accountant of een ander lid van het assurance-team; of
 b de accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk, voor zover deze procedure betrekking heeft op  
  het oordeel of de conclusie met betrekking tot een eerder afgeronde assurance-opdracht. 

Hoofdstuk 13 - Prestatie-afhankelijke beoordeling en beloning 

Artikel 46
1 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren als een beoordeling of beloning van een lid van het assurance-
 team voor zijn aan de verantwoordelijke partij gerelateerde commerciële prestaties van niet te verwaarlozen betekenis is.
2 Het is verboden een assurance-opdracht uit te voeren, als een beoordeling of beloning van de eindverantwoorde-
 lijke accountant afhankelijk is van de uitkomst van zijn oordeel inzake die assurance-opdracht.

Hoofdstuk 14 - Intrekking van regelingen 

Artikel 47 
1 De Nadere voorschriften onafhankelijkheid intern accountant - assurance-opdrachten, vastgesteld door het   
 bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten en de Nadere voorschriften onaf-
 hankelijkheid intern accountant - assurance-opdrachten, vastgesteld door het bestuur van het Nederlands Insti - 
 tuut van Registeraccountants worden ingetrokken.
2 De Nadere voorschriften onafhankelijkheid openbaar accountant, vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse  
 Orde van Accountants-Administratieconsulenten en de Nadere voorschriften onafhankelijkheid openbaar accoun- 
 tant, vastgesteld door het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants worden ingetrokken.
3 De Nadere voorschriften onafhankelijkheid overheidsaccountant - assurance-opdrachten, vastgesteld door het   
 bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten en de Nadere voorschriften onaf-
 hankelijkheid overheidsaccountant - assurance-opdrachten, vastgesteld door het bestuur van het Nederlands   
 Instituut van Registeraccountants worden ingetrokken.
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Hoofdstuk 15 - Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 48
1 De ViO zoals deze luidde tot en met 31 december 2019 blijft van toepassing op een assurance-opdracht die 
 betrekking heeft op een verantwoordingsperiode die aanvangt voor 15 december 2019. 
2 Artikel 29, derde lid, zoals dat luidde tot en met 31 december 2019 blijft van toepassing op een assurance-
 opdracht die betrekking heeft op een verantwoordingsperiode die aanvangt voor 15 december 2020.

Artikel 48a
1 De ViO zoals deze luidde tot en met 16 juni 2016 blijft van toepassing op een assurance-opdracht die betrekking   
 heeft op een verantwoordingsperiode die is aangevangen voor 17 juni 2016.
2 In afwijking van het eerste lid en ongeacht de verantwoordingsperiode waarop een assurance-opdracht betrekking  
 heeft, blijft de afkoelingsperiode van twee jaren, bedoeld in artikel 29, tweede lid, zoals dat luidde tot en met 16 juni  
 2016 van toepassing in geval van:
 a een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang, indien de afkoelingsperiode is aangevangen  
  voor 17 juni 2016;
 b een assurance-opdracht bij een organisatie van openbaar belang anders dan een wettelijke controle, indien de  
  afkoelingsperiode is aangevangen of aanvangt voor 16 december 2017.
3 In afwijking van het eerste lid is de afkoelingsperiode van drie jaren, bedoeld in artikel 29a, tweede lid, van toepas- 
 sing in geval van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang, indien:
 a deze wettelijke controle betrekking heeft op een verantwoordingsperiode die is aangevangen voor 17 juni 2016; en
 b de afkoelingsperiode is aangevangen op of na 17 juni 2016.
4  In afwijking van het eerste lid blijft artikel 38 zoals dat luidde tot en met 16 juni 2016 van toepassing op een 
 assurance-opdracht anders dan een wettelijke controle die betrekking heeft op een verantwoordingsperiode die 
 is aangevangen of aanvangt voor 16 december 2017.

Artikel 48ba
1 Artikel 28, tweede lid, is niet van toepassing op een assurance-opdracht die voor 17 december 2013 is aangegaan.
2 Artikel 29 zoals dit luidde tot en met 16 juni 2016 is niet van toepassing op een assurance-opdracht die voor 
 17 december 2013 is aangegaan.
3 Op de situatie, bedoeld in het eerste of tweede lid, blijven de NVO van toepassing.
4 In geval van een assurance-opdracht als bedoeld in het eerste lid die periodiek wordt verlengd, beëindigt de 
 eindverantwoordelijke accountant na het afronden van de assurance-opdracht met betrekking tot de eerste 
 verantwoordingsperiode de overeenkomst, indien niet wordt voldaan aan artikel 28.
5 In geval van een assurance-opdracht als bedoeld in het tweede lid die periodiek wordt verlengd, beëindigt de 
 eindverantwoordelijke accountant na het afronden van de assurance-opdracht met betrekking tot de tweede 
 verantwoordingsperiode de overeenkomst, indien niet wordt voldaan aan artikel 29 zoals dit luidde tot en met 
 16 juni 2016.
6 De NVO blijven van toepassing op een bedreiging die voortvloeit uit:
 a een arbeidsrelatie als bedoeld in hoofdstuk 10 zoals dit luidde tot en met 16 juni 2016 die is overeengekomen  
  voor 17 december 2013;
 b een juridische procedure als bedoeld in artikel 45 die is aangespannen voor 17 december 2013.
7 In dit artikel wordt verstaan onder NVO:
 a Nadere voorschriften onafhankelijkheid openbaar accountant (AA’s);
 b Nadere voorschriften onafhankelijkheid openbaar accountant (RA’s);
 c Nadere voorschriften onafhankelijkheid intern accountant - assurance-opdrachten (AA’s);
 d Nadere voorschriften onafhankelijkheid intern accountant - assurance-opdrachten (RA’s);
 e Nadere voorschriften onafhankelijkheid overheidsaccountant - assurance-opdrachten (AA’s); of
 f Nadere voorschriften onafhankelijkheid overheidsaccountant - assurance-opdrachten (RA’s), zoals deze luidden 
  tot de inwerkingtreding van deze verordening op 1 januari 2014.

Artikel 49
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants kan, gehoord de leden, met betrekking tot de 
artikelen 2 tot en met 46 nadere voorschriften vaststellen.
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Artikel 50
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten, bij afkorting ViO.

Artikel 51
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 
1 januari 2014.
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Algemeen 

Op grond van de Wet op het accountantsberoep draagt de NBA zorg voor de praktijkopleiding als onderdeel van de 
opleiding tot accountant en neemt de NBA het examen ter afronding van de praktijkopleiding af.

Kandidaten die dat examen afleggen, moeten er tijdens het examen blijk van geven in staat te zijn om vanuit een 
theoretisch kader op hun praktijkwerkzaamheden te reflecteren en de theorie in de praktijk toe te kunnen passen. 
Voor zowel het theoretische kader als voor de praktijkopleiding, heeft de Commissie eindtermen accountantsopleiding 
(CEA) eindtermen vastgesteld. Deze eindtermen maken het mogelijk om bij het examen ter afronding van de praktijk-
opleiding de theoretische eindtermen en de eindtermen voor de praktijkopleiding in samenhang te examineren. Ten 
opzichte van het examen zoals dat nu nog wordt afgenomen, betekent dit meer integratie van theorie en praktijk tijdens 
het examen. Een geïntegreerd slotexamen maakt het voor een kandidaat bijvoorbeeld ook mogelijk om het examen af te 
leggen bij de onderwijsinstelling waarbij de trainee de theoretische opleiding heeft gevolgd.

Over de inhoud, de structuur en de organisatie van het geïntegreerde slotexamen heeft de Raad voor de Praktijkoplei-
dingen het adviesrapport ‘Inhoud, Structuur en Organisatie Geïntegreerd Slotexamen’ opgesteld. De CEA en het bestuur 
van de NBA hebben ingestemd met de voorstellen die in dit rapport tot uitdrukking zijn gebracht.

Een belangrijk aspect dat uit dit rapport naar voren komt, is het voorstel om een examencommissie in te stellen die 
zorgdraagt voor specifiek het geïntegreerde slotexamen. Nu in het geïntegreerd slotexamen de verantwoordelijkheid 
van de onderwijsinstellingen voor de theorieopleiding en de verantwoordelijkheid van de NBA voor de praktijkopleiding 
samenkomen, is ervoor gekozen om in de examencommissie zowel vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen 
als vertegenwoordigers van de NBA op te nemen. Om die reden luidt ook het voorstel om de bepalingen rond de exa-
mencommissie vast te leggen in de Verordening op de praktijkopleidingen. 

De Raad voor de Praktijkopleidingen of de examencommissie hebben niet de bevoegdheid om naar buiten toe werken-
de regelingen vast te stellen. Op grond van de Wet op het accountantsberoep kunnen alleen de ledenvergadering van de 
NBA of, gedelegeerd, het bestuur van de NBA dat doen. Om die reden wordt het examenreglement rond het geïntegreerd 
slotexamen vastgelegd in de Nadere voorschriften op de praktijkopleidingen.

Artikelsgewijs

Artikel 4a
Dit artikel bevat de taakomschrijving van de examencommissie.

Artikel 4b
Dit artikel bepaalt dat de examencommissie uit zes leden bestaat, waaronder een voorzitter. De leden van de com-
missie worden door het bestuur van de NBA benoemd. De voorzitter van de examencommissie wordt door het bestuur 
benoemd uit de leden die op grond van een voordracht van de Raad voor de Praktijkopleidingen in de examencommis-
sie zijn benoemd.

Het bestuur benoemt twee leden uit het midden en op voordracht van de Raad voor de Praktijkopleidingen. Het bestuur 
benoemt verder twee leden in de commissie op voordracht van de universiteiten die een accountancyopleiding aanbie-
den. Verder kunnen de Vereniging van Aangewezen Accountancyscholen en het Hbo-AC-Scholenoverleg elk een lid van 
de examencommissie voor benoeming voordragen aan het bestuur. Het bestuur wijkt in principe niet af van de voor-
dracht, tenzij er, gelet op de antecedenten van het voorgedragen lid, gegronde vrees bestaat dat deze zal handelen of 
nalaten in strijd met wettelijke voorschriften, de accountant betreffende, of dat zijn benoeming op andere wijze de eer 
van de stand van accountants zal schaden. Een lid van de commissie wordt voor vier jaren benoemd en kan een keer 
worden herbenoemd.

C Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op 
 de praktijkopleidingen 
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III NOTULEN
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Notulen

1 Opening

De heer Van der Vegte, voorzitter van de NBA, opent de ledenvergadering om 16.05 uur en heet alle aanwezigen van harte 
welkom. Hij refereert aan het feit dat eerder deze middag de creatieve conferentie over de voorstelen voor een nieuwe 
NBA-governance heeft plaatsgevonden. Dit onderwerp zal ook ter sprake komen in deze ledenvergadering. De voorzitter 
constateert dat inzake de oproep van deze vergadering aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan en dat de vergadering 
daarmee rechtsgeldig is.

De voorzitter stelt de aanwezigen achter de bestuurstafel op het podium voor; naast hemzelf zijn dat mevrouw Clement, 
plaatsvervangend voorzitter, en de heer Van Schaik, bestuurssecretaris.

De voorzitter vraagt vervolgens, uit eerbetoon voor de collega’s die het afgelopen jaar zijn overleden, de ledenvergadering 
twee minuten stilte in acht te nemen. Gedurende het stiltemoment worden de namen van de overleden collega’s getoond 
op het scherm.

NBA Loftrompet
De NBA Loftrompet wordt uitgereikt aan personen die zich meer dan gemiddeld hebben ingezet voor het beroep of de 
beroepsorganisatie. Dit jaar ontvangen de heren Kranenburg en Van der Wielen de NBA Loftrompet. De heer Kranenburg 
is voorzitter van de NBA-werkgroep fraude die o.a. eind 2018 het fraudeprotocol heeft gepubliceerd. Tevens wordt er 
hard gewerkt om een fraude expertisecentrum op te zetten. De heer Van der Wielen heeft sinds 1993 in vele commissies 
van de NOvAA, en later de NBA gezeten. Als NOvAA-voorzitter heeft hij een belangrijke rol gespeeld tijdens de fusie tot 
NBA en momenteel is hij nog actief als vaktechnisch adviseur van de Raad voor Toezicht.

2 Mededelingen en ingekomen stukken 

De bestuurssecretaris geeft aan dat er geen mededelingen of ingekomen stukken zijn.

3 Notulen

Aangezien er geen tekstuele opmerkingen zijn, concludeert de voorzitter dat de notulen van de bijeenkomst van de 
ledenvergadering d.d. 17 december 2018 ongewijzigd zijn vastgesteld. Eveneens zijn er geen vragen naar aanleiding 
van de notulen.

Notulen van de bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA 
d.d. 17 juni 2019



47

De voorzitter draagt, omdat hijzelf herverkozen kan worden, voor dit agendapunt de leiding van de vergadering over aan 
plaatsvervangend voorzitter mevrouw Clement. Zij deelt mee dat er dit jaar geen aftredende bestuursleden zijn die door 
de ledenvergadering zijn benoemd. Wel treedt zijzelf, als afgevaardigde vanuit het bestuur van LOA (Ledengroep Open-
baar Accountants), uit het NBA bestuur. De nieuwe LOA-afgevaardigde in het NBA-bestuur is LOA-bestuurslid de heer 
Van der Haar.

Plaatsvervangend voorzitter
Aangezien mevrouw Clement door de ledenvergadering in juni 2018 is gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de 
NBA, dient deze functie thans opnieuw ingevuld te worden. Het bestuur stelt hiertoe NBA-bestuurslid de heer Stoker voor.

De heer Stoker presenteert zich kort aan de vergadering. Hij benadrukt de passie en energie in de beroepsgroep en de 
voortgang van de projecten om de sector te verbeteren. Bijvoorbeeld onder het thema ‘maatschappelijke relevantie’ 
waarin hij zelf actief is. Hij hoopt dat de leden hem het vertrouwen geven om als plaatsvervangend voorzitter verdere 
stappen te zetten.

Voorzitter
Mevrouw Clement meldt dat het bestuur voorstelt om de heer Van der Vegte te herbenoemen als voorzitter. De heer Van 
der Vegte geeft aan dat het NBA-bestuur en het NBA-bureau in het afgelopen jaar hard gewerkt hebben aan onder ande-
re de zichtbaarheid van accountants in het publieke debat en de voortgaande discussies over de bestuurlijke inrichting 
van de beroepsorganisatie. Hij signaleert dat de trots in het beroep aan het terugkeren is. Op een aantal punten moet het 
beroep nog verdere stappen zetten, bijvoorbeeld ten behoeve van de MKB-accountant. 

Aangezien er geen vragen uit de zaal zijn voor de heren Stoker en Van der Vegte, gaat mevrouw Clement over tot de stem-
ming. Er zijn in totaal 86 stemgerechtigde stemmen in de vergadering aanwezig. De uitslag van de stemming is als volgt. 

Inzake de stemming over de plaatsvervangend voorzitter:

Inzake de stemming over de voorzitter:

Mevrouw Clement feliciteert beide kandidaten met hun (her)benoeming en geeft het voorzitterschap van de vergadering 
weer terug aan de heer Van der Vegte.

De voorzitter dankt de ledenvergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en gaat in op de vier speerpunten uit 2018 
die ook in 2019 prominent op de NBA-agenda blijven staan.

1 Governance NBA
 In de afgelopen zes maanden zijn veel sessies georganiseerd om met elkaar te spreken over de gewenste inrichting
  van de beroepsorganisatie. De voorzitter benadrukt dat dit een gezamenlijk proces is van leden, NBA-bestuur en   
 NBA-bureau. Het streven is om in juni 2020 uitgewerkte voorstellen te presenteren.

4 Verkiezingen

    Aantal stemmen
       
   Voor Tegen Blanco
 De heer Stoker 75 2  5

    Aantal stemmen
       
   Voor Tegen Blanco
 De heer Van der Vegte 67 6  9
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2 MKB-accountant
 De voorzitter benadrukt nogmaals het belang van extra activiteiten en aandacht voor de MKB accountant. 
 De Commissie MKB heeft een aantal speerpunten benoemd en is hard bezig met de uitvoering hiervan.

3 Innovatie
 De voorzitter merkt op dat het bij dit thema niet alleen om grote veranderingen gaat, maar dat het er ook om gaat als 
 beroep kleine stapjes te maken om het functioneren als accountant slimmer, handiger en daardoor beter te maken.
  De werkgroep Accounttech is hier intensief mee bezig en heeft een groep van zo’n 80 enthousiaste accountants én  
 niet-accountants om zich heen verzameld.

4 Doorzetten en zichtbaar maken van veranderingen
De thema’s uit de Veranderagenda Audit zijn voortvarend aangepakt. Diverse discussiepapers zijn en worden ge-
publiceerd en in het Dashboard Accountancy worden deze thema’s voor een breed publiek beschikbaar gemaakt. 
Tevens is aan de Commissie Toekomst Accountancysector veel informatie verstrekt. De voorzitter wijst in dit kader 
op een aantal factsheets waarin de NBA samen met de OOB-kantoren en de SRA veel relevante informatie over de 
sector heeft verzameld. Deze factsheets worden momenteel geschikt gemaakt voor publicatie.

In het publieke debat probeert de NBA nadrukkelijker standpunten in te nemen en een bijdrage te leveren aan 
discussies over bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld de rapportage over CO2-uitstoot. Media benaderen de NBA 
als gevolg daarvan steeds vaker voor een opinie over een actueel onderwerp.

Wat voor gevolgen hebben al deze veranderingen gehad voor de reputatie van het beroep? De NBA heeft een onder-
zoek laten uitvoeren onder (1) het brede publiek, (2) financiële beslissers en (3) de eigen leden. Het beeld uit dit 
onderzoek is overwegend positief, vooral op de inhoudelijke waarden: de accountant is professioneel, deskundig, 
systeemgericht en gedegen. Op het gebied van de zogenaamde ‘menswaarden’ (mensgericht, innovatief, waardevolle 
gesprekspartner en maatschappelijk relevant) daarentegen moeten accountants duidelijk beter gaan presteren.
De voorzitter signaleert een opvallende uitkomst uit het onderzoek: één op de zes accountants vindt het eigen be-
roep niet aantrekkelijk. Hij hoopt dat er wat meer positivisme en trots ontstaat. De NBA wil hier ook aan werken door 
meer open te zijn en beter te communiceren over de werkzaamheden en resultaten van de sector.

5 Cultuur en gedrag
Naast deze vier speerpunten uit 2018 wordt er dit jaar één nieuw speerpunt aan toegevoegd: cultuur en gedrag. 
Dit onderwerp staat ‘met stip’ bovenaan. Juist omdat ‘cultuur en gedrag’ zo belangrijk zijn, geeft de voorzitter aan 
dat in de creatieve conferentie is besloten om ook een design lab inzake fellowship op te zetten. Hierin wordt beke-
ken wat accountants bindt en waarvoor de accountant staat. Omdat het ook belangrijk is om het brede publiek te 
vertellen waar de accountant voor staat, is een publiciteitsfilmpje gemaakt dat aan de aanwezigen wordt getoond. 
Na de zomer start een algemene voorlichtingscampagne, gevolgd door een arbeidsmarktcampagne en een specifie-
ke campagne voor de MKB-accountant.

5 Overzicht van activiteiten 2018

De voorzitter geeft aan dat het NBA Jaaroverzicht 2018 in digitale vorm beschikbaar is op de NBA website. Dit overzicht 
wordt beschouwd als het verslag van de werkzaamheden ten behoeve van de minister van Financiën. Het hoeft niet te 
worden vastgesteld door de ledenvergadering. Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot dit overzicht. 

6 Jaarrapport 2018

De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Clement, lid van de Financiële Commissie, voor een toelichting op het 
jaarrapport 2018.

Mevrouw Clement geeft als eerste een toelichting op het NBA-waardecreatiemodel. Dit model schetst de samenhang 
tussen de middelen van de NBA (leden, NBA-medewerkers en het financieel kapitaal), de activiteiten (o.a. regelgeving, 
Accountantsdag) en de beoogde effecten. Deze laatste richten zich op de vijf thema’s die in NBA-governance voorstellen 
zijn opgenomen (onomstreden kwaliteit, maatschappelijke relevantie, lerend beroep, vernieuwende kracht en sterk merk).
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Vervolgens geeft zij een korte toelichting op de ontwikkeling van het aantal trainees, het aantal leden, de contributie-
opbrengsten en de posten uit de begroting 2018 die een afwijking hebben laten zien. Op de kernactiviteiten is flink 
bespaard (€ 1.024.000 minder kosten dan begroot). De NBA-organisatie zelf had iets hogere afschrijvingen (€ 48.000 
meer dan begroot). De opbrengsten contributies zijn € 342.000 lager uitgevallen en er waren bijzondere personeels- 
en transitiekosten (€ 637.000). De overige baten laten een kleine plus zien van € 143.000 ten opzichte van de begroting.

Tot slot geeft mevrouw Clement aan dat het niveau van het weerstandsvermogen in 2018 (€ 7.333.000) zich nog ruim 
boven de minimumgrens van € 6.000.000 bevindt.

De voorzitter bedankt mevrouw Clement voor de toelichting en geeft vervolgens het woord aan de controlerend 
accountant, de heer Castricum van RSM.

De heer Castricum geeft een toelichting op het gevolgde proces met betrekking tot de controle van de jaarrekening, de 
beoordeling van het bestuursverslag en aanvullend daarop de Wet Normering Topinkomens (WNT). Hij bespreekt kort 
enige kernpunten van de controle. De bevindingen van de controle hebben geleid tot het afgeven van een goedkeurende 
controleverklaring bij de jaarrekening. Het bestuursverslag is verenigbaar met de jaarrekening en de WNT-verantwoor-
ding is in overeenstemming met de bepalingen van de WNT.

De voorzitter bedankt de heer Castricum voor zijn toelichting en vraagt of er vragen zijn voor de accountant. 
Die blijken er niet te zijn.

Er zijn wel vragen voor mevrouw Clement. Vanuit de zaal wordt gevraagd naar de afwijkende posten in het resultaat. 
Deze zijn naar de mening van vragensteller zeer omvangrijk, hetgeen twijfels oproept over de juistheid van het begro-
tingsproces. De vragensteller wijst met name op de besparing van € 1.024.000 op kernactiviteiten. Mevrouw Clement 
antwoordt dat dit het gevolg is van het transitieproces dat de NBA in 2018 is ingegaan. Veel van de kosten die hiermee 
samenhangen konden lastig worden begroot. De besparing op kernactiviteiten is met name ontstaan door op perso-
neelskosten te besparen.
 
De voorzitter vraagt vervolgens of er behoefte is aan stemming over het jaarrapport 2018. Dit blijkt niet het geval te zijn 
waardoor het jaarrapport met algemene stemmen is aangenomen. Eveneens is er geen behoefte aan stemming over het 
gevoerde beleid van het bestuur. De voorzitter concludeert vervolgens dat de ledenvergadering daarmee, conform artikel 
29 lid 4 van de Wab, decharge heeft verleend aan het NBA-bestuur. 

7 Herziene begroting 2019

Mevrouw Clement licht de herziene begroting 2019 toe. Zij wijst erop dat vanaf januari 2018 aan alle budgetverantwoor-
delijken in het NBA-bureau een besparingsdoelstelling van 10% is meegegeven. Deze besparing is ook daadwerkelijk 
bereikt, onder andere door inkrimping van het aantal bureaumedewerkers, besparing op out-of-pocket kosten en het 
verhuren van de 2e etage van het NBA-pand. Deze besparingen van in totaal € 1.500.000 worden aangewend voor nieuwe 
activiteiten uit de Vernieuwingsagenda.

Mevrouw Clement wijst erop dat het resultaat volgens de herziene begroting 2019 nauwelijks afwijkt van het gereali-
seerde resultaat over 2018. Inzake de kosten voor het NBA-governanceproject geeft zij aan dat deze omvangrijk zijn 
maar naar verwachting binnen de voorgestelde herziene begroting 2019 passen. Aangezien de precieze uitwerking van 
het governanceproject nog niet bekend is, kan het gebeuren dat deze post hoger uitvalt dan begroot.

Vanuit de zaal worden de volgende vragen gesteld:
Is er aanleiding om - op basis van de realisatie in 2019 tot nu toe - de begroting nog te herzien? Mevrouw Clement 
antwoordt van niet. Alle geplande activiteiten en projecten zijn reeds aangevangen of starten binnenkort. 

Waarom worden de opbrengsten uit NBA Opleidingen niet apart gespecificeerd, naast de opbrengsten van de contribu-
ties? Mevrouw Clement antwoordt dat NBA Opleidingen weliswaar opbrengsten heeft, maar dat deze in de herziene 
begroting worden gepresenteerd na aftrek van alle kosten. Dan blijft een bepaalde bijdrage over. Deze presentatiewijze 
wordt ook toegepast voor Toezicht en Kwaliteit, de kennistoets en de uitgeverij. 
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Het weerstandsvermogen daalt elk jaar wegens de verliezen. Streeft de NBA niet naar een kostendekkende begroting? 
Mevrouw Clement antwoordt dat dit zeer zeker de bedoeling is. Het is echter lastig om alle projecten behorende bij de 
Vernieuwingsagenda en de transitie naar een nieuwe NBA-governance exact te begroten. Daarom is er de bestuurlijke 
beslissing geweest om - indien nodig - een beroep te doen op het weerstandsvermogen. Overigens gaat het NBA-bureau 
in de komende periode nog eens goed bekijken welke minimumomvang van het weerstandsvermogen een organisatie 
als de NBA nodig heeft. Tevens zal in de komende discussie over de NBA governance ook gekeken worden naar het 
contributiestelsel.

Een vragensteller merkt op dat hij enige tijd geleden een notitie aan het NBA-bureau heeft gezonden over de toekomst 
van het beroep. Hierop heeft hij nog geen reactie ontvangen. De voorzitter constateert dat deze vraag niet over de finan-
ciële stukken gaat en adviseert de vragensteller buiten de vergadering om contact op te nemen met het NBA-bureau.

Tot slot complimenteert een van de leden mevrouw Clement met de presentatie en vraagt hij of voortaan ook de 
bijdragen van leden in immateriële zin (zowel ex ante als ex post) kunnen worden opgenomen in de begroting. 
Mevrouw Clement antwoordt dat deze mogelijkheid bekeken zal worden.

De voorzitter vraagt of er behoefte is aan stemming over de herziene begroting 2019. Dit blijkt niet het geval te zijn 
waardoor de herziene begroting met algemene stemmen is aangenomen.

8 Ontwerpverordeningen

A Ontwerpverordening op de automatische aanpassing van tarieven

De voorzitter licht toe dat het bestuur met deze ontwerpverordening voorstelt om een systeem in te voeren waarbij alle 
tarieven die zijn vastgelegd in een verordening, jaarlijks automatisch worden aangepast op basis van de raming van de 
ontwikkeling van de geharmoniseerde consumentenprijsindex zoals die blijkt uit de publicaties van het Centraal Plan-
bureau (CPB).

Vanuit de zaal wordt gevraagd of deze prijsindex ook voor de contributie geldt. Mevrouw Clement bevestigt dat ook de 
contributies worden aangepast op basis van de raming van het CPB met betrekking tot de ontwikkeling van het gehar-
moniseerde consumentenprijsindexcijfer. Zij wijst er op dat dit betekent dat de ledenvergadering niet elk jaar over een 
wijziging in het contributietarief hoeft te stemmen. Tevens vergemakkelijkt dit het opstellen van de jaarlijkse begroting. 
De vragensteller merkt op dat de leden hierdoor geen invloed meer hebben op het meest omvangrijke onderdeel van de 
jaarlijkse begroting, namelijk de post contributies. Mevrouw Clement antwoordt dat de begroting nog steeds jaarlijks 
wordt opgesteld, bediscussieerd en ter stemming wordt voorgelegd aan de ledenvergadering. 

Aangezien er geen verdere vragen zijn over deze ontwerpverordening, vraagt de voorzitter of er behoefte is aan 
stemming. Die is er en de resultaten van de stemming zijn de volgende:

De voorzitter concludeert dat de ontwerpverordening op de automatische aanpassing van tarieven is aangenomen. 
Vanuit de zaal wordt het bestuur geadviseerd om de ontwerpverordening terug te nemen aangezien het positieve 
verschil in aantal stemmen maar één stem betreft. De voorzitter merkt op dat de stemprocedure correct is verlopen 
en dat een meerderheid voor heeft gestemd.

B  Ontwerpverordening tot wijziging van de Algemene Contributieverordening

De voorzitter licht toe dat deze verordening voorstelt om geen verrekening van te veel of te weinig betaalde contributie 
meer toe te passen bij een wijziging van contributiegroep in de loop van een jaar. In het voorstel is opgenomen om op 

    Aantal stemmen
       
   Voor Tegen Blanco
 Automatische aanpassing van tarieven 38 37  5
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    Aantal stemmen
       
   Voor Tegen Blanco
 Wijziging Algemene Contributieverordening 35 39  5

1 januari van elk jaar te bepalen in welke contributiegroep een lid zich bevindt en het tarief voor deze contributiegroep 
dan voor het hele jaar toe te passen.

Vanuit de zaal wordt gevraagd wat de werking van deze verordening is bij een eventuele nieuwe contributiesystematiek 
na invoering van faculties en communities. De voorzitter antwoordt dat dit lastig te beantwoorden is aangezien de inrich-
ting van de faculties en communities momenteel nog onbekend is.

Vanuit de zaal wordt geadviseerd om de contributies voor openbaar accountants en accountants in business gelijk te 
trekken. De voorzitter antwoordt dat dit bij het ontwikkelen van een nieuwe contributiesystematiek mede zal worden 
bekeken.

Aangezien er geen verdere vragen zijn over deze ontwerpverordening, vraagt de voorzitter of er behoefte is aan stemming. 
Die is er en de resultaten van de stemming zijn de volgende:

 
De voorzitter concludeert dat de ontwerpverordening tot wijziging van de Algemene Contributieverordening niet is 
aangenomen.

C Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de beroepseed voor accountants

De voorzitter licht toe dat het aantal gelegenheden waarbij leden de beroepseed kunnen afleggen - buiten de diploma-
uitreikingen om - beperkt is. Dit kan ertoe leiden dat sommige leden niet binnen de voorgeschreven termijn van drie 
maanden de beroepseed kunnen afleggen. Vandaar dat nu voorgesteld wordt om deze termijn te verlengen naar zes 
maanden.

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het toch een kwestie van ethiek behoort te zijn om zo snel mogelijk de beroepseed 
af te leggen en daar past een verlenging van de termijn tot zes maanden niet bij. De voorzitter wijst er op dat de meeste 
leden hun beroepseed afleggen bij de diploma-uitreiking maar dat er soms zij-instromers zijn met buitenlandse diplo-
ma’s die een langere route moeten afleggen voor inschrijving in het register. Met dit voorstel tot verlenging kan de NBA 
deze leden beter faciliteren.

Aangezien er geen verdere vragen zijn over deze ontwerpverordening, vraagt de voorzitter of er behoefte is aan stem-
ming. Dit blijkt niet het geval te zijn waardoor de ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de beroepseed 
voor accountants met algemene stemmen is aangenomen.

9 Rondvraag

Vanuit de zaal zijn er geen leden die van de rondvraag gebruik wensen te maken.

De voorzitter bedankt uittredend plaatsvervangend voorzitter mevrouw Clement voor haar vele jaren inzet voor de 
beroepsorganisatie en haar belangrijke rol als plaatsvervangend voorzitter van het NBA-bestuur.

Mevrouw Clement bedankt de overige bestuursleden voor het goede samenwerken en merkt op dat het heel fijn is om 
een bestuurlijke bijdrage te kunnen leveren aan de beroepsorganisatie. Tevens bedankt zij de directie en alle medewer-
kers van het NBA-bureau.
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10  Sluiting 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de bijeenkomst van de ledenvergadering 
van de NBA om 17.33 uur.

Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de bijeenkomst van de ledenvergadering van de NBA d.d. 16 december 2019

M.J. van der Vegte RA    drs. F.A. van Schaik AA RA
voorzitter     bestuurssecretaris
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IV BEGROTING 2020 
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Begroting 2020
(alle bedragen zijn in €1.000)

Baten

10

2.481

6.629

9.120

-

999

34

1.033

-

-

-

-

-

-

-

-

18.365

28.518

-

-

28.518

-

28.518

Lasten

3.215

4.506

6.300

14.021

1.621

3.550

6.834

12.005

290

230

200

110

425

170

75

1.500

-

27.526

992

-

28.518

-

28.518

Totaal

- 3.205

- 2.025

329

- 4.901

- 1.621

- 2.551

- 6.800

- 10.972

- 290

- 230

- 200

- 110

- 425

- 170

- 75

- 1.500

18.365

992

- 992

-

-

-

-

Baten

10

2.565

6.878

9.453

-

979

54

1.033

-

-

-

-

-

-

-

-

17.836

28.322

-

-

28.322

-

28.322

Lasten

3.578

4.630

6.216

14.424

1.583

3.677

6.513

11.773

165

320

120

195

500

200

-

1.500

-

27.697

948

-

28.645

-

28.645

Totaal

- 3.568

- 2.065

662

- 4.971

- 1.583

- 2.698

- 6.459

- 10.740

- 165

- 320

- 120

- 195

- 500

- 200

-

- 1.500

17.836

625

- 948

-

- 323 

-

- 323

Baten

15

2.322

6.906

9.243

-

1.091

64

1.155

-

-

-

-

-

-

-

-

17.464

27.862

-

-

27.862

-

27.862

Lasten

3.652

4.539

6.126

14.317

1.898

3.559

7.273

12.730

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27.047

839

306

28.192

329

28.521

Totaal

- 3.637

- 2.217

780

- 5.074

- 1.898

- 2.468

- 7.209

- 11.575

-

-

-

-

-

-

-

-

17.464 

815

- 839

- 306

- 330

- 329

- 659

Beroep en maatschappij

Kwaliteit

Lerend beroep

Totaal Kernactiviteiten

Bestuur en directie

Communicatie

Bedrijfsvoering

Totaal NBA-organisatie

Maatschappelijke relevantie

Kwaliteit

Vernieuwende kracht

Lerend beroep

Sterk merk

NBA 3.0

Datagedreven organisatie

Projecten Vernieuwingsagenda

Contributies

Operationeel resultaat

Kosten CEA en RJ

Transitie NBA

Resultaat

Kenniscentrum NEMACC*

Resultaat (incl. kosten t.l.v. 

bestemmingsreserve)

Begroting 
2020

Herziene 
Begroting 2019

Jaarrapport
2018

*  De dotatie ten behoeve van de voorziening Kenniscentrum NEMACC is onttrokken aan de bestemmingsreserve die gevormd was uit het surplus-vermogen van de NOvAA
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Toelichting op de begroting 2020
(alle bedragen zijn in €1.000, tenzij anders vermeld)

Voor 2020 is een begroting opgesteld gericht op het realiseren van een nul-resultaat. 
Dit is een verbetering ten opzichte van het verlies uit de herziene begroting 2019 van 323.

Baten

Voor de totale baten, die uitkomen op 28.518, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• De contributies (18.365) zijn verhoogd met 1,4% op basis van de geharmoniseerde consumenten-prijsindex alle  
 huishoudens (hcpi) voor 2020 als gepubliceerd in de kortetermijnraming door het Centraal Planbureau (CPB) in 
 maart 2019. Rekening houdend met de positieve ontwikkeling van het aantal leden per ledengroep in 2019 is ten  
 opzichte van de herziene begroting 2019 een effectieve opbrengstenstijging van 2,97% gehanteerd. Het totaal 
 aantal leden blijft naar verwachting stabiel net onder de 22.000.
• De opbrengsten voor Kwaliteit (2.481) bestaan uit toezicht en toetsingen (1.985), de kennistoets (199) en de 
 erkenning opleidingsinstituten (297). Deze laatste is ten opzichte van het jaar 2019 met 149 verlaagd als gevolg 
 van de omzetting naar het nieuw model Permanente Educatie. 
• De omzet van Lerend beroep is begroot op 6.629 en bestaat uit omzet vanuit Educatie en Praktijkopleidingen (1.555)  
 en NBA Opleidingen (5.074). Voor NBA Opleidingen wordt rekening gehouden met een omzetdaling ten opzichte van  
 het jaar 2019 van 300 als gevolg van het nieuw model Permanente Educatie. 
• De opbrengsten van Communicatie (999) bestaan uit Evenementen (602) en Uitgeverij (397). Voor de Uitgeverij 
 wordt een lichte omzetstijging van 20 bij de verkoop van de HRA bundel verwacht.

Lasten

Voor de totale lasten, die uitkomen op 28.518, zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
• Kostenstijging variërend tussen de 1,4% en 2,6% als gevolg van indexering salarissen en kosten leveranciers.
• Beëindiging van de activiteiten van de Monitoring Commissie Accountancy (MCA) eind 2019.
• Een besteding van 1.500 aan projecten uit de Vernieuwingsagenda.
• Een stijging van de kosten voor CEA (44).

Het resultaat past binnen het financieringskader van het meerjarenbeleid zonder aantasting van het minimaal 
benodigde weerstandsvermogen (vastgesteld op 6.000 tijdens de fusie).

Er is voldoende ruimte voor de vanuit de Vernieuwingsagenda voorgenomen investering in een datagedreven organisa-
tie van maximaal 1.900 in de periode 2020-2022. Deze uitgaven zullen aangewend worden voor extra inspanningen op 
het gebied van innovatie en het opzetten van een datagedreven organisatie (out-of-pocket, project-fte en IT-investerin-
gen). In de begroting 2020 is 75 opgenomen voor de eerste fase van het project Datagedreven organisatie.
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V ONTWERPVERORDENINGEN
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Ontwerpverordeningen

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,

Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet op het accountantsberoep;

Overwegende dat het wenselijk is om in de VGBA duidelijk te maken dat het aannemen of aanbieden van geschenken 
of andere zaken niet mag, als dat tot doel heeft tot onethisch gedrag aan te zetten;

Overwegende dat het wenselijk wordt geacht collegiaal overleg in te voeren dat erop gericht is te voorkomen dat 
cliënten die ongewenst gedrag vertonen eenvoudig kunnen overstappen naar een andere accountant; 

Overwegende dat bij het opnemen van deze aanvullingen de uitgangspunten worden toegepast die voor het opstellen 
van de VGBA zijn gekozen; 

Overwegende dat dit ook een mogelijkheid is om enkele technische verbeteringen door te voeren;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel I
De Verordening gedrags- en beroepsregels accountants wordt als volgt gewijzigd:

A
Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd dat luidt:

Artikel 10a
1 De accountant zet niet aan of laat niet aanzetten tot onethisch gedrag door het aanbieden of laten aanbieden van  
 een geschenk, persoonlijke uiting van gastvrijheid, belofte of dienst. 
2 De accountant moedigt een ander niet aan om een geschenk, persoonlijke uiting van gastvrijheid, belofte of dienst  
 aan te bieden of te ontvangen, terwijl hij weet of behoort te weten dat de aanbieder de bedoeling heeft daarmee aan  
 te zetten tot onethisch gedrag. 

B
Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd dat luidt:

A Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening 
 gedrags- en beroepsregels accountants 
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Artikel 11a
De accountant ontvangt geen geschenk, persoonlijke uiting van gastvrijheid, belofte of dienst waarvan hij weet of 
behoort te weten dat dit wordt aangeboden met de bedoeling om aan te zetten tot onethisch gedrag. 

C
Na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd dat luidt:

Artikel 15a
1 Voordat een accountant een controleopdracht, beoordelingsopdracht of samenstellingsopdracht van historische 
 financiële informatie aanvaardt, gaat deze bij een andere accountant die bij deze cliënt een dergelijke opdracht   
 uitvoert of in de voorgaande 24 maanden heeft uitgevoerd na of er aanleiding is om de opdracht niet te aanvaarden. 
2 Het eerste lid geldt niet, indien de accountant:
 a bij deze cliënt al een controleopdracht, beoordelingsopdracht of samenstellingsopdracht van historische 
  financiële informatie uitvoert of in de voorgaande verantwoordingsperiode heeft uitgevoerd; of
 b de opdracht overneemt van een andere accountant binnen dezelfde accountantspraktijk. 
3 Een accountant beantwoordt een verzoek op grond van het eerste lid binnen een redelijke termijn.

D
Artikel 25 vervalt. 

Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 
1 januari 2020. 

Artikel III
Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening VGBA 2019. 
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De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; 

Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet op het accountantsberoep; 

Overwegende dat het wenselijk is om in de ViO beter aan te geven welke accountants de onafhankelijkheid kunnen 
bedreigen als gevolg van langdurige betrokkenheid bij dienstverlening;

Overwegende dat het wenselijk is de betrokkenheid van key assurance-partners tijdens de afkoelingsperiode na 
langdurige betrokkenheid strikter te regelen; 

Overwegende dat het wenselijk is expliciet te regelen dat key assurance-partners tijdens de afkoelingsperiode, 
onder voorwaarden, leidinggevende functies binnen de accountantspraktijk op zich kunnen nemen;

Overwegende dat bij het opnemen van deze aanvullingen de uitgangspunten worden toegepast die voor het opstellen 
van de ViO zijn gekozen; 

Overwegende dat dit ook een mogelijkheid is om enkele technische verbeteringen door te voeren;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel I
De Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 28, eerste lid, komt te luiden: 
1 Een bedreiging die een maatregel vereist doet zich voor wanneer een onaanvaardbaar risico van vertrouwdheid of  
 eigenbelang ontstaat doordat een lid van het assurance-team dat inhoudelijke bemoeienis heeft met de uitvoering  
 van een assurance-opdracht langdurig betrokken is bij dienstverlening aan dezelfde verantwoordelijke partij.

B
Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd: 
1 Het derde lid komt te luiden:
 3  Als maatregel mag de key assurance-partner gedurende drie jaren: 
  a geen lid zijn van enig assurance-team bij deze verantwoordelijke partij;
  b niet verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening of voor de contacten over de dienstverlening door de 
   accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk aan deze verantwoordelijke partij; of
  c geen activiteiten verrichten die tot gevolg hebben dat hij intensief of regelmatig contact heeft met het 
   management of de met governance belaste personen van deze verantwoordelijke partij.
2  Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid wordt een lid ingevoegd dat luidt:
 4  In afwijking van het derde lid mag een key assurance-partner een leidinggevende functie binnen de accountants-
  eenheid of een ander onderdeel van het netwerk op zich nemen, voor zover hij geen inhoudelijke bemoeienis heeft  
  met de uitvoering van enige dienstverlening of andere activiteit bij deze verantwoordelijke partij. 

C 
Artikel 29a, tweede lid, komt te luiden:
2  Artikel 29, derde en vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op personen als bedoeld in het eerste lid.

D
Artikel 48 komt te luiden:

B  Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening inzake 
  de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
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Artikel 48
1 De ViO zoals deze luidde tot en met 31 december 2019 blijft van toepassing op een assurance-opdracht die 
 betrekking heeft op een verantwoordingsperiode die aanvangt voor 15 december 2019. 
2  Artikel 29, derde lid, zoals dat luidde tot en met 31 december 2019 blijft van toepassing op een assurance-opdracht  
 die betrekking heeft op een verantwoordingsperiode die aanvangt voor 15 december 2020.

E
Artikel 48a komt te luiden:

Artikel 48a
1 De ViO zoals deze luidde tot en met 16 juni 2016 blijft van toepassing op een assurance-opdracht die betrekking   
 heeft op een verantwoordingsperiode die is aangevangen voor 17 juni 2016.
2  In afwijking van het eerste lid en ongeacht de verantwoordingsperiode waarop een assurance-opdracht betrekking  
 heeft, blijft de afkoelingsperiode van twee jaren, bedoeld in artikel 29, tweede lid, zoals dat luidde tot en met 16 juni  
 2016 van toepassing in geval van:
 a  een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang, indien de afkoelingsperiode is aangevangen voor  
  17 juni 2016;
 b  een assurance-opdracht bij een organisatie van openbaar belang anders dan een wettelijke controle, indien de  
  afkoelingsperiode is aangevangen of aanvangt voor 16 december 2017.
3  In afwijking van het eerste lid is de afkoelingsperiode van drie jaren, bedoeld in artikel 29a, tweede lid, van 
 toepassing in geval van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang, indien:
 a  deze wettelijke controle betrekking heeft op een verantwoordingsperiode die is aangevangen voor 17 juni 2016; en
 b de afkoelingsperiode is aangevangen op of na 17 juni 2016.
4  In afwijking van het eerste lid blijft artikel 38 zoals dat luidde tot en met 16 juni 2016 van toepassing op een assu-
 rance-opdracht anders dan een wettelijke controle die betrekking heeft op een verantwoordingsperiode die is 
 aangevangen of aanvangt voor 16 december 2017.

F
Na artikel 48a wordt een nieuw artikel ingevoegd dat luidt:

Artikel 48b
1  Artikel 28, tweede lid, is niet van toepassing op een assurance-opdracht die voor 17 december 2013 is aangegaan.
2  Artikel 29 zoals dit luidde tot en met 16 juni 2016 is niet van toepassing op een assurance-opdracht die voor 
 17 december 2013 is aangegaan.
3  Op de situatie, bedoeld in het eerste of tweede lid, blijven de NVO van toepassing.
4  In geval van een assurance-opdracht als bedoeld in het eerste lid die periodiek wordt verlengd, beëindigt de 
 eindverantwoordelijke accountant na het afronden van de assurance-opdracht met betrekking tot de eerste 
 verantwoordingsperiode de overeenkomst, indien niet wordt voldaan aan artikel 28.
5  In geval van een assurance-opdracht als bedoeld in het tweede lid die periodiek wordt verlengd, beëindigt de 
 eindverantwoordelijke accountant na het afronden van de assurance-opdracht met betrekking tot de tweede 
 verantwoordingsperiode de overeenkomst, indien niet wordt voldaan aan artikel 29 zoals dit luidde tot en met 
 16 juni 2016.
6  De NVO blijven van toepassing op een bedreiging die voortvloeit uit:
 a  een arbeidsrelatie als bedoeld in hoofdstuk 10 zoals dit luidde tot en met 16 juni 2016 die is overeengekomen   
  voor 17 december 2013;
 b  een juridische procedure als bedoeld in artikel 45 die is aangespannen voor 17 december 2013.
7 In dit artikel wordt verstaan onder NVO:
 a  Nadere voorschriften onafhankelijkheid openbaar accountant (AA’s);
 b  Nadere voorschriften onafhankelijkheid openbaar accountant (RA’s);
 c Nadere voorschriften onafhankelijkheid intern accountant - assurance-opdrachten (AA’s);
 d  Nadere voorschriften onafhankelijkheid intern accountant - assurance-opdrachten (RA’s);
 e  Nadere voorschriften onafhankelijkheid overheidsaccountant - assurance-opdrachten (AA’s); of
 f  Nadere voorschriften onafhankelijkheid overheidsaccountant - assurance-opdrachten (RA’s), zoals deze luidden  
  tot de inwerkingtreding van deze verordening op 1 januari 2014.
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Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 
1 januari 2020.

Artikel III
Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening ViO 2019.
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De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; 

Gelet op de artikelen 19, tweede lid, onderdeel j van de Wet op het accountantsberoep;

Overwegende dat de Commissie eindtermen accountantsopleiding eindtermen heeft vastgesteld voor het 
theoretische- en het praktijkgedeelte van de opleiding tot accountant;

Overwegende dat kandidaten die het examen ter afronding van de praktijkopleiding afleggen, in staat moeten zijn 
om vanuit een theoretisch kader op hun praktijkwerkzaamheden te reflecteren en de theorie in de praktijk moeten 
kunnen toepassen;

Overwegende dat de eindtermen het mogelijk maken om bij het examen ter afronding van de praktijkopleiding 
theoretische eindtermen en eindtermen voor de praktijkopleiding in samenhang te examineren;

Overwegende dat dit bij het afnemen van het examen een grotere betrokkenheid vraagt van de instellingen die het 
theoretische deel van de accountantsopleiding aanbieden;

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel I
De Verordening op de praktijkopleidingen wordt als volgt gewijzigd:

A
Er wordt een hoofdstuk ingevoegd luidende:

Hoofdstuk 2A de examencommissie

Artikel 4a
1 Er is een examencommissie.
2 De examencommissie heeft tot taak:
 a de kwaliteit van het examen mede te waarborgen; en
 b de kwaliteit van de organisatie en de procedures met betrekking tot het examen te waarborgen.
 
Artikel 4b
1 De examencommissie bestaat uit zes leden, waaronder een voorzitter. 
2 Het bestuur benoemt de voorzitter uit de leden van de examencommissie welke op grond van een voordracht als   
 bedoeld in het vierde lid zijn benoemd. 
3 Het bestuur benoemt de leden van de examencommissie op basis van de voordrachten, bedoeld in het vierde tot 
 en met het zevende lid, voor een periode van vier jaren tenzij er, gelet op de antecedenten van het voorgedragen lid,  
 gegronde vrees bestaat dat deze zal handelen of nalaten in strijd met wettelijke voorschriften, de accountant 
 betreffende, of dat zijn benoeming op andere wijze de eer van de stand van accountants zal schaden. Een lid kan   
 eenmaal worden herbenoemd.
4 De Raad voor de Praktijkopleidingen draagt uit zijn midden twee leden van de examencommissie ter benoeming voor  
 aan het bestuur.
5 De universiteiten welke beschikken over een aanwijzing als bedoeld in artikel 49, tweede lid, onderdeel b van de wet  
 kunnen gezamenlijk twee leden van de examencommissie ter benoeming voordragen aan het bestuur.
6 De Vereniging van Aangewezen Accountancyscholen kan een lid van de examencommissie ter benoeming voordragen  
 aan het bestuur. 
7 Het samenwerkingsverband Hbo-AC-Scholenoverleg kan een lid van de examencommissie ter benoeming voordragen  
 aan het bestuur. 

C  Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening 
  op de praktijkopleidingen 
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Artikel II
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020. 
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VI VOETNOTEN
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1 De Code of Ethics van de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) van de International 
 Federation of Accountants (IFAC), zoals deze geldt per 15 juni 2019. 
2 De VGBA geldt sinds 1 januari 2014.
3 Deze staan in de Sections 250 en 340 van de Code of Ethics, Inducements, including gifts and hospitality.
  In Section 320 van de Code of Ethics komt collegiaal overleg aan de orde.
4 De ViO geldt sinds 1 januari 2014.
5 House of Commons, Business, Energy and Industrial Strategy Committee, The Future of Audit, Nineteenth Report of  
 Session 2017-19, Report, together with formal minutes relating to the report, Ordered by the House of Commons to  
 be printed 26 March 2019, paragraaf 183 - 188 
6 De ViO geldt alleen voor assurance-opdrachten. Volgens de huidige regelgeving moeten geschenken en persoonlijke  
 uitingen van gastvrijheid buiten het assurance-domein worden beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van  
 de VGBA (artikelen 20 en 21).
7 Artikel 27 ViO verbiedt het aanbieden en ontvangen van geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid met  
 een waarde die niet verwaarloosbaar of onbeduidend zijn (eerste en derde lid). Geschenken en persoonlijke uitingen  
 van gastvrijheid met een waarde van meer dan € 100 hebben de schijn tegen. Dit is echter een weerlegbaar ver-
 moeden. Een eindverantwoordelijke accountant die een assurance-opdracht wil (blijven) uitvoeren ondanks een 
 geschenk of persoonlijke uiting van gastvrijheid met een waarde van meer dan € 100, zal onderbouwd moeten weer 
 leggen waarom dit toch verwaarloosbaar of onbeduidend is (tweede en derde lid).
8 Geschenk: iets dat men aan iemand geeft, veelal ter gelegenheid van een speciale gebeurtenis.
 Persoonlijke uiting van gastvrijheid: voor een derde betaalde kosten van uitstapjes, reizen, lunches, diners en 
 dergelijke die geen zakelijk karakter dragen.
9 Het aanbieden en ontvangen van dit soort gebaren is feitelijk ook onethisch gedrag. Dit is immers in strijd met de   
 fundamentele beginselen integriteit en objectiviteit en ook met het fundamentele beginsel professionaliteit. U kunt  
 daar meer over lezen onder de kopjes ‘Artikel 10a‘ en ‘Artikel 11a’. 
10 Dat zijn de ‘nauwe persoonlijke relaties’ volgens de ViO (artikel 1). De ViO gaat ervan uit dat betrekkingen van nauwe  
 persoonlijke relaties van leden van het assurance-team de onafhankelijke uitvoering van een assurance-opdracht  
 kunnen bedreigen. 
11 Zie vorige voetnoot. 
12 Artikel 15a VGBA voert het collegiaal overleg opnieuw in. Collegiaal overleg was verplicht volgens de Gedrags- en be-
 roepsregels accountants (GBA) maar was afgeschaft bij de overgang van de GBA naar de Verordening gedragscode.
13 Artikel 10, lid 1, onderdeel a, onder 2, NVKS. Strikt genomen moeten accountantsorganisaties dat doen wanneer ze  
 een wettelijke controle willen aanvaarden (artikel 12, lid 1, onderdeel a, onder 4, Bta).
14 De VGBA wijkt op dit punt af van de Code of Ethics. Volgens de Code of Ethics is collegiaal overleg alleen verplicht bij  
 controleopdrachten van financiële overzichten en beoordelingsopdrachten van financiële overzichten (R320.8 Code  
 of Ethics).
15 Het bestuur van de NBA erkent dat collegiaal overleg administratieve lasten meebrengt. Deze staan echter niet in  
 verhouding tot het doel van het collegiaal overleg in de situatie dat een accountant zelf al opdrachten bij de cliënt 
 uitvoert of kort daarvoor heeft uitgevoerd. Daarom stelt het bestuur een uitzondering voor. Het definitieve voorstel  
 voor die uitzondering wijkt af van het consultatievoorstel van 19 juli 2019. Die afwijking zit in de termijn waarvoor   
 de uitzondering geldt. Die termijn luidt nu: in de voorgaande verantwoordingsperiode. Het consultatievoorstel luidde:  
 in de voorgaande twee jaren. Deze wijziging komt voort uit verschillende reacties die op het consultatievoorstel zijn  
 ontvangen. Twee jaren wordt als te lang ervaren. In de tussentijd kunnen immers relevante integriteitskwesties 
 ontstaan waarvan het essentieel is dat de opvolgend accountant daarover wordt geïnformeerd.
16 De opvolgend accountant is dus niet verplicht om collegiaal overleg te voeren met een accountant die langer geleden  
 dan de voorgaande 24 maanden een controle-, beoordelings- of samenstellingsopdracht uitvoerde. De keuze om een 
 grens te trekken in de tijd komt voort uit een afweging tussen administratieve lasten en het beoogde doel van colle-
 giaal overleg. 
17 Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke   
 eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking  
 van Besluit 2005/909/EG van de Commissie (PbEU 2014, L 158).
18 Het stelsel van kwaliteitsbeheersing zal ook eisen stellen aan opdrachtaanvaarding (artikel 12 Bta en artikel 10 NVKS).
19 Definities in de NV NOCLAR: 
 c Relevante niet-naleving: geïdentificeerde, mogelijke of dreigende niet-naleving van wet- en regelgeving als 
  bedoeld in artikel 2 van de NV NOCLAR.
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 d Niet-naleving: opzettelijk of niet-opzettelijk in strijd met de wet- en regelgeving uitvoeren of niet uitvoeren van  
  handelingen begaan door de eigen organisatie of door de cliënt, of door de met governance belaste personen,   
  het management of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de eigen organisatie of de cliënt. Onder   
  niet-naleving wordt niet verstaan persoonlijke misdragingen die geen verband houden met de zakelijke activi-
  teiten van de eigen organisatie of van de cliënt.
20 Artikelen 14 en 15 NV NOCLAR. 
21 De ViO geldt sinds 1 januari 2014.
22 Deze staan in de Section 540 van de Code of Ethics, Long association of personnel (including partner rotation) with 
 an audit client. Section 540 geldt voor controle- en beoordelingsopdrachten van financiële informatie en is van   
 toepassing op opdrachten van verantwoordingsperioden die beginnen op of na 15 juni 2019. Section 940 van de Code  
 of Ethics gaat ook over langdurige betrokkenheid. Die laten we echter buiten beschouwing vanwege eerder gekozen  
 uitgangspunten. Zie verderop in de hoofdtekst.
23 De Code of Ethics van de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) van de International 
 Federation of Accountants (IFAC).
24 De externe accountant van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang moet rouleren volgens  
 artikel 24 van de Wta. 
25 Bedreiging als gevolg van vertrouwdheid: dit is de bedreiging die ontstaat, indien er een nauwe band bestaat tussen  
 een lid van het assurance-team en (vertegenwoordigers van) de verantwoordelijke partij of indien een lid van het   
 assurance-team te veel sympathie koestert voor de belangen van een ander (Toelichting op artikel 1 van de ViO). 
26 Bedreiging als gevolg van eigenbelang: dit is de bedreiging die ontstaat uit een financieel of ander belang van 
 bijvoorbeeld een lid van het assurance-team of de accountantseenheid (Toelichting op artikel 1 van de ViO).
27 Zie onderdeel b, onder 1, van de definitie van assurance-team in artikel 1 van de ViO. Die definitie luidt: 
 a opdrachtteam;
 b alle overige personen binnen de accountantseenheid of binnen een ander onderdeel van het netwerk van de   
  accountantspraktijk die rechtstreeks invloed op de uitkomst van een assurance-opdracht kunnen uitoefenen.  
  Hieronder wordt in ieder geval verstaan de persoon die: 
  1. aanbevelingen doet over de beloning van, toezicht houdt op of leiding geeft aan de eindverantwoordelijke   
   accountant met betrekking tot de assurance-opdracht; 
  2. vaktechnische consulten geeft ten behoeve van de assurance-opdracht; of
  3. de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van de nog niet afgeronde assurance-opdracht uitvoert; en 
 c persoon die het periodieke intern kwaliteitsonderzoek van afgeronde assurance-opdrachten uitvoert.
28 Dagelijks beleidsbepalers en het hoofd personeelszaken zijn namelijk ‘personen die aanbevelingen doen over de   
 beloning van, toezicht houden op of leiding geven aan de eindverantwoordelijke accountant.’ Die vallen dus onder de  
 definitie van assurance-team. 
29 Het hoofd vaktechniek is eindverantwoordelijk voor de vaktechnische consulten die de medewerkers van de afdeling  
 vaktechniek geven. Alle personen die vaktechnische consulten geven ten behoeve van een assurance-opdracht 
 vallen onder de definitie van assurance-team.
30 Deze artikelen gelden alleen voor assurance-opdrachten bij een organisatie van openbaar belang. De externe 
 accountant moet echter volgens artikel 24 Wta rouleren (na 5 aaneengesloten boekjaren).
31 Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifiek eisen  
 voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van  
 Besluit 2005/909/EG van de Commissie (Pb L 158 van 27 mei 2014).
32 De externe accountant moet rouleren volgens artikel 24 van de Wta.
33 De Code of Ethics doet dat wel. De Code of Ethics bestaat uit een regime voor controle- en beoordelingsopdrachten  
 van financiële informatie (Part 4A van de herziene Code of Ethics) en een regime voor overige assurance-opdrachten  
 (Part 4B van de herziene Code of Ethics). Bij de totstandkoming van de ViO is het regime voor controle- en beoorde - 
 lingsopdrachten van financiële informatie als uitgangspunt genomen. 
34 De roulatievoorschriften in de Code of Ethics gelden alleen voor controle- en beoordelingsopdrachten van financiële 
 informatie . Deze staan in de Section 540 van de Code of Ethics, Long association of personnel (including partner   
 rotation) with an audit client. Section 540 is van toepassing op opdrachten van verantwoordingsperioden die 
 beginnen op of na 15 juni 2019. 
35 De Code of Ethics houdt rekening met eventuele (supra)nationale regelingen die een andere afkoelingstermijn 
 voorschrijven (R540.19). De afkoelingstermijn moet in dat geval minimaal drie jaar zijn. 
36 Wijziging per 17 juni 2016.
37 Op dit punt is aangesloten bij artikel 17, zevende lid, EU-verordening. 
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38 De Code of Ethics maakt onderscheid tussen key assurance-partners. Er gelden verschillende afkoelingstermijnen.
 Dit zijn de hoofdregels. Voor de eindverantwoordelijke accountant geldt een afkoelingstermijn van 5 jaar. Voor de   
 opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar geldt een afkoelingstermijn van drie jaar. Voor overige key assurance-
 partners geldt een afkoelingstermijn van twee jaar. 
39 Paragraaf 540.20 A1 van de Code of Ethics: ‘The provisions of paragraph R540.20 are not intended to prevent the 
 individual from assuming a leadership role in the firm or a network firm, such as that of the Senior or Managing 
 Partner (Chief Executive or equivalent).’
40 Hoofdstuk 3 van de NBA-handreiking 1131 gaat over langdurige betrokkenheid bij dienstverlening aan de 
 verantwoordelijke partij. 
41 Verantwoordelijke partij: verantwoordelijke persoon of verantwoordelijke entiteit (artikel 1 ViO).
42 Artikel 28, tweede lid, ViO (samengevat): er is een bedreiging als een key assurance-partner of ander senior-lid van  
 het assurance-team zeven jaar of langer betrokken is. Dat is echter een weerlegbaar vermoeden. 
43 Volgens de huidige toelichting op artikel 28 zijn senior leden van het assurance-team bijvoorbeeld senior managers  
 of senior stafmedewerkers.
44 Of dat zo is hangt af van de feiten en omstandigheden. Dit hangt bijvoorbeeld af van zijn rol bij de dienstverlening. 
 Zie de artikelsgewijze toelichting op artikel 28 ViO. 
45 Opdrachtteam volgens de ViO: ‘alle partners en andere personen die de assurance-opdracht uitvoeren, alsmede alle 
 personen die door een accountantseenheid of een ander onderdeel van het netwerk zijn ingezet en assurance-
 werkzaamheden gericht op de assurance-opdracht uitvoeren. Hieronder wordt niet verstaan een externe deskundige  
 die is ingeschakeld door de eindverantwoordelijke accountant en is ingehuurd door de accountantseenheid of een  
 ander onderdeel van het netwerk (definitie in artikel 1).’
46 Onderdeel b, onder 1, van de definitie van assurance-team.
47 De externe accountant van een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang moet rouleren volgens  
 artikel 24 van de Wta. 
48 Dit geldt ook voor activiteiten bij verbonden derden van de verantwoordelijke partij (artikel 10 ViO). 
49 Heeft het wel het karakter van een advies? Dan geeft de key assurance-partner een consult volgens paragraaf A21  
 van Standaard 220 van de NV COS. De persoon die vaktechnische consulten geeft ten behoeve van de assurance-
 opdracht is onderdeel van het assurance-team volgens de ViO (artikel 1 ViO).
50 Bijvoorbeeld de Rotary club of de Lions club.
51 Uit de toelichting op artikel 18 ViO: ‘Het management van een entiteit verricht vele activiteiten met als doel de entiteit  
 zodanig aan te sturen dat de belangen van de stakeholders worden gediend. Het is niet mogelijk elke verantwoor-
 delijkheid die bij het management ligt nader te specificeren. Onder deze verantwoordelijkheden vallen in ieder geval  
 het nemen van belangrijke beslissingen omtrent de aankoop, de strategische aanwending en de beheersing van   
 personele, financiële, fysieke en immateriële middelen. […..]’
52 Dit voorbeeld doet zich niet voor bij een wettelijke controlecliënt (oob). Daar zijn immers alleen ‘controlediensten’   
 toegestaan naast de wettelijke controle. 
53 Voor zover het overgangsrecht is uitgewerkt, ervaren accountants er geen hinder van.
54 In de beroepsreglementering wordt wel vaker een einddatum aan overgangsrecht gesteld. 
 Zie bijvoorbeeld de NV COS. 
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