
 

 

Ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening op de ledengroepen 
 
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; 
 
Gelet op de artikel 19, tweede lid, aanhef en onderdeel e, van de Wet op het accountantsberoep; 
 
Stelt de volgende verordening vast: 
 
Artikel I 
De Verordening op de ledengroepen wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid vervalt ‘, doch minstens een keer per jaar bijeen’ en wordt na ‘dikwijls’ 

ingevoegd: bijeen. 
2. Het derde lid komt te luiden: 

3. Een ledengroepbestuur kan besluiten een bijeenkomst van een ledengroepvergadering 
geheel of gedeeltelijk via elektronische communicatiemiddelen te laten plaatsvinden. 

  
B 
Artikel 7 vervalt. 
 
C 
Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 
1.  Het tweede lid vervalt. 
2. Het derde lid wordt vernummerd tot het tweede lid.  
 
D 
Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het eerste lid komt te luiden: 

1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van een ledengroepbestuur, worden 
jaarlijks door het ledengroepbestuur uit het midden van het ledengroepbestuur benoemd. 

2. Het vierde lid vervalt. 
 
E 
Artikel 20 vervalt. 
 
Artikel II 
Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant. 
  



 

 

Toelichting 
 
Algemeen 
 
In december 2020 is de ledenvergadering van de NBA akkoord gegaan met de nieuwe 
governance van de NBA. Onderdeel van die governance was onder meer de instelling van 
faculties en het opheffen van de ledengroepen. De ledenvergadering heeft er toen verder mee 
ingestemd dat het bestuur van de NBA aan het ministerie van Financiën vraagt om een 
wetsvoorstel aan de Staten-Generaal voor te leggen.  
 
Voor de nieuwe governance is immers een wetswijziging nodig omdat de ledengroepen in de 
Wet op het accountantsberoep (Wab) zijn geregeld. Het opheffen van de ledengroepen kan dus 
alleen door middel van een wetswijziging vorm worden gegeven.  
 
Het bestuur heeft het genoemde verzoek ingediend en uit het concept van het voorstel voor de 
Wet toekomst accountancysector zoals die openbaar is geconsulteerd, blijkt dat de minister aan 
het verzoek gehoor heeft gegeven.  
 
Daarmee is de wetswijziging nog niet rond en omdat het bestuur de instelling van de faculties 
niet heeft willen wachten tot de ledengroepen daadwerkelijk (wettelijk) waren opgeheven, 
bestaan de ledengroepen en de faculties nu naast elkaar. De vormgeving van de ontwikkelingen 
rond het accountantsberoep is binnen de NBA al wel overgeheveld naar de faculties en de 
communities en vindt niet langer plaats binnen de ledengroepen. 
 
Dat neemt echter niet weg dat de regeling rond de ledengroepen op dit moment nog wel in de 
Wab staat. Dat betekent dat de ledengroepbesturen tot de wetswijziging van kracht wordt de 
bevoegdheid houden om in het bestuur een afgevaardigde (linking pin) aan te wijzen. 
 
Dat betekent dus eveneens dat het intrekken van de Verordening op de ledengroepen op dit 
moment niet aan de orde kan zijn. Wel luidt het voorstel om in die verordening een aantal 
onderwerpen anders vorm te geven. De bedoeling van die wijzigingen is om de 
ledengroepbesturen de ruimte te bieden om flexibeler te kunnen handelen. Een voorbeeld 
daarvan is het laten vervallen van de eis dat ten minste eenmaal per jaar een 
ledengroepvergadering bijeen wordt geroepen. Het ledengroepbestuur  kan dan zelf in 
noodzakelijke gevallen beslissen een ledengroepvergadering bijeen te roepen en hoeft een 
ledengroepvergadering niet louter meer bijeen te roepen op te voldoen aan de huidige eis uit de 
verordening.  
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel I, onderdeel A 
Met de wijziging van artikel 4 van de verordening vervalt in de eerste plaats de eis dat een 
ledengroepbestuur ten minste eenmaal per jaar een ledengroepvergadering bijeen roept. Het 
ledengroepbestuur  kan door deze wijziging zelf in noodzakelijke gevallen beslissen een 
ledengroepvergadering bijeen te roepen en hoeft een ledengroepvergadering niet louter meer 
bijeen te roepen op te voldoen aan de huidige eis in de verordening. Een noodzakelijk geval is 
bijvoorbeeld als er een benoeming van een lid van het ledengroepbestuur plaats moet vinden. 
 
In de tweede plaats wordt nu in de verordening vastgelegd dat een ledengroepbestuur een 
ledengroepvergadering geheel of gedeeltelijk via elektronische communicatiemiddelen plaats kan 
laten vinden. De NBA interpreteerde de Wab al zo, dat er geen belemmeringen zijn om een 
ledengroepvergadering via elektronische communicatiemiddelen plaats te laten vinden, maar de 
mogelijkheid wordt nu ook in de verordening vastgelegd. De mogelijkheid om 
ledengroepvergaderingen achter gesloten deuren te laten plaatsvinden komt daarmee te 
vervallen. De bepaling had geen praktische betekenis.  
 



 

 

Artikel I, onderdeel B 
Door artikel 7 van de verordening te laten vervallen, vervalt de eis dat ten minste de helft van het 
aantal ter vergadering aanwezige stemmen is uitgebracht. Deze bepaling had evenmin 
praktische betekenis. 
 
Artikel I, onderdeel C 
Met de wijziging van artikel 10 vervalt de eis dat jaarlijks een aantal leden van het 
ledengroepbestuur aftreedt. Het vervallen van deze eis kan van praktische betekenis zijn als het 
in de aanloop naar de wetswijziging moeilijk blijkt te zijn om leden van een ledengroepbestuur te 
vinden. Het zou dan knellend zijn als toch een of meer bestuurders af zouden moeten treden 
louter om aan de eis in de verordening te voldoen. 
 
Het bestuur heeft overwogen om voor te stellen het maximaal aantal zetels in een 
ledengroepbestuur te beperken tot vijf (is nu zeven) maar heeft daar uiteindelijk niet voor 
gekozen gelet op de huidige bezetting in de ledengroepbesturen. Dat neemt niet weg dat een 
ledengroep er ook zelf voor kan kiezen het aantal zetels te beperken (doch niet verder dan het 
wettelijk minimum van vijf zetels). Hiervoor is al opgemerkt dat het in de aanloop naar de 
wetswijziging moeilijk kan zijn om leden voor een ledengroepbestuur te vinden. In dat verband is 
van belang dat onbezette zetels geldige besluitvorming binnen een ledengroepbestuur (met 
name de aanwijzing van een linking pin) in principe niet in de weg staan. 
 
Artikel I, onderdeel D 
Met de wijziging worden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van een 
ledengroepbestuur niet meer jaarlijks door de ledengroepvergadering benoemd, maar (jaarlijks) 
door het ledengroepbestuur uit het midden van het ledengroepbestuur. De eis dat de leden van 
een ledengroepbestuur worden benoemd door de ledengroepvergadering blijft wel gehandhaafd. 
Dat is immers een eis die in de Wab is opgenomen. 
 
Verder vervalt met de voorgestelde wijziging van artikel 17 de eis dat het ledengroepbestuur van 
de ledengroep van intern en overheidsaccountants een intern accountant tot voorzitter van het 
ledengroepbestuur benoemt, in het geval een overheidsaccountant tot afgevaardigde (linking pin) 
van de ledengroep is benoemd en vice versa. 
 
Deze eis kwam destijds voort uit het voorstel voor de fusie tussen het NIVRA en de NOvAA. Met 
de instelling van de faculties heeft deze eis aan belang ingeboet en kan derhalve vervallen. 
 
Artikel I, onderdeel E 
Artikel 20 bevatte een overgangsregeling die nu overbodig is geworden. 
 
Artikel II 
Dit artikel bepaalt het moment waarop deze verordening in werking treedt. 
 
 
 


