
Amendement 
 
 
Amendement op de Ontwerpverordening op het Belanghebbendenorgaan 
beroepsreglementering en op het College voor beroepsreglementering en zijn 
subcommissies (Verordening op de organen voor de Beroepsreglementering) 
 
(gepubliceerd op de website van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants op 25 
november 2022. 
 
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; 
Gelet op artikel 10, eerste lid van de Verordening op de ledenvergadering; 
Stelt voor bij wege van dit amendement de Ontwerpverordening op het Belanghebbendenorgaan 
beroepsreglementering en op het College voor beroepsreglementering en zijn subcommissies 
(Verordening op de organen voor de Beroepsreglementering) als volgt te wijzigen:  
 
Artikel I 
De ontwerpverordening op het Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering en op het 
College voor beroepsreglementering en zijn subcommissies (Verordening op de organen voor de 
Beroepsreglementering) wordt als volgt gewijzigd: 
 
A 
In artikel 1 komt de definitie van beroepsreglementeringsproces te luiden: 
 
- beroepsreglementeringsproces: het regelgevend proces voor het opstellen van gedrags- en 

beroepsregels van de beroepsorganisatie, handreikingen en alerts van de beroepsorganisatie 
en interpretaties van gedrags- en beroepsregels. 

 
B 
In artikel 3, vierde lid, wordt ‘aftredende voorzitter’ vervangen door ‘aftredende voorzitter van het 
Belanghebbendenorgaan’.  
 
C 
Artikel 6 vervalt. 
 
D 
Artikel 7 komt te luiden: 
 
Artikel 7 
1.  Het Belanghebbendenorgaan vergadert ten minste vijf keer per jaar of zo dikwijls als het dat  

nodig oordeelt.  
2.  Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming, is de meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen vereist. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter, of 
bij afwezigheid van de voorzitter de stem van de plaatsvervangend voorzitter doorslaggevend,  

3.  Ieder lid brengt slechts één stem uit.  
4.  Het Belanghebbendenorgaan neemt geen beslissingen indien niet ten minste de meerderheid 

van de leden heeft deelgenomen aan de stemming. Stemmen kunnen ook op digitale wijze 
worden uitgebracht.  

5.  Een lid of leden van het Belanghebbendenorgaan kunnen ervoor kiezen een 
minderheidsstandpunt vast te laten leggen in stukken waarin adviezen en vaststellingen 
worden vastgelegd.  

6.  De voorzitter of de plaatsvervangend voorzitter van het College worden op grond van hun 
functie uitgenodigd bij de vergaderingen van het Belanghebbendenorgaan. 

 
E 
Artikel 12, onderdeel c, komt te luiden:     



 
c.  als het lid een rol aanvaardt die ertoe leidt dat de goede afspiegeling, bedoeld in artikel 9, 

negende lid, in belangrijke mate wordt verstoord;  
 
F  
Artikel 13 vervalt. 
 
G 
Artikel 14 komt te luiden: 
 
Artikel 14  
1.  Het College of een subcommissie vergadert ten minste negen keer per jaar of zo dikwijls als 

het dat nodig oordeelt.  
2.  Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming, is de meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen vereist. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter, of 
bij afwezigheid van de voorzitter de stem van de plaatsvervangend voorzitter doorslaggevend.  

3.  Ieder lid brengt slechts één stem uit.  
4.  Het College neemt geen beslissingen indien niet ten minste twee derde van de leden 

deelneemt aan de stemming.  
5.  De voorzitter van het College kan besluiten waarnemers toe te laten tot de vergadering.  
 
H 
Artikel 15 komt te luiden: 
 
Artikel 15  
Het College voert zijn werkzaamheden uit in een door hem ingericht eerlijk en transparant 
beroepsreglementeringsproces en richt zich daarbij op een goede beroepsuitoefening van 
accountants en het maatschappelijk belang daarvan. 
 
I 
Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het vijfde lid wordt ‘feedback statement’ vervangen door ‘reactie’. 
2. Het zesde lid komt te luiden: 
 

6.  Het bestuur legt een verschil van inzicht met het College over het jaarplan, de consultatie 
van verordeningen of nadere voorschriften de goedkeuring van een nader voorschrift of 
nadere handreiking of het voorleggen van een verordening aan de ledenvergadering, voor 
aan de ledenvergadering. Dit schorst niet de voortzetting van aangelegenheden waarover 
geen verschil van inzicht bestaat.  

 
3. In het zevende lid wordt ‘de IAASB en IESBA’ vervangen door ‘internationale organisaties’ 
 
J 
Artikel 17, eerste lid komt te luiden: 
 
1.  Een voornemen van het College tot het doen van een voordracht als bedoeld in artikel 16, 

eerste lid, behoeft de instemming van het Belanghebbendenorgaan. Bij het ontbreken van de 
instemming van het Belanghebbendenorgaan, doet het College de voordracht, bedoeld in 
artikel 16, eerste lid, vergezeld van de motivering van het Belanghebbendenorgaan voor de 
onthouding van de instemming. 

 
Aldus vastgesteld op 23 november 2022. 
  



Toelichting 
 
Algemeen 
 
Dit amendement wordt door ons ingediend op grond van artikel 10, eerste lid, van de 
Verordening op de ledenvergadering. Dat artikel staat het onder andere aan het bestuur toe om 
amendementen op voorgestelde ontwerpverordeningen in te dienen. Een amendement houdt 
een voorstel tot wijziging van een voorgelegde ontwerpverordening in en wijzigt - als het 
amendement wordt aangenomen - een bepaling uit de ontwerpverordening. De aanleiding voor 
dit amendement is een reactie die wij vanuit de organisatie hebben ontvangen nadat de 
ontwerpverordening op de website van de NBA bekend was gemaakt. 
 
Als de ledenvergadering het amendement aanneemt, brengen wij nadien de toelichting op de 
dan vastgestelde verordening in overeenstemming met de aanvaarde amendementen. 
 
Artikelsgewijs 
 
Artikel A 
Dit artikel beoogt de definitie van beroepsreglementeringsproces in de ontwerpverordening te 
verduidelijken. Aan de definitie is nu toegevoegd dat ook het opstellen van interpretaties van 
gedrags- en beroepsregels tot het beroepsreglementeringsproces behoort. 
 
Artikel B 
Dit artikel beoogt een verduidelijking van artikel 3, vierde lid, van de ontwerpverordening. 
 
Artikel C  
Hiermee vervalt artikel 6 van de ontwerpverordening. Dat artikel verplichtte de leden van het 
Belanghebbendenorgaan tot ondertekening van een geheimhoudingsverklaring. Die bepaling is 
niet nodig omdat die leden op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht al tot 
geheimhouding verplicht zijn. 
 
Artikel D 
Hiermee vervalt het oorspronkelijk voorgestelde artikel 7, tweede lid, van de ontwerpverordening. 
Dat lid bepaalde dat zowel fysiek als digitaal kan worden deelgenomen aan een vergadering van 
het Belanghebbendenorgaan. Die bepaling vinden wij niet noodzakelijk. Verder is een 
verduidelijking opgenomen van artikel 7, vijfde lid van de ontwerpverordening (na vernummering) 
ten aanzien van het innemen van minderheidsstandpunten. Daarmee beogen wij geen 
inhoudelijke wijziging. 
 
Artikel E 
Dit artikel beoogt een verduidelijking van artikel 12, onderdeel c van de ontwerpverordening. Een 
inhoudelijke wijziging is niet beoogd. 
 
Artikel F 
Hiermee vervalt artikel 13 van de ontwerpverordening. Dat artikel verplichtte de leden van het 
College en de subcommissies tot ondertekening van een geheimhoudingsverklaring. Die 
bepaling is niet nodig omdat die leden op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht al tot geheimhouding verplicht zijn. 
 
Artikel G 
Hiermee vervalt in de eerste plaats het oorspronkelijk voorgestelde artikel 14, tweede lid, van de 
ontwerpverordening. Dat lid bepaalde dat zowel fysiek als digitaal kan worden deelgenomen aan 
een vergadering van het College. Die bepaling vinden wij niet noodzakelijk.  
In de tweede plaats wordt de bepaling over het toelaten van waarnemers gewijzigd (nu artikel 14, 
vijfde lid van de ontwerpverordening). De bevoegdheid om waarnemers toe te laten, komt bij de 
voorzitter van het College te liggen. 



 
Artikel H 
Hiermee komt artikel 15, tweede lid van de ontwerpverordening te vervallen. De daar eerder 
opgenomen opsomming zal, na aanvaarding van het amendement, worden opgenomen in de 
toelichting. 
 
Artikel I 
Hiermee wordt de uitdrukking ‘feedback statement’ in artikel 16, vijfde lid van de 
ontwerpverordening vervangen door ‘reactie’. Verder beoogt het amendement op dit punt artikel 
16, zesde lid te verduidelijken. Een inhoudelijke wijziging is niet beoogd. 
Ten slotte wordt in artikel 16, zevende lid, van de ontwerpverordening IAASB en IESBA 
vervangen door het algemenere ‘internationale organisaties’. 
 
Artikel J 
Het amendement beoogt op dit punt een verduidelijking van artikel 17, eerste lid van de 
ontwerpverordening. Een inhoudelijke wijziging is niet beoogd. 


