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Criteria voor beoordeling afgeven verklaring van vakbekwaamheid voor personen van buiten de EU/EER 

 

Algemeen: 

Een aanvraag dient in de Nederlandse of Engelse taal gesteld te zijn en moet vergezeld gaan van gelegaliseerde kopieën van alle 

relevante documentatie. Indien bijgevoegde stukken niet in de Nederlandse of Engelse taal zijn gesteld, dient een geautoriseerde 

vertaling in het Nederlands of Engels bijgevoegd te zijn. Legalisering kan geschieden door een notaris en/of bevoegde instantie en voor 

het theoretische getuigschrift/diploma uitsluitend door de onderwijsinstelling die het document heeft afgegeven. Het secretariaat verifieert 

of legalisering/autorisatie correct heeft plaatsgevonden en controleert het bestaan van opleidingsinstituten en beroepsorganisaties. 

Buitenlandse diploma’s/getuigschriften worden beoordeeld na feitelijk onderzoek door een beoordelingscommissie. De criteria voor 

eenzelfde niveau van vakbekwaamheid zijn onderstaand weergegeven. 

 
Wettelijke vereisten  T.b.v. inschrijving in het register van de NBA als 

accountant-administratieconsulent en/of voor 
registratie als extern accountant bij de AFM 
(artikel 54, lid 1 juncto, lid 2 Wab)  

T.b.v. inschrijving in het register van de NBA als 
registeraccountant en/of voor registratie als 
extern accountant bij de AFM 
(artikel 54, lid 1 juncto, lid 2 Wab)  

Persoon die beschikt over een, in een ander land dan Nederland, verkregen diploma of soortgelijk bewijsstuk, waaruit eenzelfde niveau van 
vakbekwaamheid blijkt uit het met goed gevolg hebben voltooid van de opleiding tot registeraccountant respectievelijk accountant-

administratieconsulent in Nederland.  

Gelijkwaardige theoretische 
(accountants)opleiding  

o Gelegaliseerde kopie door onderwijsinstelling van 
getuigschrift/diploma 

o Cijferlijst, studieprogramma’s en literatuur die ten 
grondslag liggen aan het getuigschrift/diploma 

o Niveau: bachelor of economics 

o Gelegaliseerde kopie door onderwijsinstelling van 
getuigschrift/diploma 

o Cijferlijst, studieprogramma’s en literatuur die ten 
grondslag liggen aan het getuigschrift/diploma 

o Niveau: master of science 

Gelijkwaardige praktijkopleiding met 
afsluitend examen  

o Gelegaliseerde kopie door een notaris of bevoegde 
instantie van getuigschrift/ bewijsstuk  

o Onderliggende programma’s, verslagen/rapporten en 
examenprogramma  

 

o Gelegaliseerde kopie door een notaris of bevoegde 
instantie van getuigschrift/ bewijsstuk 

o Onderliggende programma’s, verslagen/rapporten 
en examenprogramma 

Inschrijving in buitenlands 
accountantsregister, inclusief bewijs van 
bevoegdheid tot het doen van wettelijke 
controles van alle soorten 
ondernemingen zonder enige beperking1 

Gelegaliseerde kopie door notaris of betreffende 
beroepsorganisatie/bevoegde instantie van bewijs van 
inschrijving en bewijs van bevoegdheid  

Gelegaliseerde kopie door notaris of betreffende 
beroepsorganisatie/bevoegde instantie van bewijs van 
inschrijving en bewijs van bevoegdheid  

Getuigschrift examen Nederlands recht 
en gedrags- en beroepsregels  

Getuigschrift en/of bewijs van vrijstelling van de NBA  Getuigschrift en/of bewijs van vrijstelling van de NBA  

 

                                                      
1 Aangezien noch de EG-richtsnoerrichtlijn noch het Nederlandse recht enig onderscheid maken naar controlebevoegdheid voor zowel AA- als RA-accountants, met 
uitzondering van het feit dat AA's met ingang van 1 januari 2018 geen wettelijke controles mogen uitvoeren voor organisaties van openbaar belang. Aanvragers moeten in 
hun land van herkomst geautoriseerd zijn om zonder enige beperking wettelijke controles van alle soorten organisaties uit te voeren. 


