Tijdens de NBA-bestuursvergadering van 8 september 2020 kwamen onder andere de volgende
onderwerpen aan de orde:
•
•
•
•
•

Overdracht niet-OOB-toezicht
NOW
Strategiebijeenkomst bestuur
Inkoopbeleid
(Her)benoemingen

Overdracht niet-OOB-toezicht
De Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) heeft geadviseerd om het toezicht op de hele
sector in het vervolg juridisch en feitelijk door de AFM te laten uitvoeren. Het bestuur constateert dat,
als gevolg van de accreditatie die NBA en SRA thans hebben, dit toezicht reeds onder de
verantwoordelijkheid van de AFM plaatsvindt. Doordat ook de feitelijke uitvoering tot de taak van de
AFM gaat behoren, en de AFM daarvoor een substantiële stijging van de benodigde arbeidscapaciteit
voorziet, zou dit kunnen leiden tot een forse stijging van de toezichtskosten. Voor het bestuur van de
NBA is, naast de kostenstructuur, ook de proportionaliteit van het toezicht een belangrijk
aandachtspunt.
NOW
Het bestuur heeft de afgelopen periode intensief overlegd met de projectgroep NOW en het
Adviescollege voor de Beroepsreglementering over het accountantsprotocol en de Standaarden die
op dit gebied specifiek voor accountants zijn ontwikkeld. Op de dag van de bestuursvergadering heeft
de minister van SZW over het accountantsprotocol een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Het
bestuur is tevreden over het proces waarmee deze stukken tot stand zijn gekomen. Alle betrokken
partijen hebben een constructieve bijdrage aan het eindresultaat geleverd. Het accountantsberoep
laat hiermee zien dat Nederland kan rekenen op zijn accountants.
Strategiebijeenkomst bestuur
De jaarlijkse strategiebijeenkomst van het bestuur vindt dit jaar plaats op 17 en 18 september. Tijdens
de bestuursvergadering heeft het bestuur de opzet van die dag doorgesproken. Nadat eerst met de
kwartiermakers voor het accountantsberoep (Chris Fonteijn en Marlies de Vries) is gesproken, richt
het bestuur zich vervolgens op het jaarplan 2021, de gewenste veranderingen in de governance van
de NBA en de vraag hoe de NBA samen met leden en stakeholders de agenda kan realiseren. De
strategiebijeenkomst wordt afgesloten met de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur.
Inkoopbeleid
Een van de uitvloeisels van de begin dit jaar gepubliceerde bestuursreflectie is de wens om een
inkoopbeleid te formuleren. Doel van dit inkoopbeleid is om een essentiële bijdrage te leveren aan een
effectieve, innovatiegerichte en duurzame NBA. Integriteit en een optimale verhouding tussen prijs en
kwaliteit zijn daarbij leidende principes in het aangaan in relaties met leveranciers. Tijdens de
bestuursvergadering is een eerste versie van dit beleid besproken. De verwachting is dat tijdens de
volgende vergadering (op 6 oktober) het inkoopbeleid kan worden vastgesteld.
(Her)benoemingen
Het bestuur heeft in de Commissie Vertrouwenspersonen de heer drs. F.H.C. (Francis) Bouman RA
benoemd als lid en de heer drs. P. (Paul) Stuiver AA herbenoemd als lid.

