Tijdens de NBA-bestuursvergadering van 11 januari 2021 kwamen onder andere de volgende
onderwerpen aan de orde:
•
•
•
•
•

Vanuit het ACB
NOW-subsidies
Tuchtprocedures
Evaluatie ledenvergadering
(Her)benoemingen

Vanuit het ACB
Door het Adviescollege voor Beroepsreglementering is de vertaling van de herziene Standaard 315
(Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten) ter goedkeuring
voorgelegd. Deze standaard is, omwille van de internationale vergelijkbaarheid, zo letterlijk mogelijk
vertaald. Bij deze vertaling zijn de uitgangspunten voor het genderneutraal formuleren van teksten
toegepast. Het is de bedoeling van het Adviescollege dat uiteindelijk alle standaarden aan deze
uitgangspunten gaan voldoen. Het bestuur heeft ingestemd met de vertaling en deze vrijgegeven voor
consultatie.
Het Adviescollege is, naar aanleiding van praktijkvragen, bezig met het verduidelijken van de tekst van
NBA Handreiking 1143 (inzake de gevolgen van de coronapandemie voor accountants). Het betreft
geen inhoudelijke wijzigingen. Streven is om de aangepaste versie op korte termijn naar buiten te
brengen.
NOW-subsidies
Bij de controle van subsidie-aanvragen in het kader van de NOW-regeling rijzen in de praktijk de
nodige vragen. Daarbij gaat het onder andere om de interpretatie van het omzetbegrip, het
concernbegrip en het dividend/bonusbegrip. Voor de uitleg van die begrippen voert de NBA periodiek
overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De NBA constateert dat de
afhandelingstijd van de vragen oploopt terwijl de uiterste datum voor het inleveren van een aantal
derdenverklaringen nadert. Als gevolg daarvan bereiken het bestuur signalen van toenemende
werkdruk en planningsproblemen binnen accountantskantoren. Het bestuur zoekt daarom naar
mogelijkheden om deze knelpunten weg te nemen.
Tuchtprocedures
In enkele recente interviews1 geeft de voorzitter van de Accountantskamer aan als gevolg van de
coronacrisis in 2022 “een golf aan tuchtzaken te verwachten”. Het bestuur sluit die ontwikkeling niet uit
en dat baart het bestuur de nodige zorgen. Bij een NOW-controle heeft een ondernemer immers een
direct financieel eigenbelang. Indien de accountant overweegt een ander dan een goedkeurend
oordeel af te geven bij een NOW-aanvraag, dan bestaat de kans dat de ondernemer zich benadeeld
voelt en druk uitoefent op de accountant om het oordeel te herzien. Het dreigen met of voeren van
een tuchtprocedure is dan een mogelijkheid, met als gevolg niet alleen alle inhoudelijke maar ook alle
daarmee samenhangende emotionele aspecten voor de desbetreffende accountant.
Evaluatie ledenvergadering
De ledenvergadering van 14 december 2020 is naar de mening van het bestuur goed voorbereid,
prima verlopen en heeft bij veel leden tot positieve reacties geleid. Naar aanleiding van die
ledenvergadering heeft een lid (tevens indiener van de tijdens de ledenvergadering behandelde motie)
per brief zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken rondom de behandeling van en stemming
over de governance. Het bestuur heeft een antwoord op deze brief in voorbereiding.
(Her)benoemingen
Het bestuur heeft mevrouw drs. B.M. (Birgitta) Herngreen RA benoemd tot voorzitter van de
sectorcommissie banken.
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