
Tijdens de NBA-bestuursvergadering van 5 oktober 2021 kwamen onder andere de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
 
• Vanuit het ACB 
• Toepasselijkheid tuchtrecht 
• Evaluatie strategiebijeenkomst bestuur 
• Voorbereiding ledenvergadering  
• Voortgang opstart faculties  
• Evaluatie presentiegeldvergoeding 
• (Her)benoemingen 
 
Vanuit het ACB 
Vanuit het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) zijn de volgende vaktechnische 
documenten aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd, waarmee het bestuur vervolgens heeft 
ingestemd: 
- Standaard 315 over risico’s op een afwijking van materieel belang. De Standaard is een vertaling 

van de herziene ISA 315 en de ‘Conforming Amendments’. Deze vertaling is geconsulteerd, 
hetgeen heeft geleid tot enkele tekstuele aanpassingen. 

- Handreiking 1145 (Banken). De handreiking is aangepast vanwege aanscherping van het toezicht 
door de AFM op beleggingsondernemingen. 

- Wijzigingsverordening VGBA en ViO. De door IESBA opgestelde Code of Ethics wijzigt per 
31 december 2021. Aangezien de NBA wijzigingen in deze Code steeds volgt, dienen de VGBA 
en ViO te worden aangepast. De consultatie heeft niet tot aanpassingen geleid. 

- Wijzigingen Standaarden door gewijzigde IESBA-Code. De wijzigingen in de IESBA Code of 
Ethics hebben ook gevolgen voor enkele Standaarden.  

- Wijzigingen van definities met betrekking tot verordeningen. Doel van deze voorstellen is om het 
makkelijker te maken voor accountants en andere belanghebbenden om kennis te nemen van 
definities, om definities beter onderhoudbaar te maken en inconsistenties in de regelgeving op te 
heffen. 

 
Toepasselijkheid tuchtrecht 
Peter Diekman, lid van de Commissie Vertrouwenspersonen, heeft in de vergadering aandacht 
gevraagd voor het volgende. De commissie behandelt vertrouwelijk casussen die leden voorleggen. 
Daar kan de Commissie niets over mededelen. Wel over de achtergrond van sommige gesprekken. 
Zoals de gesprekken die gevoerd zijn met enkele Nederlandse titelhouders die werkzaam zijn in een 
niet-Europees land. In dit land (waar enkele tientallen bij de NBA ingeschreven accountants werkzaam 
zijn) hebben enkele registeraccountants langdurige gevangenisstraffen tegen zich horen eisen. Dat 
kan een negatieve uitstraling hebben op het accountantsberoep. Aangezien het Nederlandse 
tuchtrecht voor Nederlandse accountants slechts werking heeft binnen het Koninkrijk der Nederlanden 
en er in het desbetreffende land (nog) geen tuchtrecht voor accountants is, kan vanuit het 
accountantsberoep niets worden gedaan tegen eventuele misstanden in de beroepsuitoefening aldaar 
door bij de NBA ingeschreven accountants. Afgesproken is dat de NBA in contact treedt met de  
beroepsorganisatie van het betreffende land om deze situatie te bespreken. 
 
Evaluatie strategiebijeenkomst bestuur 
Tijdens de jaarlijkse strategiedagen heeft het bestuur onder andere gesproken over de visie van de 
NBA. Die visie NBA spits zich toe op de maatschappelijke relevantie van het accountantsberoep, die 
rust op een fundament van kwaliteit, innovatie, lerend vermogen en de zichtbaarheid die hoort bij een 
‘sterk merk’. In dat kader zijn de wensen en behoeften van stakeholders belangrijk. Het niveau van die 
wensen en behoeften wijzigt voortdurend en wordt steeds hoger. Daarom wil het bestuur duidelijke 
afspraken maken (dan wel convenanten afsluiten) met die stakeholders. 
 
Binnen de geformuleerde visie heeft het bureau een veelheid aan projecten in uitvoering. Vele 
worden, soms met vertraging, succesvol afgerond. De leden en stakeholders zien lang niet altijd die 
successen. Het bestuur stelt zich daarbij de vraag of alle projecten effectief bijdragen aan de 
strategische doelen van de NBA en of de capaciteit van het bureau toereikend is om alle projecten te 
kunnen uitvoeren. Een kritisch projectmanagement en een goede Plan-Do-Check-Act-Evaluatie-Learn 
cyclus zijn daarbij randvoorwaarden. Voor het bestuur zijn met name die projecten van belang die een 
grote impact hebben.  
 



Voorbereiding ledenvergadering 
De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 13 december a.s. Het bestuur heeft de 
conceptagenda voor deze ledenvergadering doorgenomen. Tijdens deze ledenvergadering komen 
onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de benoeming van een nieuwe voorzitter, de 
aanpassing van een aantal verordeningen, het jaarplan 2022 en de begroting 2022.  
 
Voortgang opstart faculties 
Tijdens de bestuursvergadering hebben Margreeth Kloppenburg (voorzitter faculty Ethiek, Cultuur & 
Gedrag) en Dirk ter Harmsel (voorzitter faculty Opstellen, Samenstellen & Verantwoorden) het bestuur 
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot hun faculty. Beide faculties hebben een 
enthousiaste ploeg bestuursleden in de startblokken staan om met de activiteiten voor de faculty aan 
de slag te gaan. Voor een deel begint dat met het inventariseren van wat inmiddels al door de NBA op 
de desbetreffende gebieden wordt gedaan. Maar daarnaast worden er ook al plannen voorbereid die 
op korte termijn in uitvoering kunnen worden genomen.  
 
Evaluatie presentiegeldvergoeding 
Toen de coronapandemie uitbrak heeft het bestuur de presentiegeldvergoeding voor telefonische 
overleggen tijdelijk verhoogd van (destijds) € 92 naar thans € 127. Afgesproken is dat deze 
vergoeding na verloop van tijd zou worden geëvalueerd. Inmiddels is gebleken dat telefonische (dan 
wel online) vergaderingen meer regel dan uitzondering zijn geworden (ook als fysiek vergaderen tot de 
mogelijkheden behoort) en dat die vergaderingen aanzienlijk langer duren dan bij het tijdelijk verhogen 
van de vergoeding is verondersteld. Daarom heeft het bestuur besloten om met ingang van 1 januari 
2022 voor vergaderingen die niet langer dan een uur duren een tarief van € 94 te vergoeden. Voor 
online vergaderingen die langer dan een uur (doch ten hoogste 4 uur) duren, geldt een vergoeding 
van € 247.  
 
(Her)benoemingen 
Het bestuur heeft de volgende personen benoemd:  
- heer J.M.A. (Jeroen) Brak RA als voorzitter van de Faculty Audit & Assurance; 
- de heer A.J. (Ad) de Quaatsteniet RA als lid van het NBA Stagebureau; 
- Mevrouw Q. (Qiuling) Tsar CPA als lid van de Sectorcommissie Banken; 
- de heer M.J. (Maurice) Knijnenburg RA als lid van de Sectorcommissie Asset Management. 
Voorts heeft het bestuur de heer drs. D.W. (Dirk Willem) Huizinga RA herbenoemd als lid van de 
Sectorcommissie Banken en de heer drs. L.H.J. (Bert) Vissers RA herbenoemd als lid van de 
Sectorcommissie Asset Management. 
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