
Tijdens de NBA-bestuursvergadering van 7 september 2021 kwamen onder andere de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
 

• Reactie op komende wetgeving accountancysector 

• Vanuit het ACB 

• Vanuit de Raad voor Toezicht 

• Verklaring van vakbekwaamheid 

• Voorbereiding strategiebijeenkomst bestuur 

• (Her)benoemingen 
 
 
Reactie op komende wetgeving accountancysector 
Het ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart met betrekking tot een concept van het 
voorstel voor de Wet toekomst accountancysector en het consultatiedocument Audit Quality Indicators 
(AQI’s). Daarnaast heeft de minister van Financiën de NBA verzocht om de nieuwe taken die in beide 
voorstellen aan de NBA worden toebedeeld op uitvoerbaarheid te toetsen. Die nieuwe taken zijn:  
(1) het aanwijzen van een accountantsorganisatie voor die ondernemingen of instellingen die er 

ondanks redelijke en tijdige inspanningen niet in slagen een accountantsorganisatie bereid te 
vinden de opdracht tot wettelijke controle te aanvaarden; 

(2) het verwerken en op geaggregeerd niveau publiceren omtrent kwaliteitsindicatoren die worden 
aangeleverd door accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren. 

Het bestuur heeft zich in de bestuursvergadering gebogen over de gevolgen van het wetsvoorstel in 
algemene zin en over de gevolgen van de nieuwe taken voor de NBA in het bijzonder. Met betrekking 
tot die taken constateert het bestuur dat ze het maatschappelijk belang dienen. De NBA pakt die taken 
dan ook graag en enthousiast op, ook al heeft zij nog wel een aantal opmerkingen van praktische en 
uitvoeringstechnische aard. 
 
Vanuit het ACB 
Het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) heeft de volgende vaktechnische documenten 
aan het bestuur ter besluitvorming voorgelegd, waarmee het bestuur vervolgens heeft ingestemd: 
- Consultatiedocument Verplichte rapportering over fraude en continuïteit in de controleverklaring. 

Het betreft aanpassingen in de Standaarden 700, 800 en 805 om een dergelijke rapportering 
mogelijk te maken. 

- Update NBA-handreiking 1134 “Samenwerking voorgaande en opvolgende accountant”, waarin 
(conform het verzoek van het bestuur tijdens de bestuursvergadering van 8 juni) nu ook een 
passage is opgenomen over de “hold harmless letter”. 

- Consultatiedocument “OKB uitvoering en documentatie”, waarin uitleg wordt gegeven over de 
huidige regelgeving voor het uitvoeren van een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en waarbij 
ook is gekeken in hoeverre (de toelichting op) de nieuwe ISQM2 het OKB-proces kan verbeteren. 

- Greenpaper “Moraal versus wet”, waarin wordt aangegeven met welke dilemma’s de controlerend 
accountant wordt geconfronteerd en wat het maatschappelijk verkeer in deze situaties van de 
accountant verwacht. 

 
Vanuit de Raad voor Toezicht 
De Raad voor Toezicht heeft zijn Verslag over de werkzaamheden 2020 opgesteld en met het bestuur 
besproken. 2020 was, als gevolg van de coronapandemie en de in dat kader gewenste veiligheid voor 
toetsers en kantoormedewerkers, een bijzonder jaar waarin veel minder kantoren konden worden 
getoetst dan in voorgaande jaren. In totaal werden 54 toetsingen uitgevoerd, waarvan een deel 
digitaal. De voor 2020 aangekondigde toetsingen die niet konden worden uitgevoerd, zijn 
doorgeschoven naar 2021. In dat jaar zal de Raad in de selectie van de te toetsen dossiers (en het 
oordeel over het stelsel van kwaliteitsbeheersing als geheel) niet alleen de controle-, beoordelings- en 
samenstellingsdossiers betrekken, maar ook de eventuele NOW-dossiers.  
 
Verklaring van vakbekwaamheid 
De adviescommissie Verklaring van Vakbekwaamheid richt zich onder andere op het beoordelen van 
de opleiding van in het buitenland gekwalificeerde accountants met als doel om na te gaan of die 
opleiding gelijkwaardig is aan de Nederlandse accountantsopleiding, zodat de desbetreffende 
accountant (na een aanvullend examen Nederlands recht en Gedrags- en Beroepsregels) kan worden 
ingeschreven als AA, RA en/of wettelijk controleur. Daartoe geeft de adviescommissie dan een 
Verklaring van vakbekwaamheid af.  



De adviescommissie heeft het bestuur geadviseerd over een erkenningsregeling voor accountants uit 
Zuid-Afrika en accountants uit het Verenigd Koninkrijk na de Brexit. De accountantsopleiding in 
Zuid-Afrika is van een dusdanig niveau dat die als ten minste gelijkwaardig aan de Nederlandse 
accountantsopleiding kan worden beschouwd. In het Verenigd Koninkrijk zijn vijf verschillende 
beroepsorganisaties voor accountants actief, elk met een eigen opleiding. De diversiteit van de 
verschillende opleidingen is dusdanig groot dat er geen collectieve erkenningsregeling mogelijk is. Het 
bestuur heeft ingestemd met het advies van de commissie.  
 
Voorbereiding strategiebijeenkomst bestuur 
Het bestuur van de NBA heeft op 18 en 19 september a.s. de jaarlijkse strategiedagen. Tijdens die 
dagen buigt het bestuur zich over de langetermijndoelen van de NBA en de wijze daaraan de 
komende jaren een bijdrage kan worden geleverd. Tijdens de bestuursvergadering heeft het bestuur 
de agenda voor de strategiedagen bepaald. Daarbij gaat het met name om de ambities voor de 
komende twee jaren, de kritieke projecten, de belangrijkste voorwaarden daarvoor en de wijze waarop 
een en ander georganiseerd kan worden. 
 
(Her)benoemingen 
Het bestuur heeft mevrouw drs. M.H.T. (Miriam) Hamers-Bodifee RA benoemd als lid van de 
Sectorcommissie Asset Management. Tevens heeft het bestuur in de Commissie voor de 
Bezwaarschriften mevrouw L.F.A. (Lizette) Heijdra RA benoemd als lid en de heer mr.dr. J.A.F. (Hans) 
Peters als voorzitter.  


