
Tijdens de NBA-bestuursvergadering van 9 februari 2021 kwamen onder andere de volgende 
onderwerpen aan de orde: 
 
• Voorbereiding ledenvergadering 
• Kamerbrief accountancy 
• NOW-steunmaatregelen 
• Communicatie-activiteiten 
• (Her)benoemingen 

 
 
Voorbereiding ledenvergadering 
De eerstvolgende ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 14 juni 2021. Tijdens die 
ledenvergadering staan onder andere verkiezingen en ontwerpverordeningen op de agenda. Het 
bestuur heeft de uitgangspunten van enkele verordeningen doorgesproken. Tevens is het ingegaan 
op de voortgang in het wervingsproces voor een aankomend voorzitter en een algemeen lid van het 
bestuur. Voor dit wervings- en selectieproces is een extern bureau ingeschakeld. Inmiddels is een 
shortlist gemaakt van kandidaten die zich voor deze vacatures hebben aangemeld. Met deze 
personen worden op korte termijn gesprekken gehouden. De namen van de voorgedragen kandidaten 
worden uiterlijk 6 weken voor de ledenvergadering bekendgemaakt. 
 
Kamerbrief accountancy 
Op 26 januari jl. heeft minister Hoekstra een brief aan de Tweede Kamer gezonden. In die brief geeft 
de minister aan dat hij vooralsnog nog niet overgaat tot het invoeren van een “vliegurencriterium” 
omdat hij veel verwacht van een set van maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te 
verhogen en van het verstevigde toezicht. Het bestuur ziet in de brief aanleiding om met name 
kleinere kantoren met wettelijke controles de helpende hand te bieden bij het verder verbeteren van 
het stelsel van interne kwaliteitsbeheersing.  
Bij de brief van de minister was ook de halfjaarrapportage van de kwartiermakers gevoegd. In die 
rapportage gaan de kwartiermakers onder andere in op Audit Quality Indicators (AQI’s) en de rol die 
zij daarin voorzien voor de NBA. Hoewel details nog verder moeten worden uitgewerkt, staat het 
bestuur positief tegenover de gedachte de NBA als publiekrechtelijk orgaan een centrale rol krijgt bij 
de totstandkoming van deze AQI’s.  
 
NOW-steunmaatregelen 
De NBA overlegt met het UWV en het ministerie van SZW over vragen en knelpunten die naar voren 
komen bij de controle van de NOW-aanvragen. Inmiddels zijn er zorgen gerezen die het bestuur ertoe 
hebben gebracht om een brief aan minister Koolmees voor te bereiden. Het gaat daarbij met name om 
de volgende punten:  
(a) een op onderdelen te restrictieve uitleg van de regeling waardoor ondernemers niet de steun van 

de overheid krijgen waar zij gezien de tekst van de regeling redelijkerwijs op konden rekenen en 
die zij gezien de situatie waarin zij zich bevinden ook nodig hebben; 

(b) de disproportionele consequentie dat een oordeelsonthouding in de assurance-verklaring of het 
ontbreken van een samenstel+ verklaring leidt tot het nihil (100% korting) vaststellen van de 
subsidie. 

(c) de hoogte van de administratieve lasten als gevolg van de afreken- en controlemethodiek. 
Het bestuur adviseert de minister een expertgroep in te stellen om de gemaakte keuzes te evalueren 
en daarbij ook te kijken naar de controleaanpak van andere ministeries en de aanpak in andere 
Europese landen. 
 
Communicatie-activiteiten 
In 2019 is de NBA gestart met de campagne “Nederland rekent op zijn accountants”. In 2020 stond 
het vervolg van deze campagne, gericht op het mkb, gepland. Door de coronacrisis is deze campagne 
niet van start gegaan. Zodra de huidige ‘lock-down’ voorbij is, gaat die campagne alsnog van start. De 
inhoud van de campagne moet wel worden aangepast aan de huidige economische en door corona 
gedomineerde situatie. Tijdens de bestuursvergadering kreeg het bestuur inzage in de uitgangspunten 
voor de campagne en de aard van de beelden die daarbij gebruikt worden.  
 
Medio februari wordt het community-platform gelanceerd. Dit is een platform waarop leden elkaar 
kunnen ontmoeten en kennis met elkaar kunnen delen. Gestart wordt met twee geografisch gebonden 
communities (afdeling Centrum en afdeling Oost) en twee praktijkcommunities (Accounttech en Planet 



Finance). Het platform zal stapsgewijs verder worden uitgebreid. Het bestuur kreeg tijdens de 
bestuursvergadering inzage in de opzet en werking van dit platform.  
 
(Her)benoemingen 
Het bestuur heeft mevrouw drs. M. (Margreeth) Kloppenburg benoemd als voorzitter van de faculty 
Ethiek, Cultuur en Gedrag, de heer T.A. (Ted) Verkade RA als voorzitter van de faculty Audit & 
Assurance en de heer D.J. (Dirk) ter Harmsel AA als voorzitter van de faculty Opstellen, Samenstellen 
en Verantwoorden. 
Tevens heeft het bestuur benoemd: 
- in de Commissie Vertrouwenspersonen: mevrouw drs. M.S. (Maya) Mungra RA; 
- in de Sectorcommissie Asset Management: mevrouw drs. A.J.W. (San) Croonenberg RA; 
- in de Sectorcommissie  Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen: mevrouw A. (Amanda) 

Korver-Heins RA, mevrouw drs. E. (Els) van Splunter RA en de heer W.J.P. (Werner) Hoeve RA. 
In de Subcommissie Ethiek is de heer drs. J.A. (John) Hoek RA herbenoemd. Daarnaast zijn in de 
Subcommissie Assurance de heren B.M. (Ben) de Koning RA en L.P. (Leo) Polak RA herbenoemd.  
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