
Publieksverslag bestuursvergadering 6 september 2022 
Tijdens de NBA-bestuursvergadering van 6 september 2022 kwamen onder andere de volgende 

onderwerpen aan de orde: 

• Traject vakbekwaamheid buitenlandse accountants 

• Procesvoorstel Verordening op de organen voor de Beroepsreglementering 

• Brief Commissie MKB 

• Strategie tweedaagse 

• Toezicht op nieuwe leest 

• (Her)benoemingen 

 

Traject vakbekwaamheid buitenlandse accountants 
Buitenlandse accountants die in eigen land een aan de Nederlandse opleiding gelijkwaardige 

opleiding hebben gevolgd, dienen een Proeve van Vakbekwaamheid af te leggen om ingeschreven te 

worden in het Nederlandse accountantsregister. IEMA, de opleiding International Executive Master 

of Auditing van de Universiteit Maastricht, de VU Amsterdam en Florida State University heeft een 

Engelstalig programma heeft ontwikkeld dat het vakbekwaamheidsexamen afdekt. 

 

Het bestuur heeft besloten om vrijstelling te verlenen voor de examens van de Proeve van 

Vakbekwaamheid aan diegene die de corresponderende examens van IEMA heeft behaald. 

 

Procesvoorstel Verordening op de organen voor de Beroepsreglementering 
Zoals aangekondigd in de ledenvergadering van 13 juni 2022 wordt in de komende ledenvergadering 

van 12 december een nieuwe verordening geagendeerd t.b.v. een herziening van het regelgevend 

proces. Een eerste concept van deze verordening is in het bestuur besproken, van commentaar 

voorzien en er zijn afspraken gemaakt voor het vervolgproces t/m 12 december. 

 

Brief Commissie MKB 
De Commissie MKB heeft aan het bestuur een brief gestuurd met actuele thema’s en onderwerpen 

voor de MKB sector en heeft – waar relevant – ook oplossingsrichtingen aangeduid. Het bestuur 

verwelkomt de brief en de aandacht voor het MKB-segment en stuurt op korte termijn een reactie 

aan de Commissie MKB. De brief en de reactie zullen op de website van de NBA worden 

gepubliceerd. 

 

Strategie tweedaagse 
Het bestuur komt samen op 15 en 16 september om o.a. het jaarplan 2023/2024 te bespreken met 

uitgangspunten en doelstellingen. Ook zal het bestuur verder spreken over de strategische update 

zoals door de voorzitter aangekondigd op de ledenvergadering van 13 juni 2022.  

 

 

 



Toezicht op nieuwe leest 
In de bestuursvergadering van 5 juli 2022 is reeds gesproken over de uitgangspunten voor het 

toezicht op nieuwe leest. Het bestuur had daarbij nog geen besluit genomen over het van toepassing 

laten zijn van de Algemene wet bestuursrecht op het toetsingsproces. Na nadere bestudering en het 

inwinnen van juridisch advies heeft het bestuur besloten om het van toepassing zijn van deze wet te 

handhaven. 

 

(Her)benoemingen 
Het bestuur heeft de volgende personen (her-)benoemd: 

• De heer A. (Aad) den Hertog RA herbenoemd als lid van de Sector Commissie Banken voor 

een periode van 4 jaar. 

• De heer G. (Gijs) Borghouts Msc RA herbenoemd als lid van de Sector Commissie Banken 

voor een periode van 4 jaar. 

• De heer E.M. (Emile) van der Hall RA benoemd als lid van de Sectorcommissie 

Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen voor een periode van 4 jaar. 

• De heer prof. dr. R.H.G. (Roger) Meuwissen RA benoemd als lid van de Adviescommissie 

Verklaring van Vakbekwaamheid voor een periode van 4 jaar. 

 


