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Tijdens de NBA-bestuursvergadering van 7 juni 2022 kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan de 
orde: 

▪ Praktijkopleidingen 
▪ Uitkomsten consultatie modernisering regelgevend proces 

▪ Beginselen goed NBA-bestuur – 4 ogen principe 
▪ Huisvesting 

▪ (Her)benoemingen  

Praktijkopleidingen 

De voorzitter van de Raad voor de Praktijkopleidingen, Prof. Dr. Leen Paape RA heeft tijdens de 
bestuursvergadering de jaarrapportage 2021 van de Raad gepresenteerd. De Raad is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de praktijkopleiding, stelt de regelgeving voor de praktijkopleidingen op en borgt de naleving 
van deze regels.  

In de jaarrapportage zijn (beleids)activiteiten opgenomen zoals die in 2021 hebben plaatsgevonden. Ook bevat 
de rapportage de planning van activiteiten van 2022. In de rapportage wordt onder meer de uitfasering van de 

Praktijkopleidingen met de oude eindtermijnen in 2021 behandeld. Per 1 september 2021 was de deadline 
voor de laatste examens “oude stijl.” Deze uitfasering heeft veel voorbereidend werk gevergd van betrokkenen 
en er is een recordaantal examens afgenomen.  

Daarnaast is in de jaarrapportage een evaluatie opgenomen van de werkgroep praktijkopleidingen. In 
2020/2021 is een kwalitatief evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de nieuwe praktijkopleiding die startte in 

2017. De conclusies van dit evaluatieonderzoek zijn in de jaarrapportage te lezen, welke via onderstaande link 
te raadplegen is:  

https://www.nba.nl/globalassets/opleiding/jaarverslag/jaarrapportage-nba-raad-voor-de-praktijkopleidingen-
2021.pdf   

In het project ‘Stip aan de Horizon’ wordt de accountantsopleiding in zijn geheel beschouwd. In 2022 wordt het 
gezamenlijke project van de CEA en de RPO verder voorbereid en uitgevoerd met als streven om voor het einde 

van het jaar een blauwdruk van de accountantsopleiding op te kunnen leveren.  

Uitkomsten consultatie modernisering regelgevend proces 

In de week van 23 mei 2022 is de consultatie van de voorstellen voor het verbeteren van het regelgevend 
proces afgerond. De voorstellen in het consultatiedocument hadden voornamelijk betrekking op de volgende 3 

zaken: 

1. Installeer een belanghebbenden orgaan; 
2. Maak het regelgevend proces van de NBA meer onafhankelijk van het bestuur; 

3. Zorg voor meer transparantie over het proces. 

Uit de consultatiereacties blijkt dat er over het algemeen steun is voor de voorstellen. Naast de schriftelijke 

consultatieronde is een rondetafel georganiseerd. De uitkomsten daarvan waren in lijn met de 
consultatiereacties. Op grond van de reacties zijn er een aantal onderwerpen die aandacht behoeven en 

moeten worden opgelost, waaronder knelpunten die naar voren kwamen uit de re acties van MKB-accountants.  
In de ledenvergadering van december 2022 zal de formele besluitvorming plaatsvinden. 

Beginselen goed NBA-bestuur – 4 ogen principe 

In het column “De blik vooruit” van de voorzitter van 28 januari 2022, heeft het bestuur benadrukt dat zij een 
vier-ogen-principe zal hanteren.  
 
https://www.accountant.nl/discussie/columns/2022/1/de-blik-vooruit/ 
 

https://www.nba.nl/globalassets/opleiding/jaarverslag/jaarrapportage-nba-raad-voor-de-praktijkopleidingen-2021.pdf
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Om dit formeel vast te leggen heeft het bestuur besloten om het vier-ogen-principe op te nemen in de 
“Beginselen van goed NBA-bestuur”. Formele brieven van de NBA naar onder andere AFM, bewindslieden en 
het parlement worden altijd meegelezen en ondertekend door zowel de voorzitter als een medebestuurslid 
en/of de directeur van de NBA.  
 
Huisvesting NBA 

Het huurcontract van het pand van de NBA in Amsterdam verloopt op 1 juli 2023, de opzegtermijn is 1 jaar. Op 
basis van vooraf geformuleerde criteria zijn verschillende scenario’s getoetst zoals verlenging van het 
huurcontract, het afsluiten van een ander huurcontract, koop van een bestaand of nieuw pand en geen 
kantoorpand. Deze uitkomsten van deze scenario’s zijn onder andere voorgelegd aan leden die zich via een 
oproep in de nieuwsbrief hiervoor hadden aangemeld. Het bestuur heeft besloten om niet over te gaan tot het 
aanschaffen van een kooppand maar een huurcontract voor een andere kleinere locatie af te sluiten. 
 
(Her)benoemingen 

Het bestuur heeft de volgende personen benoemd: 

- De heer drs. Barry Teekens (RA) als bestuurslid van de Faculty Audit & Assurance (A&A) 

- De heer Guus Groenewoud (RA) als lid van het Accountancy Platform Zorgverzekeraars (APZ) 
- Mevrouw Rolina Moes (RA) als lid van het Accountancy Platform Zorgverzekeraars (APZ) 
- De heer Teunis van de Bospoort (AA) als lid van de Commissie Bezwaarschriften  

- Mevrouw Daniëlle Kamerman (RA) als lid van de Subcommissie Assurance (SCA) 

 
 
 
 
 
 


