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Voor u ligt het eerste jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA (hierna: de commissie). Hoewel 
er geen publicatieverplichting bestaat wordt hiermee inzicht gegeven in de activiteiten en gesignaleerde leerpunten voor de 
beroepsorganisatie. De verslagperiode beslaat het kalenderjaar 2012.

01  |  Inleiding
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2.1     Grondslag

De commissie is een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Een 
commissie zoals die in dat artikel wordt geregeld, is een commissie die het bevoegde orgaan adviseert over de op een 
bezwaar te nemen beslissing. De commissie neemt daarom niet zelf een beslissing op een bezwaar. In het geval de 
commissie wordt ingeschakeld voor de behandeling van een bezwaar, gelden enkele bijzondere bepalingen met betrek-
king tot de te volgen procedure. Wil er sprake zijn van een commissie in de zin van het artikel, dan moet aan een aantal 
eisen zijn voldaan. De belangrijkste daarvan is, dat de voorzitter van de commissie onafhankelijk is. 

De commissie is ingesteld bij besluiten van 15 december 2011 en 26 oktober 2012. Daarbij zijn ook de leden en secreta-
rissen van de commissie benoemd.

2.2     Doel 

De gezamenlijke commissie is eind 2011 opgericht teneinde het bestuur te adviseren omtrent de afwikkeling van be-
zwaarschriften.

2.3     Samenstelling 

De samenstelling van de commissie was in het verslagjaar als volgt:

Naam Rol Benoemd tot

Mevrouw mr. E. Unger Onafhankelijk voorzitter 17 december 2015 
De heer E. de Kemp AA Extern lid (ledengroep openbaar accountants) 17 december 2015 
De heer F.W. Wolf RA RE CIA Extern lid (ledengroep intern- en overheidaccountants) 1 juli 2016 
Mevrouw mr. A.E. Veldhuizen AA Extern lid (ledengroep accountant in business) 17 december 2015 
Mevrouw mr. M.N. Stulemeijer Intern lid 17 december 2015 
 
Alle leden zijn voor vier jaar benoemd. Het onderscheid in benoemingsduur is het gevolg van het feit dat het extern lid 
namens de ledengroep intern- en overheidsaccountants later is benoemd dan de overige leden. 
 
De commissie wordt bijgestaan door: 
• De heer mr. A. Sukkel 
• De heer M. van Rossum
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2.4     Werkwijze 

In artikel 7:13 van de Awb en het Instellingsbesluit staat op hoofdlijnen beschreven hoe de procedure bij de commissie er 
uit ziet. 

De commissie bereidt de beslissing op het bezwaar voor door in de eerste plaats  belanghebbenden te horen. Daarna 
brengt de commissie advies uit over de op het bezwaar te nemen beslissing aan degene die bevoegd is om op het bezwaar 
te beslissen. In de regel is dat het bestuur, maar het kan ook voorkomen dat het bestuur de besluitvorming op het bezwaar 
heeft gemandateerd. In het laatste geval brengt de commissie advies uit aan gemandateerde. 

Het is niet verplicht om het advies op te volgen, maar als de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies, dan dient de 
afwijking gemotiveerd te worden. Bij afwijking van het advies dient het advies met de beslissing op bezwaar aan belang-
hebbenden te worden toegezonden. 

2.5     Fusie NIVRA en NOvAA 

In het kalenderjaar 2012 opereerde de commissie onder de naam Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA. 
Met ingang van 2013 zijn de beide beroepsorganisaties opgegaan in de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants 
en zal de naamgeving van de commissie worden aangepast.
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3.1     Cijfermatig overzicht bezwaren

De commissie heeft in dit verslagjaar in 40 bezwaarprocedures adviezen gegeven.

03  |  De bezwaren 

Advies commissie RA AA Totaal

Niet-ontvankelijk 2 3 5

Deels niet-ontvankelijk/deels ongegrond 3  3

Ongegrond 13 13 26

Deels niet-ontvankelijk/deels gegrond 1  1

Deels ongegrond/deels gegrond  2 2

Gegrond 3  3

Totaal  22 18 40

In één geval heeft het bestuur aanleiding gezien om af te wijken van het advies om het bezwaar gedeeltelijk gegrond te 
verklaren en is het bestuur volledig aan het bezwaar tegemoet gekomen. In een ander geval zag het bestuur in het advies 
aanleiding om nader onderzoek te gelasten.



8Commissie  voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA Jaarverslag 2012

Aard van de klacht Toelichting

Een van de besluiten welke namens het bestuur van de NBA worden genomen en 
waartegen een belanghebbende een bezwaar kan indienen, is een  eindoordeel 
van de Raad voor Toezicht (voorheen de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening 
AA’s) naar aanleiding van een reguliere (eerste) toetsing.  Op bezwaren tegen een 
eindoordeel heeft de commissie in 2012 vijf keer een advies uitgebracht. 

De facturen waarmee de kosten voor een kwaliteitstoetsing worden doorbelast, 
gaven in 2012 aanleiding tot relatief veel bezwaarschriften (11). Veelal werd 
daarbij de aan de toetsing bestede tijd in relatie tot de in rekening gebrachte 
kosten ter discussie gesteld.  

De in het kader van de PE aan de commissie voorgelegde bezwaren zien allen op 
het afwijzen van een verzoek tot vrijstelling. In enkele gevallen was de reden 
hiervan dat de Verklaring van verrichte activiteiten te laat is ingediend en in 
andere gevallen omdat besloten is dat meer dan 200 uren de accountsdeskun-
digheid is gebruikt.

Leden worden ingedeeld in contributiegroepen op basis van de gegevens die op 
dat moment bij de beroepsorganisatie bekend zijn. In geval een functiewijziging 
niet direct wordt doorgegeven kan het gebeuren dat de indeling geschiedt in een 
hogere contributiegroep die niet direct strookt met de feitelijke uitgevoerde 
werkzaamheden. Veel bezwaren zien op deze besluiten. Andere onderwerpen zijn 
de afwijzing van een verzoek tot vermindering of de afwijzing van een ontheffing 
van de verplichting tot het betalen van contributie.

Onderdeel van de opleiding tot accountant is het volgen van een praktijkstage. 
Een van de bezwaarschriften zag op het afwijzen van een verzoek om vrijstelling.

Kwaliteitstoetsing

Permanente educatie

Contributie

Praktijkopleiding

3.2     Toelichting op de bezwaren

De aard van de bezwaren was in het afgelopen verslagjaar divers. Hieronder zijn de meest voorkomende aspecten 
weergegeven.

Kostendoorberekening  
kwaliteitstoetsingen 
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Aard van de klacht Toelichting

Op de beroepsorganisatie is van toepassing de Algemene termijnenwet. Artikel 1 
bepaalt dat een gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erken-
de feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een 
zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Vrijstelling voor PE geschiedt 
onder de voorwaarde dat de accountant jaarlijks een Verklaring van verrichte 
activiteiten afgeeft. De verklaring dient uiterlijk 31 maart van het jaar volgend op 
het jaar waarop de verklaring betrekking heeft, te zijn ingediend. De termijn voor 
het indienen van de Verklaring verrichte activiteiten 2011 is gesteld op 31 maart 
2012. Deze datum valt op een zaterdag en dient conform de Algemene termij-
nenwet verlengd te worden tot maandag 2 april 2012. Een verklaring ontvangen 
op deze datum is derhalve tijdig ontvangen en dient in behandeling te worden 
genomen. 

In de artikelen 4, eerste lid, en 6, tweede lid, van de Algemene Contributieveror-
dening 2007 worden twee begrippen genoemd die een rol spelen bij het ant-
woord op de vraag of een vergoeding moet worden meegenomen bij de beoorde-
ling of een lid voor vermindering van contributie in aanmerking komt. Allereerst 
het begrip inkomsten uit tegenwoordige arbeid. Op grond van artikel 6, eerste, 
van de Algemene Contributieverordening 2007 kunnen alleen leden ingedeeld in 
de contributiegroepen H, M of L in aanmerking komen voor vermindering van 
contributie. Leden die zijn ingedeeld in deze drie contributiegroepen zijn actief 
bij het arbeidsproces betrokken omdat zij inkomsten uit tegenwoordige arbeid 
genieten. Daarnaast de definitie van arbeidsinkomen zelf, de totale geldelijke 
vergoeding voor de door het lid verrichte arbeid van welke aard dan ook. Nu voor 
de ontslagvergoeding geen (tegenwoordige) arbeid wordt verricht staat de 
definitie in artikel 6, tweede lid, van de Algemene Contributieverordening 2007 er 
aan in de weg de ontslagvergoeding te beschouwen als arbeidsinkomen. 

Voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar worden leden door middel van de 
nieuwsbrief geïnformeerd over de wijze waarop zij staan geregistreerd. De 
bedoeling hiervan is leden er aan te herinneren eventuele wijzigingen door te 
geven. Gebleken is dat deze e-mail onvoldoende de aandacht heeft getrokken. 
Punten van aandacht betroffen onder andere het aangegeven onderwerp in de 
kop van de e-mail en het met behulp van vetgedrukte teksten benadrukken van 
het belang van het tijdig doorgeven van wijzigingen.

Nadere voorschriften permanente 
educatie: Rekening houden met 
Algemene termijnenwet

Indeling in contributiegroepen: 
Verbeteren jaarlijkse reminder tot 
het doorgeven van wijzigingen

3.3     Leerpunten beroepsorganisatie

Uit de bezwaren die de commissie heeft behandeld en alle informatie die haar daarbij ter kennis is gekomen, zijn weer 
leerpunten te definiëren voor de beroepsorganisatie.

Algemene Contributieverordening 
2007: Ontslagvergoeding geen 
arbeidsinkomen
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De commissie heeft gemerkt dat een bezwaar soms niet alleen is gericht tegen 
het besluit zelf, maar ook een klacht in kan houden over de manier waarop de 
NBA zich bij de totstandkoming van het besluit heeft gedragen. Over deze 
gedragingen kan worden geklaagd op grond van Hoofdstuk 9 van de Awb. De 
commissie is weliswaar niet ingesteld om dergelijke klachten te behandelen, 
maar omdat de klachtprocedure van hoofdstuk 9 van de Awb erg op de bezwaar-
procedure van de Awb lijkt, heeft de commissie in één geval aanleiding gezien 
om aan het bestuur te adviseren over de wijze waarop aan de klacht tegemoet 
kon worden gekomen. De ervaring daarmee was positief en de commissie zal zo’n 
benadering in een voorkomend geval weer kiezen.

In een bezwaarprocedure moet worden beslist op basis van de feiten en omstan-
digheden zoals die bekend zijn ten tijde van de beslissing op het bezwaar. Dat 
betekent dat een belanghebbende in principe nog feiten en omstandigheden aan 
kan voeren die tijdens het moment van de primaire besluitvorming nog niet 
bekend waren. De commissie wijst een belanghebbende daarop bij de bevesti-
ging van de ontvangst van het bezwaarschrift. Toch ziet de commissie aanleiding 
om voor deze mogelijkheid in de toekomst nog nadrukkelijker aandacht te 
vragen.

Klachtenprocedure in de Awb in 
verhouding tot de bezwaarproce-
dure

Inbreng van feiten en omstandig-
heden in de bezwaarprocedure



10 11Commissie  voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA Jaarverslag 2012

04  |  Contactgegevens

Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA  
De heer mr. A. Sukkel 
De heer M. van Rossum 
Postbus 7984 
1008 AD AMSTERDAM 
T: 020 - 301 02 84 / 301 03 24  
F: 020 - 301 03 02
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