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Voor u ligt het jaarverslag van de Commissie voor bezwaarschriften (hierna: de commissie). Hoewel er geen publicatiever-
plichting bestaat wordt hiermee inzicht gegeven in de activiteiten en gesignaleerde leerpunten voor de beroepsorganisatie. 

De verslagperiode beslaat het kalenderjaar 2013. De commissie adviseert dit jaar voor het eerst aan het bestuur van de 
NBA, voordien aan de besturen van NIVRA of NOvAA afzonderlijk.

.

01  |  Inleiding
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2.1     Grondslag

De commissie is een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). In verband 
met de fusie is bij besluit d.d. 10 september 2013 de commissie opnieuw ingesteld en is ook de benoeming van de leden 
en secretarissen gecontinueerd. De naam van de commissie is veranderd in die zin dat er niet langer melding wordt 
gemaakt van de twee oude beroepsorganisaties.

2.2     Doel 

De commissie is opgericht teneinde het bestuur te adviseren omtrent de afwikkeling van bezwaarschriften. 

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

02  |  Commissie voor de bezwaar- 
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2.4     Werkwijze 

In artikel 7:13 Awb en in 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 een belanghebbende te horen. Het horen 
geschiedt in de regel in een volledige samenstelling bestaande uit de voorzitter, een extern lid (accountant), een intern lid 
(medewerker NBA) alsmede een secretaris. Na de hoorzitting volgt overleg over de richting van het advies. De secretaris 
stelt een conceptadvies op. Na verwerking van het commentaar wordt het advies ondertekend door de voorzitter en de 
secretaris en uitgebracht aan degene die bevoegd is om op het bezwaar te beslissen. Normaliter 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 de 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 belanghebbenden te worden toegezonden. 



6 7Commissie  voor de bezwaarschriften Jaarverslag 2013

3.1     Toelichting op de bezwaren

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

03  |  De bezwaren 

Aard van de klacht Toelichting

Bezwaren zijn ingediend tegen het oordeel van de Raad voor Toezicht dat de 
kwaliteitsbeheersing onvoldoende is en het kantoor een verbeterplan dient op te 
stellen. Ook de in rekening gebrachte kosten van de kwaliteitstoetsing heeft 
geleid tot bezwaren. 

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.

Kwaliteitstoetsing

Contributie

Permanente educatie 
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3.2     Cijfermatig overzicht bezwaren

De commissie heeft in dit verslagjaar in 21 bezwaarprocedures adviezen gegeven. 

Advies commissie  Totaal

Niet-ontvankelijk  1

Deels niet-ontvankelijk/deels ongegrond  3

Ongegrond  12

Deels niet-ontvankelijk/deels gegrond  3

Gegrond  2

Totaal   21

In drie gevallen bleek tijdens de hoorzitting dat de indiener geen belang meer had bij het bezwaar en is dit ingetrokken  
(zie pag. 10, tweede alinea).
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Leerpunt 

Met ingang van juni 2013 zijn er nieuwe nadere voorschriften en beleidsregels 
van kracht geworden. Hierbij is de termijn voor het indienen van een vrijstellings-
verzoek van de nadere voorschriften verplaatst naar de beleidsregels. Tussen 
beide bronnen van regelgeving zit juridisch een verschil. Nadere voorschriften 
zijn algemeen verbindende voorschriften en door middel van beleidsregels zet 
een bestuursorgaan uiteen hoe met een bevoegdheid om zal worden gegaan. In 
tegenstelling tot algemeen verbindende voorschriften geldt bij beleidsregels de 
inherente afwijkingsbevoegdheid indien handelen conform de beleidsregel voor 
een belanghebbende gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding tot 
met de beleidsregel te dienen doelen (artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht). 
 
In een geval waarin een te laat ingediend vrijstellingsverzoek niet in behandeling 
is genomen, is door de commissie geadviseerd gebruik te maken van deze 
inherente afwijkingsbevoegdheid gelet op dringende privéomstandigheden die 
eraan in de wegstonden de Verklaring verrichte activiteiten tijdig in te dienen. 

In een dossier is bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de contributie 2013 vast-
gelegd in de jaarlijkse contributieverordening.  
 
In het verleden zijn bezwaren die zich richten tegen algemeen verbindende 
voorschriften niet-ontvankelijk verklaard op grond van artikel 8:2, onder a, 
Algemene wet bestuursrecht. 
 
Door de commissie is echter in lijn met jurisprudentie ook de rechtmatigheid van 
het algemeen verbindend voorschrift bij exceptieve toetsing beoordeeld. Volgens 
vaste jurisprudentie kan hierbij aan een algemeen verbindend voorschrift 
slechts verbindende kracht worden ontzegd indien de door de betrokken 
regelgever gemaakte keuzen strijdig moeten worden geacht met een hogere - al-
gemeen verbindende - regeling dan wel indien, met inachtneming van de 
beoordelingsvrijheid van de regelgever, en derhalve met terughoudendheid 
getoetst, geoordeeld moet worden dat het voorschrift een toetsing aan algemene 
rechtsbeginselen niet kan doorstaan (ECLI:NL:CBB:2011:BP4812, www.recht-
spraak.nl).  
 
De commissie is tot de conclusie gekomen dat de beroepsorganisatie in redelijk-
heid tot de door haar gemaakte keuzes heeft kunnen komen, waarmee boven-
dien door de ledenvergadering is ingestemd. 

Nadere voorschriften en beleids-
regel permanente educatie: vanaf 
juni 2013 afwijkingsbevoegdheid 
bij te laat ingediende vrijstel-
lingsverzoeken

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.

Contributieverordening 2013: 
exceptieve toetsing
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De praktijk van de commissie wijst uit dat het horen een belangrijke functie heeft 
in de bezwaarfase. Zo komt het met regelmaat voor dat een motivering van een 
bezwaarschrift toch anders moet worden uitgelegd dan de motivering die in de 
tekst van het bezwaarschrift valt te lezen.  
 
In het verslagjaar zijn drie bezwaren staande de hoorzitting ingetrokken. De 
commissie heeft op die zaken dan ook uiteindelijk niet geadviseerd. De intrekking 
werd bijvoorbeeld veroorzaakt, doordat tijdens de hoorzitting feiten of omstan-
digheden naar boven kwamen die bij het nemen van het primaire besluit niet 
bekend waren en leiden tot consensus over wijzigen van het besluit. Dergelijke 
gevallen maken duidelijk wat het belang is van de bezwaarfase in het algemeen, 
maar ook wat de functie van de commissie is in de bezwaarfase.

Ook leert de commissie dat zij een belangrijke functie kan vervullen als de 
besluitvorming op een bezwaar nader onderzoek vereist. Zo kan in de bezwaar-
fase blijken dat het primaire besluit, bijvoorbeeld een eindoordeel naar aanlei-
ding van een toetsing, op een onvolledig uitgevoerd onderzoek is gebaseerd.

Toegevoegde waarde commissie: 
verbeteren onderbouwing 
besluitvorming 

Toegevoegde waarde hoorzitting: 
verduidelijken bezwaarschrift / 
nieuwe feiten leiden tot consen-
sus en intrekken bezwaarschrift
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04  |  Contactgegevens

Commissie voor de bezwaarschriften  
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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