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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 2014.

.

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). 

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 (onafhankelijke) Voorzitter 6 december 2015 
De heer E. de Kemp AA Extern lid, openbaar accountants 6 december 2015 
De heer F.W. Wolf RA RE CIA Extern lid, intern- en overheidaccountants 1 juli 2016 
De heer drs. L. Emmerzaal RA Extern lid, accountant in business 4 september 2018 
Mevrouw mr. M.N. Stulemeijer Intern lid 6 december 2015 
 
De commissie wordt bijgestaan door twee secretarissen werkzaam bij de NBA: 
• De heer mr. A. Sukkel 
• De heer M. van Rossum

02  |  Commissie voor de bezwaar- 
  schriften 
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2.4     Werkwijze 

In artikel 7:13 Awb en het Instellings- en benoemingsbesluit 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  het orgaan dat of de functionaris 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. Het advies wordt 
ook als dit gevolgd wordt door het bestuur bijgesloten. Het gestelde in het advies dient dan als motivering van het besluit. 
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3.1     Toelichting op de bezwaren

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

03  |  De bezwaren 

Aard van de klacht Toelichting

In 2014 heeft de commissie geadviseerd over acht bezwaren die waren gericht 
tegen het eindoordeel van de Raad voor Toezicht over het stelsel van kwaliteits-
beheersing. In vier zaken is advies gegeven over bezwaren tegen de facturen voor 
de in rekening gebrachte kosten voor de uitvoering van de kwaliteitstoetsing. In 
één geval heeft het bestuur op advies van de commissie besloten het eindoor-
deel in te trekken en heeft het bestuur de Raad voor Toezicht gevraagd een 
nieuwe toetsing uit te voeren. In een ander geval heeft het bestuur het advies van 
de commissie tot ongegrondverklaring van het bezwaar tegen een eindoordeel 
niet overgenomen. Hierbij is het bezwaar alsnog gegrond verklaard. In vier 
bezwaarzaken heeft wel een hoorzitting plaatsgevonden, maar heeft dat niet 
geleid tot een advies aan het bestuur. In die gevallen kwam de Raad voor Toezicht 
tot overeenstemming met bezwaarde en is het bezwaar ingetrokken. De commis-
sie constateert dat het aantal bezwaren tegen eindoordelen substantieel is 
toegenomen en verwacht in 2015 dan ook meer adviezen op dat terrein uit te 
brengen. De commissie kijkt op dit moment nog tegen een achterstand aan in de 
behandeling van bezwaren tegen facturen en is voornemens deze achterstand in 
2015 weg te werken. 

Geconstateerd is een duidelijk toename in het aantal bezwaren op het gebied 
van de PE. Dit is vermoedelijk het gevolg van de introductie in 2013 van een 
registratieplicht voor de AA-leden. De in het kader van de PE aan de commissie 
voorgelegde bezwaren zien allen op het afwijzen van een verzoek tot ontheffing. 
In één geval was de reden hiervan dat de Verklaring van verrichte activiteiten te 
laat is ingediend en in de andere tien gevallen omdat gebleken is dat meer dan 
200 uren de accountsdeskundigheid is gebruikt. Dit jaar zijn voor het eerst ook 
drie bezwaren behandeld betreffende de verplicht gestelde onderwerpen.  

De indeling in contributiegroepen, de afwijzing van een verzoek tot vermindering 
of de afwijzing van een ontheffing van de verplichting tot het betalen van contri-
butie. Op het terrein van de contributie is de aanpassing van de Algemene 
contributieverordening merkbaar. In het verleden konden wijzigingen van 
contributiegroep alleen per halfjaar worden doorgevoerd. Vanaf 2013 is dit 
maandelijks mogelijk. In het verleden waren veel bezwaren hiertegen gericht. Het 
aantal bezwaren op dat terrein is dan ook afgenomen.

Kwaliteitstoetsing

Contributie

Permanente educatie 
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3.2     Cijfermatig overzicht bezwaren

De commissie heeft in dit verslagjaar in 29 bezwaarprocedures adviezen gegeven. 

Advies commissie  Totaal

Niet-ontvankelijk  3

Ongegrond  20

Deels niet-ontvankelijk/deels gegrond  5

Gegrond  1

Totaal   29
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Leerpunt 

Met een eindoordeel is de Raad voor Toezicht afgeweken van het voorstel van de 
toetsers. Geconstateerd wordt dat de motivering hiervoor pas tijdens de hoorzit-
ting aan het accountantskantoor en de commissie voldoende duidelijk is 
geworden. Gelet op de verplichting in artikel 3:46 van de Algemene wet bestuurs-
recht adviseert de commissie in het vervolg bij afwijken van het voorstel van de 
toetsers dit ook (duidelijker) in het eindoordeel te motiveren. Hierbij dient 
duidelijk gemaakt te worden waarom een andere conclusie op zijn plaats is en 
waarom ook de toetsers met een ander voorstel hadden moeten komen. Voor dit 
standpunt vindt de commissie steun in de uitspraak van 14 april 2009 van het 
College van Beroep voor het bedrijfsleven (ECLI:NL:CBB:2009:BI3603,  
www.rechtspraak.nl)

Geconstateerd is dat in 2012 ten onrechte kosten “College begeleiding onder-
zoek” in rekening zijn gebracht bij een accountantskantoor. Deze kosten vallen 
immers niet onder het bepaalde in artikel 5, eerste lid, van de toenmalige 
Verordening Tarieven Kwaliteitsonderzoek, omdat het College Kwaliteitsonder-
zoek niet kwalificeert als “onderzoeker” in de zin van artikel 1, onderdeel c, van 
de genoemde verordening.

Dit jaar is gericht ervaring opgedaan met de informele aanpak. In plaats van bij de 
ontvangst van een bezwaar direct de officiële route te doorlopen is in een vroeg 
stadium gekeken of tot een oplossing gekomen kon worden. Gebleken is dat een 
nadere toelichting van het besluit en wijzen op mogelijkheden die de regelgeving 
biedt om aan een bestaande verplichting te voldoen in 11 gevallen vrij snel heeft 
geleid tot tevredenheid bij de indiener van het bezwaar. In vier gevallen heeft ook 
de hoorzitting met de commissie er toe geleid dat een bezwaar werd ingetrokken.

Een verzoek tot ontheffing moet jaarlijks worden ingediend. Een verleende 
ontheffing voor 2013 heeft geleid tot vragen over de volgende jaren. De commis-
sie heeft daarom geadviseerd om bij een ontheffing van de jaarlijkse PE-ver-
plichting in het vervolg duidelijk te maken hoe zich dit verhoudt tot de PE-ver-
plichting betreffende de driejaarscyclus.

Geconstateerd is dat artikel 5 van de Beleidsregel PE door gebruik van de 
woorden “in ieder geval” ruimte biedt om ook in andere dan de in artikel 5 
genoemde gevallen een ontheffing te verlenen. In een dossier heeft de commis-
sie daardoor kunnen adviseren ontheffing te verlenen van de verplichte cursus 
Beroepsethiek van een accountant in business die zelf de training PKI verzorgde.

Kwaliteitstoetsing:  
verduidelijk motivering bij 
afwijken van voorstel toetsers voor 
eindoordeel

3.3     Leerpunten beroepsorganisatie

Doel van het instellen van een commissie voor de bezwaarschriften is onder meer het versterken van het lerend vermogen 
van een bestuursorgaan. 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.

Kwaliteitstoetsing: 
ten onrechte kosten voor begelei-
ding onderzoek in rekening 
gebracht

Bezwaarprocedure: 
informele aanpak mogelijk

PE: 
verduidelijk relatie met  
driejaarscyclus

PE: 
ontheffing op andere gronden 
dan in beleidsregel bepaald
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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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