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Overzicht ingediende amendementen 

 
Er zijn door het bestuur van de NBA zeven amendementen ingediend. In de volgorde waarin de 
amendementen in de bijeenkomst van de ledenvergadering op 24 juni 2013 zullen worden 
behandeld, volgt hieronder een korte omschrijving van de amendementen. 
 
Amendement 1 
Dit betreft een amendement met betrekking tot de Ontwerpverordening op de ledenvergadering. 
Met dit amendement worden de door het ministerie van Financiën gemaakte opmerkingen 
verwerkt. 
 
Amendement 2 
Dit betreft een amendement met betrekking tot de Ontwerpverordening op de voorzitter. Met dit 
amendement wordt een door het ministerie van Financiën gemaakte opmerking verwerkt. 
 
Amendement 3 
Dit betreft een amendement met betrekking tot de Ontwerpverordening op de ledengroepen. Met 
dit amendement worden de door het ministerie van Financiën gemaakte opmerkingen verwerkt. 
Verder wordt met dit amendement een aanpassing voorgesteld ten aanzien van de 
betrokkenheid van ledengroepen bij de benoeming van bestuursleden. 
 
Amendement 4 
Dit betreft een amendement met betrekking tot de Ontwerpverordening op de 
kwaliteitsbeoordelingen. Met dit amendement wordt een door het ministerie van Financiën 
gemaakte opmerking verwerkt. 
 
Amendement 5 
Dit betreft een amendement met betrekking tot de Ontwerpverordening op de kosten 
kwaliteitsbeoordelingen. Met dit amendement wordt een door het ministerie van Financiën 
gemaakte opmerking verwerkt. 
 
Amendement 6 
Dit betreft een amendement met betrekking tot de Ontwerpverordening op de praktijkopleidingen. 
Met dit amendement wordt een door het ministerie van Financiën gemaakte opmerking verwerkt. 
 
Amendement 7 
Dit betreft een amendement met betrekking tot de Ontwerp-Algemene contributieverordening. 
Met dit amendement wordt een door het ministerie van Financiën gemaakte opmerking verwerkt 
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Amendement 1 
 
 
Amendement op de Ontwerpverordening op de ledenvergadering 
(gepubliceerd op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants op 23 
april 2013) 
 
 
De ondergetekende stellen het volgende amendement voor: 
 
Artikel I 
Artikel 12, tweede lid, komt te luiden:  
2. Indien ook de plaatsvervangend voorzitter niet in de gelegenheid is de vergadering te leiden, 

berust de leiding gedurende de vergadering bij één van de andere bestuursleden, die 
daartoe door de ledenvergadering wordt aangewezen. 
 

Artikel II 
Artikel 23 komt te luiden: 
Artikel 23 
Nadat de beraadslaging over een onderwerp door de voorzitter is gesloten, gaat de 
ledenvergadering zo nodig over tot het nemen van een besluit. Wanneer bij het nemen van een 
beslissing over zaken geen van de leden om stemming verzoekt, is het voorstel aangenomen en 
stelt de voorzitter van de vergadering vast dat het besluit zonder stemming is aangenomen. 
 
 
Toelichting 
Deze verordening moet, nadat deze is vastgesteld door de ledenvergadering, worden 
goedgekeurd door de minister van Financiën. In de fase waarin de ontwerpverordeningen 
worden gepubliceerd, wordt het ministerie echter al gevraagd om commentaar. Op die manier 
wordt voorkomen dat de Minister pas na vaststelling van een verordening door de 
ledenvergadering zijn opmerkingen kenbaar kan maken, welke mogelijk tot een onthouding van 
goedkeuring kunnen leiden. Met dit amendement worden de opmerkingen van het ministerie in 
de verordening verwerkt. 
 
Artikel I 
Op grond van de Wab bekleedt de voorzitter (of de plaatsvervangend voorzitter) het 
voorzitterschap tijdens een bijeenkomst van de ledenvergadering. Omdat zij in functie worden 
benoemd, biedt de wet geen ruimte voor het aanwijzen van een ander bestuurslid als voorzitter 
of plaatsvervangend voorzitter. Een voorziening is echter nodig in het geval zowel de voorzitter 
als de plaatsvervangend voorzitter niet in de gelegenheid zijn de bijeenkomst van de 
ledenvergadering te leiden. In voorkomend geval zal het bestuur een van haar bestuursleden 
voordragen. De benoeming geschiedt door de ledenvergadering voor de duur van de 
bijeenkomst van de ledenvergadering. 
 
Artikel II 
Het ministerie kan zich er in vinden dat indien geen van de leden om stemming vraagt een 
voorstel is aangenomen. Een stemming over personen dient echter te allen tijde geheim te 
blijven. In geval een lid om stemming vraagt, is dit vereiste niet langer gewaarborgd. Derhalve 
kan van deze uitzondering in geval van een stemming over personen geen gebruik worden 
gemaakt en dient altijd een (geheime) stemming plaats te vinden. Bovenstaande wijzigingen 
zullen ook redactioneel in de toelichting worden doorgevoerd. 
 
Ingediend door het bestuur van de NBA. 
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Amendement 2 
 
 
Amendement op de Ontwerpverordening op de voorzitter 
(gepubliceerd op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants op 23 
april 2013) 
 
 
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Enig artikel  
Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:  
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt 

terug tot 1 juli 2013. 
 

 
Toelichting 
Deze verordening moet, nadat deze is vastgesteld door de ledenvergadering, worden 
goedgekeurd door de minister van Financiën. In de fase waarin de ontwerpverordeningen 
worden gepubliceerd, wordt het ministerie echter al gevraagd om commentaar. Op die manier 
wordt voorkomen dat de Minister pas na vaststelling van een verordening door de 
ledenvergadering zijn opmerkingen kenbaar kan maken, welke mogelijk tot een onthouding van 
goedkeuring kunnen leiden. Met dit amendement wordt de opmerking van het ministerie ten 
aanzien van de inwerkingtredingsbepaling in de verordening verwerkt. 
  
Ingediend door het bestuur van de NBA. 
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Amendement 3 
 
 
Amendement op de Ontwerpverordening op de ledengroepen 
(gepubliceerd op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants op 23 
april 2013) 
 
 
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Artikel I 
Artikel 9, derde lid komt te luiden: 
3. Het bestuur raadpleegt een ledengroepbestuur over de kandidaten die aan het bestuur 

worden voorgedragen door een commissie die is belast met de voorselectie van kandidaten 
die door het bestuur aan de ledenvergadering worden aanbevolen. Het bestuur betrekt de 
reactie van een ledengroepbestuur bij een raadpleging bij de besluitvorming over de 
aanbeveling van een kandidaat aan de ledenvergadering. 

 
Artikel II 
Artikel 10, tweede lid, komt te luiden: 
2.  Jaarlijks treedt een deel van de leden van een ledengroepbestuur af volgens een door de 

ledengroepvergadering vast te stellen rooster. Het rooster wordt zo ingericht, dat voor zover 
mogelijk telkens hetzelfde aantal leden van het ledengroepbestuur aftreedt.  

 
Artikel III 
Artikel 18, derde en vierde lid, komen te luiden: 
3. In het geval bij het bestuur, gelet op de antecedenten van de door het ledengroepbestuur 

benoemde afgevaardigde, gegronde vrees bestaat dat de afgevaardigde zal handelen of 
nalaten in strijd met wettelijke voorschriften, de accountant betreffende, of dat zijn 
benoeming op andere wijze de eer van de stand van accountants zal schaden, spreekt het 
bestuur zich uit tegen de benoeming van de afgevaardigde. 

4.  In het geval het bestuur zich uitspreekt tegen de benoeming van een afgevaardigde, wordt 
de benoeming geacht niet te hebben plaatsgevonden. 

 
Artikel IV 
Artikel 19, eerste en tweede lid, komen te luiden: 
1. Een ledengroepbestuur dient uiterlijk op 2 januari van een jaar bij het bestuur een plan van 

voorgenomen activiteiten in, tezamen met een raming van de daarmee gemoeide uitgaven, 
met betrekking tot jaar volgend op het jaar waarin voorgenoemde dag valt.   

2. Een ledengroepbestuur dient uiterlijk op 2 januari van een jaar bij het bestuur een herzien 
plan van voorgenomen activiteiten in, tezamen met een herziene raming van de daarmee 
gemoeide uitgaven, met betrekking tot het jaar waarin voorgenoemde dag valt. 

 
Artikel V 
Artikel 21 vervalt. 
 
Artikel VI 
Artikel 22 wordt vernummerd tot artikel 21 en komt te luiden: 
 
Artikel 21 
1. Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie in de Staatscourant en werkt terug 

tot 1 juli 2013. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de ledengroepen. 
 
 
Toelichting 
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Artikel I 
In de tekst van de Ontwerpverordening op de ledengroepen zoals die op 23 april 2013 ter inzage 
is gelegd door middel van plaatsing op de website van de NBA, is in artikel 9, derde lid, een 
regeling opgenomen die ertoe leidt dat het bestuur een ledengroepbestuur consulteert over alle 
kandidaten, afkomstig uit de ledengroep, die solliciteren naar een vrijkomende bestuursfunctie.  
 
Gebleken is dit leidt tot een onevenwichtige procedure: de selectie van kandidaten die solliciteren 
naar een bestuursfunctie vindt nu in feite twee keer plaats: een keer door het bestuur via de door 
het bestuur ingestelde benoemingscommissie en een keer door een ledengroepbestuur. Daarbij 
beschikt het ledengroepbestuur niet over dezelfde informatie omdat ze de gesprekken met de 
kandidaten niet heeft gevoerd.  
 
Het voorstel luidt nu om de regeling zo vorm te geven, dat het bestuur een ledengroepbestuur 
consulteert over alleen de kandidaten die door de benoemingscommissie aan het bestuur 
worden voorgedragen. Dit kunnen meerdere kandidaten zijn. Het ledengroepbestuur kan zijn 
bezwaren, opmerkingen of eventuele voorkeur kenbaar maken.  
Het bestuur is vervolgens verplicht een advies van een ledengroepbestuur mee te wegen bij de 
besluitvorming over de kandidaat of de kandidaten die het bestuur voor benoeming zal 
aanbevelen aan de ledenvergadering 
 
Om het specifieke perspectief van de ledengroep in het benoemingsproces te borgen zal een 
bestuurslid, afkomstig van de betreffende ledengroep, altijd lid zijn van de 
benoemingscommissie. Deze commissie bestaat dan uit de voorzitter van het NBA-bestuur en 
het betreffende bestuurslid. De toelichting bij de verordening wordt op dit punt aangepast. 
 
Artikel II 
Dit betreft een redactionele aanpassing die bij deze gelegenheid ook is verwerkt. 
 
Artikelen III tot en met VI (algemeen) 
 
Deze verordening moet, nadat deze is vastgesteld door de ledenvergadering, worden 
goedgekeurd door de Minister van Financiën. In de fase waarin de ontwerpverordeningen 
worden gepubliceerd, wordt het ministerie echter al gevraagd om commentaar. Op die manier 
wordt voorkomen dat de Minister pas na vaststelling van een verordening door de 
ledenvergadering zijn opmerkingen kenbaar kan maken, welke mogelijk tot een onthouding van 
goedkeuring kunnen leiden. Met dit amendement worden de opmerkingen van het ministerie in 
de verordening verwerkt. 
 
Artikelen III tot en met VI (artikelsgewijs) 
 
Artikel III 
Het ministerie heeft aangegeven dat de voorkeur bestaat om in de leden 3 en 4 van artikel 18 de 
term ‘instemmen’ te vervangen door ‘uitspreken tegen’. De leden blijven verder ongewijzigd. 
 
Artikel IV 
Het ministerie wees erop dat in de voorgestelde redactie van deze leden, verwarring kan bestaan 
over de vraag waarop een plan van voorgenomen activiteiten betrekking heeft als het wordt 
ingediend in het jaar voor het jaar waarin de indieningstermijn (2 januari) valt. De redactie van 
deze leden is bij deze gelegenheid daarop aangepast. 
 
Artikel V en VI 
Het ministerie heeft aangegeven dat de Verordening gedrags- en beroepscode accountants 
(VGBA) nog niet is aangenomen en het daarom geen goedkeuring kan verlenen aan bepalingen 
die daarnaar verwijzen. De definitiebepalingen kunnen pas gewijzigd worden als de VGBA is 
aangenomen, zo oordeelt het ministerie. Het artikel waarmee de definitiebepaling in deze 
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verordening automatisch wordt aangepast, vervalt daarom. De benodigde aanpassingen zullen 
nu worden voorgesteld in de bijeenkomst van ledenvergadering in december 2013. 
De aanpassing maakt eveneens een aanpassing van de inwerkingtredingsbepaling noodzakelijk. 
 
Ingediend door het bestuur van de NBA. 
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Amendement 4 
 
 
Amendement op de Ontwerpverordening op de kwaliteitsbeoordelingen 
(gepubliceerd op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants op 23 
april 2013) 
 
 
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Artikel I 
In artikel 1, wordt in de definitie van stelsel van kwaliteitsbeheersing ‘Verordening gedrags- en 
beroepscode accountants’ vervangen door: Verordening gedragscode. 
 
Artikel II 
Artikel 17, onderdeel a komt te luiden: 
a. neemt hij de fundamentele beginselen, bedoeld in de Verordening gedragscode in acht en; 
 
Artikel III 
Artikel 35 vervalt. 
 
Artikel IV 
Artikel 36 wordt vernummerd tot artikel 35 en komt te luiden: 
 
Artikel 35 
3. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. 
2.  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de kwaliteitsbeoordelingen. 
 
 
Toelichting 
Deze verordening moet, nadat deze is vastgesteld door de ledenvergadering, worden 
goedgekeurd door de minister van Financiën. In de fase waarin de ontwerpverordeningen 
worden gepubliceerd, wordt het ministerie echter al gevraagd om commentaar. Op die manier 
wordt voorkomen dat de Minister pas na vaststelling van een verordening door de 
ledenvergadering zijn opmerkingen kenbaar kan maken, welke mogelijk tot een onthouding van 
goedkeuring kunnen leiden. Met dit amendement worden de opmerkingen van het ministerie in 
de verordening verwerkt. 
 
Het ministerie heeft aangegeven dat de Verordening gedrags- en beroepscode accountants 
(VGBA) nog niet is aangenomen en het daarom geen goedkeuring verlenen aan bepalingen die 
daarnaar verwijzen. De definitiebepalingen kunnen pas gewijzigd worden als de VGBA is 
aangenomen, zo oordeelt het ministerie. Het artikel waarmee de definitiebepaling in deze 
verordening automatisch wordt aangepast, vervalt daarom. De benodigde aanpassingen zullen 
nu worden voorgesteld in de bijeenkomst van ledenvergadering in december 2013. 
De aanpassing maakt eveneens een aanpassing van de inwerkingtredingsbepaling noodzakelijk. 
 
Ingediend door het bestuur van de NBA. 
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Amendement 5 
 
 
Amendement op de Ontwerpverordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen 
(gepubliceerd op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants op 23 
april 2013) 
 
 
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Artikel I 
Artikel 20 vervalt. 
 
Artikel II 
Artikel 21 wordt vernummerd tot artikel 20 en komt te luiden: 
 
Artikel 20 
4. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. 
2.  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de kosten kwaliteitsbeoordelingen. 
 
 
Toelichting 
Deze verordening moet, nadat deze is vastgesteld door de ledenvergadering, worden 
goedgekeurd door de minister van Financiën. In de fase waarin de ontwerpverordeningen 
worden gepubliceerd, wordt het ministerie echter al gevraagd om commentaar. Op die manier 
wordt voorkomen dat de Minister pas na vaststelling van een verordening door de 
ledenvergadering zijn opmerkingen kenbaar kan maken, welke mogelijk tot een onthouding van 
goedkeuring kunnen leiden. Met dit amendement worden de opmerkingen van het ministerie in 
de verordening verwerkt. 
 
Het ministerie heeft aangegeven dat de Verordening gedrags- en beroepscode accountants 
(VGBA) nog niet is aangenomen en het daarom geen goedkeuring verlenen aan bepalingen die 
daarnaar verwijzen. De definitiebepalingen kunnen pas gewijzigd worden als de VGBA is 
aangenomen, zo oordeelt het ministerie. Het artikel waarmee de definitiebepaling in deze 
verordening automatisch wordt aangepast, vervalt daarom. De benodigde aanpassingen zullen 
nu worden voorgesteld in de bijeenkomst van ledenvergadering in december 2013. 
De aanpassing maakt eveneens een aanpassing van de inwerkingtredingsbepaling noodzakelijk. 
 
Ingediend door het bestuur van de NBA. 
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Amendement 6 
 
 
Amendement op de Ontwerpverordening op de praktijkopleidingen 
(gepubliceerd op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants op 23 
april 2013) 
 
 
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Enig artikel 
Artikel 26 komt te luiden: 
 
Artikel 26 
Een trainee kan om een herbeoordeling vragen van:  
a. de beoordeling van een portfolio; 
b. de beoordeling van een afstudeerscriptie; en 
c. de beoordeling van een mondeling examen. 
 
 
 
Toelichting 
Deze verordening moet, nadat deze is vastgesteld door de ledenvergadering, worden 
goedgekeurd door de minister van Financiën. In de fase waarin de ontwerpverordeningen 
worden gepubliceerd, wordt het ministerie echter al gevraagd om commentaar. Op die manier 
wordt voorkomen dat de Minister pas na vaststelling van een verordening door de 
ledenvergadering zijn opmerkingen kenbaar kan maken, welke mogelijk tot een onthouding van 
goedkeuring kunnen leiden.  
 
Met dit amendement worden de opmerkingen van het ministerie in de verordening verwerkt. Het 
ministerie heeft opgemerkt dat door een verzoek tot een heroverweging van de in artikel 26 
genoemde beoordelingen een ‘bezwaar’ te noemen, mogelijk verwarring kan ontstaan met een 
bezwaar in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De Awb laat een bezwaar tegen 
deze beoordelingen immers niet toe. Om die reden is voor de term ‘herbeoordeling’ gekozen. De 
toelichting bij de verordening wordt op dit punt aangepast. 
 
Ingediend door het bestuur van de NBA. 
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Amendement 7 
 
 
Amendement op de Ontwerp-Algemene contributieverordening 
(gepubliceerd op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants op 23 
april 2013) 
 
 
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Artikel I 
Artikel 12 vervalt. 
 
Artikel II 
Artikel 13 tot en met 15, worden vernummerd tot artikel 12 tot en met 14. 
 
Artikel III 
Artikel 14 (nieuw) komt te luiden: 
 
Artikel 14 
5. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014. 
2.  Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene contributieverordening. 
 
 
Toelichting 
Deze verordening moet, nadat deze is vastgesteld door de ledenvergadering, worden 
goedgekeurd door de minister van Financiën. In de fase waarin de ontwerpverordeningen 
worden gepubliceerd, wordt het ministerie echter al gevraagd om commentaar. Op die manier 
wordt voorkomen dat de Minister pas na vaststelling van een verordening door de 
ledenvergadering zijn opmerkingen kenbaar kan maken, welke mogelijk tot een onthouding van 
goedkeuring kunnen leiden. Met dit amendement worden de opmerkingen van het ministerie in 
de verordening verwerkt. 
 
Het ministerie heeft aangegeven dat de Verordening gedrags- en beroepscode accountants 
(VGBA) nog niet is aangenomen en het daarom geen goedkeuring verlenen aan bepalingen die 
daarnaar verwijzen. De definitiebepalingen kunnen pas gewijzigd worden als de VGBA is 
aangenomen, zo oordeelt het ministerie. Het artikel waarmee de definitiebepaling in deze 
verordening automatisch wordt aangepast, vervalt daarom. De benodigde aanpassingen zullen 
nu worden voorgesteld in de bijeenkomst van ledenvergadering in december 2013. 
De aanpassing maakt eveneens een aanpassing van de inwerkingtredingsbepaling noodzakelijk. 
 
Ingediend door het bestuur van de NBA. 
 
 
 
 

 


