
Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding tot Registeraccountant 
 
De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;  
Gelet op de artikelen 5, eerste lid, 19, tweede lid, aanhef en onderdeel j en derde lid, en 47, tweede 
lid, van de Wet op het accountantsberoep; 
Stelt de volgende verordening vast: 
 
Artikel 1 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
- accountant: een accountant als bedoeld in artikel 1 van de wet; 
- accountantsregister: het accountantsregister, bedoeld in artikel 36, eerste lid van de wet; 
- bestuur: het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, bedoeld in artikel 2, 

eerste lid van de wet; 
- examen praktijkopleiding RA: het examen, bedoeld in artikel, 47, eerste lid, tweede volzin, van de 

wet, ter afronding van de praktijkopleiding passend bij een inschrijving in het accountantsregister 
met de vermelding van de beroepstitel van Registeraccountant; 

- praktijkopleiding: de praktijkopleiding, bedoeld in artikel 47, eerste lid, eerste volzin van de wet; 
- verordening: de Verordening op de praktijkopleidingen;  
- wet: de Wet op het accountantsberoep. 
 
Artikel 2 
1.  Om ervaring op te kunnen doen met een gedeeltelijke integratie van:  

- het examen ter afronding van de opleiding tot accountant passend bij een inschrijving in het 
accountantsregister met vermelding van de beroepstitel van Registeraccountant, niet zijnde het 
examen praktijkopleiding RA; en  

- het examen praktijkopleiding RA 
kan bij nadere voorschriften van de bepalingen, genoemd in het tweede lid worden afgeweken. 

2. De bepalingen, bedoeld in het eerste lid betreffen: 
- artikel 14, vierde lid van de verordening; 
- artikel 17, tweede lid, onderdeel b, van de verordening; 
- artikel 21, onderdeel b van de verordening; en 
- artikel 26, onderdeel b van de verordening.  

 
Artikel 3 
1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie daarvan in de Staatscourant 

en vervalt op een door het bestuur te bepalen tijdstip. 
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Tijdelijke verordening integratie examentraject opleiding 

tot Registeraccountant. 
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Toelichting 
 
De NBA heeft van Tilburg University (TiU) het verzoek ontvangen om een pilot te starten waarbij het  
examentraject bij het theoretisch deel van de opleiding tot Registeraccountant, gedeeltelijk wordt 
geïntegreerd met het examen ter afronding van het praktijkgedeelte van de opleiding tot 
Registeraccountant. In essentie luidt het voorstel van TiU om de praktijkcases voor de vakken 
Bestuurlijke informatievoorziening en Auditing, in de plaats te stellen van de praktijkscriptie zoals die 
verplicht wordt gesteld voor RA-trainees. 
 
Het bestuur staat welwillend tegenover dit voorstel nu op basis van de nota ‘Vakbekwaamheid 
Verzekerd’ al nader onderzoek wordt verricht naar de integratie van de examentrajecten. Voor de 
uitvoering van de pilot is echter een wijziging van de regelgeving noodzakelijk. De Verordening op de 
praktijkopleidingen stelt de praktijkscriptie immers verplicht, zonder dat die verordening nu een 
afwijking van die verplichting toestaat. 
 
Het bestuur neemt daarbij in aanmerking dat een aantal lopende ontwikkelingen, zoals de 
ontwikkeling van nieuwe eindtermen, het nieuwe beroepsprofiel en de uitkomsten van het nadere 
onderzoek naar de integratie van de examentrajecten, mogelijk tot andere gedachten over het voorstel 
van TiU kan leiden. Het bestuur stelt daarom voor om bij wijze van experiment, het mogelijk te maken 
om op grond van een tijdelijke regeling af te wijken van de bepalingen in de verordening die 
betrekking hebben op de verplichte praktijkscriptie. Die tijdelijke regeling is neergelegd in deze 
verordening.  
Het voorstel van TiU vormt de aanleiding voor het voorstel voor deze tijdelijke regeling. Andere 
opleidingsinstituten kunnen echter ook een beroep doen op de regeling, vooropgesteld dat zij voldoen 
aan de te stellen voorwaarden. De voorwaarden zullen identiek zijn aan de voorwaarden die nu 
worden ontwikkeld om de door TiU voorgestelde pilot mogelijk te maken. 
 
In deze verordening is vastgelegd dat het bestuur het moment bepaalt waarop de tijdelijke regeling 
wordt beëindigd. De reden daarvan is, dat er omstandigheden denkbaar zijn die een spoedige 
beëindiging van de tijdelijke regeling gewenst maken. Het kan dan bezwaarlijk zijn om daarmee te 
wachten totdat de ledenvergadering over de beëindiging kan beslissen. Vanzelfsprekend dient het 
bestuur bij de beëindiging van de tijdelijke regeling wel rekening te houden met de belangen van 
trainees die een beroep hebben gedaan op de regeling maar de praktijkopleiding op het moment van 
de beëindiging van de tijdelijke regeling nog niet hebben afgerond. 


