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Oprichting en originele doelstelling 
De Stichting Accountantsfonds is opgericht in 1931 met als doel het verlenen van ondersteuning aan 
leden en oud-leden van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) of hun 
nabestaanden, die in zorgelijke financiële omstandigheden verkeren. 
 
Deze originele doelstelling van ondersteuning van personen is tot en met 2012 het uitgangspunt voor 
het beleid van het bestuur geweest. In de loop der tientallen jaren is er ook regelmatig nuttig gebruik 
van gemaakt. 
 
Gedurende 2011 en 2012 is door het bestuur van de stichting geconstateerd dat er vrijwel geen 
aanvragen voor financiële ondersteuning meer worden ingediend. Om die reden is het 
stichtingsbestuur in overleg getreden met het bestuur van het NIVRA om mogelijkheden te 
bespreken voor het ondersteunen van nieuwe activiteiten. Na zorgvuldig overleg met het bestuur 
van het NIVRA in 2012 heeft dit met ingang van 2013 vorm gekregen. 
 
Uitbreiding met 2e doelstelling in 2013 
Naast de oorspronkelijke doelstelling van individuele steunverlening heeft de stichting vanaf begin 
2013 als 2e doelstelling om de ontwikkeling van onderzoek- en educatieprogramma’s te subsidiëren. 
Deze programma’s moeten de invoering en naleving van adequate regelgeving, afgestemd op de 
beroepsuitoefening van accountants, bevorderen. Op deze manier kan het opgebouwde vermogen 
van de stichting mede worden aangewend ten gunste van het accountantsberoep in brede zin. 
De 2e doelstelling is sinds 2013 de facto de primaire doelstelling geworden. 
 
Twee doelstellingen sinds 2013 
Zoals opgenomen in de statuten van de stichting (verwerkt in de statutenwijziging van 23 maart 
2015): 
“De Stichting heeft ten doel als algemeen nut beogende instelling zoals  bedoeld in artikel 5b 
Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de plaats komende regeling: 

a. Geven van ondersteuning aan registeraccountants en oud-leden van het NIVRA of hun 
nabestaanden die in zorgelijke financiële omstandigheden verkeren; en 

b. Voor zover onderdeel a en het vermogen van de Stichting dit toelaten, bevorderen van de 
invoering en de naleving van adequate regelgeving, afgestemd op de beroepsuitoefening van 
registeraccountants, in brede zin, door het subsidiëren van de ontwikkeling van onderzoeks- 
en educatieprogramma’s, 

Alles in de ruimste zin van het woord – zomede al hetgeen daarmee in de meest ruime zin verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.” 
 
Voor beide doelstellingen zijn door het bestuur in 2013 criteria geformuleerd waar een aanvraag aan 
moet voldoen. 
 
Voor de oorspronkelijke doelstelling van individuele steunverlening heeft het bestuur de volgende 
criteria geformuleerd: 

1. Er dient sprake te zijn van zorgelijke financiële omstandigheden die als uitzonderlijk te 
kenschetsen zijn. 

2. Steunverlening wordt gegeven voor persoonlijk levensonderhoud in financiële noodsituaties. 
3. Het reguliere vangnet van bestaande sociale voorzieningen in Nederland dient eerst 

benaderd te zijn en gebleken niet in de situatie te kunnen voorzien. 
4. Een eventueel aanwezige vermogenspositie van de aanvrager dient eerst aangewend te 

worden. 
5. Een oorzaakanalyse maakt onderdeel uit van het uit te voeren beoordelingsproces. 
6. Steunverlening wordt voor een bepaalde tijd vastgesteld waarna periodiek heroverweging 

plaatsvindt. 



   

3 
 

7. Een schuldpositie van een aanvrager wordt niet overgenomen. 
8. Zorgelijke financiële omstandigheden als gevolg van economische tegenspoed gelden in 

principe als ondernemersrisico en komen als zodanig niet in aanmerking voor ondersteuning. 
 
Voor de 2e doelstelling om onderzoeks- en educatieprogramma’s te subsidiëren hanteert het bestuur 
de volgende doelstellingen: 

1. Beantwoorden aan de uitbreiding van de doelstelling van de Stichting Accountantsfonds. 
2. Duidelijke omschrijving van het project met meetbare doelstellingen. 
3. Concrete omschrijving van de beoogde resultaten. 
4. Uiteenzetting van het ontwikkelingskarakter en innovatieve elementen. 
5. Omschrijving van de uitvoerende partijen. 
6. Omschrijving van de belanghebbende partijen. 
7. Opname van een begroting; jaarlijks of meerjarenbegroting. 
8. Overzicht van financiers anders dan de Stichting Accountantsfonds. 
9. Overzicht van de looptijd van het project. 
10. Een voorstel voor periodieke rapportage over bestede middelen, voortgang en behaalde 

resultaten. 
 
Bereik van de 2e doelstelling 
De 2e doelstelling heeft als bereik het accountantsberoep in brede zin, gericht op alle functies die 
door accountants worden uitgeoefend, binnen alle financieel-economische sectoren. 
 
Per 1 januari 2013 zijn de beroepsorganisaties NIVRA en NOvAA (Nederlandse Orde van Accountants-
Administratieconsulenten) opgegaan in één beroepsorganisatie voor accountants; de Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) voor zowel RA accountants als AA accountants. 
 
Ofschoon de statuten van oudsher expliciet spreken over ‘registeraccountants’ wordt in de praktijk 
elke aanvraag voor een onderzoeks- of educatieprogramma beoordeeld op basis van het nut voor het 
accountantsberoep in brede zin.  
 
Horizon 5 tot 7 jaar 
Tijdens de gesprekken in 2012 over de uitbreiding met de 2e doelstelling is informeel afgesproken om 
te streven naar een horizon van plusminus 5 tot 7 jaar waarin het vermogen van de stichting 
afgebouwd kan worden. Momenteel houdt het bestuur rekening met een horizon tot en met 2020. 
 
Donateursovereenkomst met Foundation for Auditing Research voor 5 jaar 
Eind 2015 en begin 2016 heeft het bestuur gesprekken gevoerd met het Dagelijks Bestuur van de 
Foundation for Auditing Research (FAR) inzake financiële ondersteuning. 
De FAR is medio 2015 opgericht om wetenschappelijk onderzoek naar het accountantsberoep te 
faciliteren. De oprichting van de FAR is voortgekomen uit de omvangrijke kwaliteitsslag die de 
accountantssector eind 2014 heeft ingezet. Een van de onderdelen van deze kwaliteitsslag is het 
opzetten van een onafhankelijk en wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat structureel wil 
bijdragen aan het lerend vermogen en de bestendige ontwikkeling van accountantsorganisaties, het 
accountantsberoep en het accountantsonderwijs- en onderzoek in Nederland. De FAR verricht 
hiertoe wetenschappelijk onderzoek naar de kwaliteit van de accountantscontrole en de 
succesfactoren, dilemma’s en beperkingen die daarop van invloed zijn. Dit onderzoek richt zich op de 
accountantspraktijk in brede zin (openbaar accountants en accountants in business). 
 
Het bestuur van de Stichting Accountantsfonds onderschrijft deze kwaliteitsslag in de 
accountantssector en door middel van een financiële ondersteuning van de FAR kan zij dit 
commitment laten blijken. 
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Aangezien de doelstellingen van de FAR veel overeenkomsten hebben met de 2e doelstelling van het 
Accountantsfonds, heeft het bestuur besloten om gedurende vijf jaar (2016-2020) de FAR te 
ondersteunen met een jaarlijkse subsidie van € 100.000. 
 
Deze afspraken zijn vastgelegd in een donateursovereenkomst. Met het ondertekenen van deze 
donateursovereenkomst zijn een groot deel van de financiële middelen van de stichting in principe 
voor vijf jaar vastgelegd ten gunste van de 2e doelstelling. Met de FAR is afgesproken dat na twee 
jaar een evaluatie volgt over de financiële ondersteuning. Bij een negatieve uitkomst van deze 
evaluatie kan de donateursovereenkomst vroegtijdig worden opgezegd. 
 
Tevens is in de donateursovereenkomst afgesproken dat beide besturen een jaarlijks gesprek voeren 
over onder meer de stand van zaken en resultaten van de FAR. Op deze wijze vindt er een 
gestructureerde bestuurlijke afstemming plaats. In dit jaarlijkse gesprek heeft het Accountantsfonds 
ook de mogelijkheid om onderzoeksthema’s voor te stellen die nadrukkelijk het brede spectrum van 
het accountantsberoep omvatten; openbaar accountants, accountants in business en intern- en 
overheidsaccountants. 
 
Bestuur 
Het bestuur van de stichting bestond tot 2013 uit 4 á 5 registeraccountants. Het bestuur van het 
NIVRA had tot 2015 onder de oude statuten het recht om 1 van de bestuurders van de stichting aan 
te wijzen. In de praktijk was dit over het algemeen een lid van het Algemeen Bestuur van het NIVRA. 
Op deze wijze werd een afstemming tussen het bestuur van de stichting met het bestuur van het 
NIVRA gerealiseerd. 
 
Begin 2013 is het voltallige bestuur – ook mede gezien de gevorderde leeftijden van de bestuurders – 
afgetreden en wordt het bestuur gevormd door 7 registeraccountants die ook allen lid zijn van het 
Algemeen Bestuur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). 
De bestuurlijke hechting tussen de stichting en de beroepsorganisatie is hiermee sterker geworden, 
overigens zonder dat de onafhankelijkheid van de stichting geraakt wordt. Van belang is dat de 
stichting bij het uitoefenen van de 2e doelstelling waar mogelijk aansluiting zoekt bij thema’s en 
onderwerpen die in de brede beroepsgroep van accountants – ten nutte van het algemeen publiek 
belang – leven. Het bestuurlijk voeden over en weer tussen de stichting en de NBA zorgt ervoor dat 
de stichting hierbij sterke aansluiting zoekt. 
 
In maart 2016 heeft het bestuur besloten om het bestuur te verkleinen naar vier personen. Dit is ter 
efficiëntie van de vergaderingen en de  bestuurlijke structuur. Tevens wordt voorzien dat de Stichting 
in een periode van 5 tot 7 jaar haar activiteiten afbouwt.  
 
Het bestuur bestaat sinds maart 2016 uit de volgende personen: 

 Jos van Huut RA – voorzitter 
 drs. Jaap Hetebrij RA – penningmeester 
 mw. drs. Viviana Kooistra-Voorwald RA RC 
 Gabriël van de Luitgaarden RA 

 
De heren Van Huut en Hetebrij zijn sedert 17 mei 2016 geen lid meer van het Algemeen Bestuur van 
de NBA, mevrouw Kooistra-Voorwald en de heer Van de Luitgaarden wel. 
Het bestuur wordt ondersteund door een secretaris, Rob Heinsbroek die verbonden is aan het 
stafbureau van de NBA. 
 
Financieel 
De financiële middelen van de stichting zijn in de loop van tientallen jaren vergaard door schenkingen 
en bijdragen van individuele registeraccountants of accountantsorganisaties. Sedert enige jaren vindt 
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bovenstaande fondsenwerving niet meer plaats. Er zijn ook geen andere vormen van actieve 
fondsenwerving. 
Daarnaast zijn er opbrengsten uit vermogensbeheer. Hiertoe wordt gebruikgemaakt van de diensten 
van ABN Amro MeesPierson. De gelden van de stichting worden via een defensief profiel belegd, in 
overeenstemming met de doelstellingen van de stichting. 
 
Het vermogen van de stichting staat onder beheer van het volledige bestuur, hierin geassisteerd door 
de secretaris en het Hoofd Financiële Administratie van de NBA die de administratieve verplichtingen 
van de stichting verzorgen. 
De jaarlijkse kosten van de stichting zijn gering. Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld of 
onkostenvergoeding. 
Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af d.m.v. een jaarverslag, waarin een jaarrekening is 
opgenomen die gecontroleerd wordt door een onafhankelijke accountant. Deze jaarverslagen zijn te 
downloaden op de website van de stichting. 
 
Financiële prognose 
 De Stichting heeft per begin 2016 een totaal vermogen van € 760.000. Hiervan is voor de komende 
vijf jaar € 500.000 gereserveerd t.b.v. de toegezegde ondersteuning van de Foundation for Auditing 
Research (FAR). De jaarlijkse kosten voor de accountantscontrole bedragen plusminus € 5.000. De 
Stichting heeft in principe geen overige kosten. De financiële ondersteuning van personen is sinds 
begin 2015 afgebouwd. 
 
Over de periode 2016-2020 is aldus ongeveer € 235.000 beschikbaar voor subsidiëring van 
onderzoeks- en educatieprojecten. Aangezien de jaarlijkse opbrengsten uit vermogensbeheer en 
renteopbrengsten bescheiden van omvang zijn, voorziet het bestuur dat in een periode van 5 tot 7 
jaar de Stichting haar vermogen t.b.v. de doelstellingen aanwendt en aldus haar activiteiten afbouwt 
voor 2022. 
 
Voorbeelden ondersteunde projecten 2013-2015 

1. Co-financiering voor een bedrag van € 25.000 van een onderzoek naar de toepassing van 
Standaard 220 en 600, uitgevoerd door het Global Accountability Development Institute 
(GADI). Hierin werken de Universiteit van Tilburg, de Universiteit van Leiden, de De Paul 
University (Chicago, VS) en de NBA samen. 

2. Financiering voor een bedrag van € 53.979 van een onderzoek naar het Lerend vermogen van 
het Accountantsberoep, uitgevoerd door TNO en de Vrije Universiteit Amsterdam. 

3. Co-financiering voor een bedrag van € 37.500 van een wetenschappelijk 
onderzoeksprogramma Auditor & Governance, uitgevoerd door de Erasmus Universiteit. 

4. Financiering voor een bedrag van € 36.300 van het Nationaal Commissarissen Onderzoek, 
uitgevoerd door de TIAS School for Business and Society. 

5. Financiering voor een bedrag van € 69.660 van een onderzoek naar 'het stelsel van 
rechtsbescherming bij toezicht op accountants(organisaties)', in 2015 uit te voeren door de 
Erasmus School of Law (ESL) en het IvO Center for Financial Law and Governance (ICFG). 

 
 


