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Het accountantsberoep werkt aan herstel van het maatschappelijk vertrouwen. De rol van de Koninklijke Nederlandse 
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) berust hierbij op drie pijlers. 

De eerste pijler bestaat uit de maatregelen in het rapport In het Publiek Belang. Dat rapport verscheen eind september 
2014. Die maatregelen blijven wij (deels zelf) uitvoeren en monitoren.

De tweede pijler is het herzien van de manier waarop de beroepsorganisatie wordt bestuurd. Bij de expliciete aandacht 
die de relatie tussen accountant en maatschappij nu heeft, hoort een zwaardere inbreng in de besluit- en opinievorming 
van de NBA van zowel accountants, onze leden, als het maatschappelijk verkeer. Daarnaast willen wij de slagkracht van 
het bestuur van de NBA verhogen. 

De derde pijler is het ontwikkelen van een nieuwe en heldere visie op het accountantsberoep en de toekomst van de 
beroepsorganisatie. Van reageren naar anticiperen en acteren, op basis van een nieuw perspectief voor toekomstige en 
huidige collega’s. De voorbereidingen voor dat project zijn in gang gezet. 

Dit document bevat een voorstel van het bestuur voor governance-aanpassingen die, grotendeels binnen het wettelijk 
kader, invulling geven aan de doelen genoemd bij de tweede pijler.

In de Ledenvergadering (ALV) van 17 mei 2016 licht het bestuur het document ‘Een vernieuwd bestuursmodel; betrokken 
en slagvaardig’ toe. Daarbij zijn ter illustratie en ter discussie de concept-verordeningen toegevoegd. Voorafgaand aan 
de ALV worden leden uitgenodigd te reageren en maakt het bestuur een rondgang langs verschillende gremia en stake-
holders van de NBA. Dit ter bevordering van de meningsvorming en ter vergroting van het draagvlak. De resultaten van 
deze rondgang worden eveneens in de ALV gepresenteerd. Het bestuur stelt voor in een bijzondere Ledenvergadering in 
september 2016 het document en de verordeningen aan de leden voor te leggen.
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De huidige bestuursstructuur van de NBA is een product van de fusie tussen NIVRA en NOvAA en dateert van 2009. Het 
is in meerdere opzichten noodzakelijk deze structuur aan te passen. Nu de integratie is voltooid is het nodig om met één 
organisatie naar de toekomst te kijken. Tegelijkertijd willen we antwoord geven op de roep van diverse groepen leden om 
meer inspraak in en invloed op het NBA-beleid. 

Daarnaast willen wij de participatie van leden in de discussie en besluitvorming op de ALV vergemakkelijken door online 
stemmen en livestreaming. Hierdoor wordt een groter deel van de leden betrokken bij de besluitvorming. Verder wordt de 
NBA met enige regelmaat een gebrek aan slagvaardigheid verweten. De omvang van het bestuur en de complexe besluit-
vorming spelen daarbij een rol. 

Deze omstandigheden vormden voor het bestuur van de NBA aanleiding in de zomer van 2015 een enquête te houden 
onder de leden over de taak en de governance van de beroepsorganisatie. De uitkomst van die enquête vormde de inbreng 
voor twee co-creatiesessies in het najaar van 2015 met stakeholders van binnen en buiten het beroep, bestuur en ma-
nagementteam van het bureau. Dit waren sessies met meer dan vijftig deelnemers, waaruit waardevolle suggesties zijn 
voortgekomen.

De enquête en sessies leidden tot de formulering van vier doelstellingen waar een nieuwe bestuurlijke inrichting aan moet 
voldoen:

1. De uitwisseling met het maatschappelijk verkeer moet worden verankerd.
2. De invloed van leden moet duidelijker en beter zichtbaar worden.
3. De kwaliteit van de opinie- en besluitvorming binnen de NBA moet omhoog.
4. De slagvaardigheid van het bestuur moet verbeteren.

2 | Waarom?

       3



NBA Vergaderstukken 2016

CO
N

CE
PT

De vier eerder genoemde doelstellingen zijn de leidraad geweest voor de voorgestelde aanpassingen in de bestuursstruc-
tuur van de NBA. Diversiteit en pluriformiteit blijven daarbij centrale uitgangspunten. Dat wil zeggen dat we streven naar 
een optimale representatie van groot-, midden- en kleinbedrijf, (semi)overheid, mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, 
openbare accountants, intern en overheidsaccountants, accountants in business, etc. 

Ledenvergadering (ALV)

De ALV blijft het hoogste orgaan van de NBA. De democratische basis van dit orgaan wordt versterkt door leden die de 
vergadering niet kunnen bezoeken in de gelegenheid te stellen op de ALV te reageren op voorstellen. Leden kunnen online 
hun stem uitbrengen en de vergadering via een livestream volgen. Met het faciliteren van online stemmen streeft het 
bestuur ernaar zo veel mogelijk leden te laten stemmen op of voorafgaand aan de ALV. Voorstellen die aan de ALV worden 
voorgelegd zullen vergezeld gaan van een advies van de Ledenraad.

Ledenraad

In de nieuwe structuur wordt een Ledenraad ingesteld bestaande uit 24 leden, waarin alle geledingen van de accountants-
populatie zijn vertegenwoordigd. Met de Ledenraad creëert de NBA een orgaan dat de pluriformiteit van de organisatie 
benut voor meer diepgaande meningsvorming, gericht op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk perspectief. De 
positionering van de Ledenraad tussen ALV en bestuur geeft de leden meer directe invloed op het beleid.

Veertien leden van de Ledenraad worden gekozen door de ALV en de ledengroepen: zes accountants in business, zes 
openbaar accountants en twee intern of overheidsaccountants. De overige tien leden worden benoemd uit hoofde van 
hun functie. Zij zorgen voor de aansluiting met de actuele agenda van de diverse commissies binnen de NBA. De financiële 
sectorcommissies krijgen gezamenlijk één zetel, evenals de commissies die actief zijn in het publieke domein. Ten slotte 
krijgen de zes afdelingen drie zetels in de Ledenraad.

De Ledenraad wordt door het bestuur in een vroeg stadium betrokken bij het vormgeven van beleid. De raad is een belang-
rijk klankbord voor het bestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar. Daarnaast adviseert de Ledenraad de ALV. Het 
staat de Ledenraad vrij zijn vergaderagenda te bepalen. 

De Ledenraad is een platform waar intensief door leden wordt gesproken over ontwikkelingen in het beroep. De Ledenraad 
richt zich bij zijn advisering op het maatschappelijk belang van een goede beroepsuitoefening en op de gemeenschap-
pelijke belangen van accountants. Het bestuur verwacht dat de Ledenraad nieuw elan kan brengen in de NBA. Door zijn 
plaats in de NBA kan de Ledenraad de ALV van grondige adviezen voorzien met betrekking tot de verordeningen, begroting, 
bestuursverslag en jaarrekening, over de voordracht van de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en nieuwe bestuursle-
den. Daarnaast adviseert de Ledenraad het bestuur over de strategie en de meerjarenplanning. 
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De evenwichtige samenstelling van de Ledenraad garandeert een afweging van de diverse perspectieven en daarmee een 
doorwrochte inhoudelijke inbreng. 

Bestuur

Het bestuur wordt ingekrompen van dertien naar zeven leden en het vertegenwoordigingsmodel wordt verlaten. In plaats 
hiervan prevaleert bestuurlijke ervaring en deskundigheid. De meerderheid zal uit accountants bestaan, maar er komen 
ook bestuursleden in die niet noodzakelijkerwijs accountant zijn. Met de benoeming van bestuursleden die geen accoun-
tant zijn, wil de NBA de relatie met het maatschappelijk verkeer zichtbaar versterken. De voorzitter blijft accountant.

Het wettelijk minimum bedraagt momenteel zeven zetels, maar uiteindelijk wil het bestuur naar vijf zetels. Door de 
kleinere samenstelling wordt de slagvaardigheid van het bestuur vergroot. Tegelijkertijd worden er aan de leden van het 
nieuwe bestuur andere eisen gesteld. Zij zullen individueel meer tijd moeten besteden aan hun functie dan gemiddeld 
gesproken nu het geval is. Gedacht wordt aan gemiddeld een dag per week. 

Het model van vertegenwoordiging van de ledengroepen in het bestuur komt met dit voorstel te vervallen. Hiervoor in de 
plaats zijn de ledengroepen vertegenwoordigd in de Ledenraad, als orgaan dat de gemeenschappelijke mening van de 
leden vertolkt richting ALV en bestuur.

Ledenstructuur

De huidige structuur van commissies en werkgroepen is tot stand gekomen op basis van behoeften van leden en maat-
schappelijk verkeer. Deze structuur is de afgelopen jaren succesvol gebleken in het vormgeven van beroepsontwikkeling 
en maatschappelijke dialoog. De NBA wil om die reden de ruimte blijven geven aan groepen leden om zichzelf te organise-
ren op basis van thema of sector. 

Samenstelling van de Ledenraad

Gekozen (14)

Totaal: 24

Benoemd (10)

6 Openbaar 
accountants

Opak

MKB-commissie

Signaleringsraad

NBA Young Profs

Adviesgroep cultuur en gedrag

Fin. Sector commissies

Commissie publiek domein

3 vertegenwoordigers Afdelingen

6 Accountants 
in business

4 ALV

4 ALV

2 LOA

2 LAIB

2 Intern en 
overheidsaccountants

1 ALV

1 LIO
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Om de inbreng van maatschappelijke stakeholders tot uitdrukking te brengen, wordt er een maatschappelijk forum inge-
richt. Dit maatschappelijk forum fungeert als adviseur van het bestuur en de Ledenraad. Met het maatschappelijk forum 
wordt de ‘blik van buiten’ ingebracht bij de beroepsorganisatie. Het forum bestaat uit een brede vertegenwoordiging van 
stakeholders. 

De hoofdstructuur

Binnen de hoofdstructuur van de NBA blijft de ALV het hoogste orgaan. Zij stelt, binnen de aan haar toegekende verant-
woordelijkheid, de zaken vast. Die zijn voorzien van een advies door de Ledenraad. Dat advies kan alleen tot stand worden 
gebracht door een overlegstructuur met het bestuur. Het bestuur stelt, binnen de aan haar toegekende verantwoordelijk-
heden, de zaken op. Een en ander is uitgewerkt in onderstaand overzicht. 

Het toezicht in dit nieuwe governance-voorstel is als volgt geregeld. De ALV en de Ledenraad oefenen toezicht uit op het 
bestuur. Aan de ALV blijft benoeming en ontslag van bestuursleden voorbehouden, maar met advies van de Ledenraad. Via 
het maatschappelijk forum krijgt het strategisch toezicht vanuit een breed maatschappelijk perspectief meer diepgang. 
Het operationele toezicht ligt bij het bestuur.

Maatschappelijk forum

Hoofdstructuur NBA

Ledenraad

Ledengroepen

Sector- en 
themagroepen

 Uitvoeringsorganen

Maatschappelijk 
forum

Bureau
- Directie

- MT
- Medewerkers

Ledenvergadering

Bestuur
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Een nadere uitwerking van de specifieke taken en bevoegdheden van de verschillende organen is opgenomen in onder-
staande tabel.

Orgaan

Ledenvergadering

Ledenraad

Bestuur

Maatschappelijk forum

Uitvoeringsorganen

Taken/bevoegdheden

• Stelt de begroting, jaarrekening en 
bestuursverslag vast

• Stelt verordeningen vast
• Stelt aantal bestuurszetels vast
• Benoemt voorzitter, plv. voorzitter en 

bestuursleden
• Houdt toezicht op het bestuur
• Benoemt de controlerend accountant
• Benoemt leden van de Ledenraad

• Adviseert ALV over begroting, jaarrekening 
en bestuursverslag

• Adviseert ALV over besluiten, waaronder 
verordeningen

• Adviseert ALV over voordracht voorzitter, 
plv. voorzitter en bestuursleden

• Adviseert de ALV over de uitoefening van 
toezicht op bestuursleden

• Adviseert bestuur over strategie en 
meerjarenplanning

• Adviseert bestuur over beleidsvorming

• Stelt begroting, jaarrekening en bestuurs- 
 verslag op 
• Stelt verordeningen op
• Stelt strategie en meerjarenplanning vast
• Draagt voorzitter, plv. voorzitter en

bestuursleden voor aan de ALV
• Is verantwoordelijk voor ontwikkeling van 

beleid en toezicht op de uitvoering

• Volgt ontwikkelingen binnen en buiten het 
accountantsberoep

• Adviseert Ledenraad en Bestuur over zaken 
van strategisch/zwaarwegend belang

• Ontwikkelen beroepsstandaarden
• Houden toezicht op de kwaliteit van de 

beroepsuitoefening
• Adviseren over invulling van accountants-
 opleiding
• Beslechten geschillen tussen accountants 

en klanten (declaraties)
• Behandelen klachten over de beroepsuit-
 oefening van de accountant
• Adviseren bestuur over bezwaarschriften

Samenstelling

Individuele leden van de NBA 
(one man, one vote)

• 14 gekozen leden door ALV en 
Ledengroepen:
- 6 openbaar accountants

(4 ALV en 2 LOA)
- 2 intern en overheidsac- 

  countants (1 ALV en 1 LIO)
- 6 accountants in business

(4 ALV en 2 LAIB)
• 10 leden benoemd uit hoofde 

van functie

• 7 personen, op den duur 5
• Meerderheid is accountant
• Voorzitter is accountant

Brede vertegenwoordiging van 
stakeholders, o.a.: 
- Beleggers/investeerders
- NGO’s
- Politiek
- Bedrijfsleven

• Adviescollege voor 
Beroepsreglementering

• Raad voor Toezicht
• Raad voor de 

Praktijkopleidingen
• Raad voor Geschillen
• Klachtencommissie
• Commissie voor de

bezwaarschriften
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Ledengroepen

Sector- en themagroepen

Bureau-organisatie

• Behartigen de belangen van de Ledengroep
• Bundelen kennis en ervaring van accoun- 
 tants werkzaam in de Ledengroep
• Dragen bij aan kwaliteit en ontwikkeling van 

de Ledengroep
• Benoemen leden die deel uitmaken van de 

Ledenraad

• Behartigen de belangen van specifieke
communities

• Dragen bij aan kennisverrijking door infor- 
 matie-uitwisseling tussen accountants 

binnen een sector
• Adviseren over de toepassing en uitvoering 

van regelgeving binnen bepaalde sectoren

Verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding en 
uitvoering van beleid 

Ledengroepen
- Accountants in Business
- Intern en overheids-
 accountants
 - Openbaar accountants

Sector- en themagroepen, 
zoals bijvoorbeeld:
- Publieke sector
- Financiële instellingen

• Directie
• Managementteam
• Medewerkers

Orgaan Taken/bevoegdheden Samenstelling
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Ledenvergadering (ALV) 

De ALV krijgt naast de fysieke vergadering de mogelijkheden van livestreaming en online stemmen. Dit vraagt om een 
wetswijziging, na goedkeuring van dit voorstel in de ALV van september 2016.

• Het ministerie van Financiën onderzoekt mogelijke knelpunten voor het realiseren van het online stemmen tijdens de 
ALV. Ambitie van de NBA is om in overleg met het ministerie in het najaar 2016 te komen tot een voorstel voor een tekst 
voor een wetswijziging. Hierna start het wetgevingstraject dat moet leiden tot wetswijziging per 1 januari 2019. 

• Vooruitlopend op de formele bevestiging via de wetswijziging zet de NBA de procedure rond online stemmen alvast in 
gang. De NBA houdt daarom als streefdatum vast aan 1 januari 2017. 

4 | Hoe en wanneer?

Tijdschema nieuwe NBA Governance

15 april 2016

Publicatie concept 
‘Een vernieuwd bestuursmodel’

1 mei 2016

Einde schriftelijke 
commentaarperiode

17 mei 2016

Bespreking publicatie ALV

November 2016 - maart 2017

Selectieperiode leden, 
Ledenraad en bestuur

September 2016

Stemming verordeningen 
in extra ALV

Juni 2016

Consultatie 
ontwerp-verordeningen

Juni 2017

Benoeming Ledenraad 
en bestuur in ALV

1 juli 2017

Start Ledenraad

1 januari 2018

Start maatschappelijk forum
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Gekozen is voor een adviserende Ledenraad. De Ledenraad adviseert het bestuur bij beleidsvorming en de ALV bij besluit-
vorming. Voor de instelling van de Ledenraad is geen wetswijziging nodig. Voor de profielen van de leden van de Ledenraad 
is een profielschets opgesteld. (zie bijlage 1)

• In de ALV van september 2016 wordt instemming gevraagd met het aangepaste document waarin de voorgestelde 
wijzigingen in de governance zijn beschreven. Ook wordt gestemd over de Verordening op de ledenraad. Na akkoord 
kan de Ledenraad worden ingevoerd.

• De selectieprocedure voor de te benoemen voorzitter en plv. voorzitter van de Ledenraad start na de in september 
2016 te houden ALV en beoogt zo spoedig mogelijk daarna tot benoeming te leiden. Kwaliteit en draagvlak zijn hierbij 
de kernpunten. De benoeming van de voorzitter en plv. voorzitter vindt alleen de eerste keer plaats door een benoe-  

 mingscommissie. Deze bestaat uit de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het bestuur, de drie voorzitters van  
de Ledengroepen en een lid van de Raad van Advies.

• De selectieprocedure voor de te kiezen leden van de Ledenraad loopt van oktober 2016 - maart 2017. Deze leden
worden geselecteerd door de inmiddels geselecteerde voorzitter en plv. voorzitter. 

• Ook de niet-gekozen, maar te benoemen leden worden benaderd door de voorzitter of plv. voorzitter van de Ledenraad.
• In de Verordening op de ledenraad (zie bijlage 4) wordt vastgelegd hoe de eerste Ledenraad is samengesteld. 

De Ledenraad zal zelf een reglement opstellen. Het is mogelijk dat de Ledenraad in de toekomst een andere samen - 
stelling krijgt, als ontwikkelingen in het beroep daar om vragen.

• De ALV stemt uiteindelijk over de voorgedragen leden van de Ledenraad. Indien de Ledenraad van start gaat op 1 juli 
2017, dan dient de stemming plaats te vinden in de ALV van juni 2017.

Bestuur

Verbeteren van de slagvaardigheid is het uitgangspunt voor een kleiner bestuur. Conform wettelijke mogelijkheden krimpt 
het bestuur tot zeven bestuursleden (zie bijlage 5). Op den duur willen wij naar vijf bestuursleden, waarvan de meerder-
heid accountant is. De voorzitter is ook een accountant. Het bestuur bestuurt de NBA op hoofdlijnen en ontwikkelt beleid 
en houdt toezicht op de uitvoering. De directie stuurt het bureau van de NBA aan. Zij maakt geen onderdeel uit van het 
bestuur. Voor het bestuur zijn profielschetsen opgesteld (zie bijlage 2).

• De afvaardiging van Ledengroepen in het bestuur, zoals omschreven in de Wet op het accountantsberoep, vervalt in de 
voorgestelde nieuwe structuur. Vertegenwoordiging van ledengroepen wordt geregeld in de Ledenraad. Dit vraagt om 
een wetswijziging. Hiervoor start in overleg met het ministerie van Financiën een wetgevingstraject, dat moet leiden 
tot een wetswijziging per 1 januari 2019. Vooruitlopend op de formele bevestiging via de wetswijziging zet de NBA de 
procedure rond de aanpassing van het bestuur alvast in gang.

• De Verordening op het bestuur wordt voorgelegd aan de in september 2016 te houden ALV.
• Na instemming van de ALV en toestemming door het ministerie wordt een selectieprocedure gestart door een voor-  
 drachtcommissie, die bestaat uit de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het bestuur, de drie voorzitters van 

de Ledengroepen en een lid van de Raad van Advies.
• Het streven is het nieuwe bestuur te benoemen op de ALV van juni 2017.

Ledenstructuur

De huidige Ledengroepen in de zin van de Wet op het accountantsberoep blijven bestaan. Zij zijn echter niet meer verte-
genwoordigd in het bestuur. In plaats daarvan dragen de besturen van de Ledengroepen leden voor die deel gaan uitma-
ken van de Ledenraad. Dit vereist een wetswijziging. 

Naast de Ledengroepen komen er groepen van leden die elkaar op basis van kennis en sectoren hebben gevonden. 
• Voor het instellen van sector- of themagroepen is geen toestemming van de ALV nodig. De instelling van dergelijk 

groepen blijft mogelijk, een belangrijk gedachtengoed bij de aanpassing van de governance is immers de vergroting 
van de betrokkenheid van leden. 

Ledenraad
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Het Maatschappelijk forum bestaat uit maximaal negen leden. Zij hebben een bewezen bestuurlijke en maatschappelijke 
ervaring en vervullen een adviserende rol naar de Ledenraad en het bestuur. Het forum is divers van samenstelling en kent 
een voorzitter en een plv. voorzitter. De leden worden op basis van profielen geworven; zie daarvoor bijlage 3. 

• Het forum zal divers zijn samengesteld. Bij de samenstelling spelen ruime bestuurlijke en maatschappelijke ervaring 
een grote rol. 

• Selectie en benoeming van de leden van het Maatschappelijk forum geschiedt door de hiervoor genoemde benoe- 
 mingscommissie.
• Met de werving en selectie kan gestart worden na benoeming van het nieuwe NBA-bestuur. Doel is om het Maatschap-
 pelijk forum op 1 januari 2018 operationeel te laten zijn.

Maatschappelijk forum
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Met de voorgestelde aanpassingen in de bestuursstructuur wil de NBA haar leden intensiever betrekken bij opinie- en 
besluitvorming, en zich tegelijkertijd maatschappelijk krachtiger positioneren. Een slagvaardiger bestuur, meer zeggen-
schap van leden en een grotere maatschappelijke inbreng is ons antwoord op de soms stevige kritiek die het beroep en de 
beroepsorganisatie ten deel viel.

Dit is ook noodzakelijk gezien de andere taak die de NBA in dit verband wacht: het ontwikkelen van een nieuwe en heldere 
visie op het accountantsberoep en de toekomst van de beroepsorganisatie; de eerder genoemde derde pijler. 

Onderstaand worden de aanpassingen nog eens langs de meetlat van de vier doelstellingen gelegd.

De uitwisseling met het maatschappelijk verkeer wordt verankerd door niet-accountants in het bestuur op te nemen en 
door het instellen van het Maatschappelijk forum.

Tweede doelstelling is om de invloed van leden duidelijker en meer zichtbaar te maken. De nieuwe Ledenraad geeft daar 
invulling aan. Daarnaast blijft het voor de leden mogelijk zich - over de huidige Ledengroepen heen - langs thematische of 
sectorale lijnen te organiseren. 

Online stemmen en livestreaming van de ALV verhoogt de representativiteit en de betrokkenheid van leden bij dit hoogste 
orgaan van de NBA.

Ten derde: de inbreng van en advisering door de Ledenraad en het Maatschappelijk forum verhogen in combinatie met de 
inkrimping van het bestuur de kwaliteit van de opinie- en besluitvorming.

Tot slot: slagvaardigheid is ook een kwaliteit. Met dat oogmerk wordt het bestuur kleiner en krachtiger. De bestuurders 
zullen per persoon meer tijd aan hun functie besteden dan nu het geval is. Daarnaast worden er twee gremia opgeheven: 
het dagelijks bestuur en de kerngroep. 

5 | De aanpassingen in het licht 
van de doelstellingen 
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Bijlage 1 | 
Profielen Ledenraad 

- is lid van de NBA

- is van onbesproken gedrag

- is een teamspeler

- is betrokken bij wat er leeft in het accountantsberoep en in
de maatschappij

- is aanspreekbaar voor leden en is op de hoogte van hun wensen en
opvattingen

- is werkzaam (of recent werkzaam geweest) als accountant 

- is geschikt voor het vervullen van een brugfunctie tussen de (leden
van de) Ledenraad, het bestuur en de Ledenvergadering (ALV)

- beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is in staat de
Ledenraad te representeren richting ALV en bestuur

- is in staat te zorgen voor een evenwichtige, diverse en dynamische
samenstelling van de Ledenraad

- kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden, is in staat een
open sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren en 
weet mensen daarbij te stimuleren

- beschikt over een kritische en onafhankelijke houding

- is 2 dagen per maand beschikbaar voor het uitoefenen van deze functie

- is 1 dag per maand beschikbaar voor het uitoefenen van deze functie

- is bereid en in staat voldoende tijd voor de functie uit te trekken en is, 
behoudens onvoorziene omstandigheden, aanwezig bij alle vergaderingen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X (vz)

X (plv. vz)

X

X

X

X

X

X

X

X

Eisen (plv.) Voorzitter Lid Ledenraad
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Bijlage 2 | 
Profielen Bestuurders 

- is lid van de NBA

- is van onbesproken gedrag

- geniet het vertrouwen van de beroepsgroep

- is in staat leden aan de beroepsorganisatie te binden

- beschikt over goede kwaliteiten op het gebied van commu-
 nicatie en beïnvloeding in het publieke domein

- beschikt over brede bestuurlijke ervaring met inzicht in
bestuurlijke verhoudingen en processen

- is in staat op hoofdlijnen de NBA te besturen

- is werkzaam (of recent werkzaam geweest) als accountant 
- heeft een visie op de toekomst van het accountantsberoep

- heeft grote kennis van en affiniteit met het vak van
accountant

- oefent het beroep actief uit of heeft het recent actief
uitgeoefend

- beschikt over goede inhoudelijke kennis van het gehele
beroep in brede zin

- is geschikt voor het vervullen van een brugfunctie tussen de 
accountancybranche, de overheid en andere stakeholders

- kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden en
is in staat een open sfeer te creëren waarin iedereen gelijk- 

 waardig kan participeren

Eisen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bestuurslid 
(accountant)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(plv.) 
Voorzitter

X

X

X

X

X

X

Bestuurslid 
(niet accountant)
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- heeft oog voor de ontwikkelingen binnen de NBA en is goed 
geïnformeerd over de relevante ontwikkelingen in de omge- 

 ving van de NBA

- heeft ervaring in leidinggevende maatschappelijke functies 
of in het bedrijfsleven 

- is 1 dag per week beschikbaar voor het uitoefenen van deze 
functie

- is 2 dagen per week beschikbaar voor het uitoefenen van 
deze functie

Eisen

X

X

Bestuurslid 
(accountant)

X

X (plv vz)

X (vz)

(plv.) 
Voorzitter

X

X

X

Bestuurslid 
(niet accountant)
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Bijlage 3 | 
Profielen Maatschappelijk forum 

- heeft ervaring op gebied van verandermanagement, strategie en
governance

- kan zich goed verdiepen in de problematiek van accountants en zich 
verplaatsen in de dilemma’s waarvoor accountants zich geplaatst zien

- heeft ervaring op het niveau van Raad van Commissarissen en/of
Raad van Bestuur 

- beschikt over een helikopterview

- is een krachtige persoonlijkheid

- beschikt over een bij de NBA passende reputatie en expertise

- heeft een generalistische instelling 

- brengt maatschappelijke relevantie in

- kan waarde toevoegen in zowel een plenaire als bilaterale/ persoonlijke
setting

- heeft op jaarbasis 5 dagen beschikbaar voor het uitoefenen van de functie

- kan vergaderingen op efficiënte en effectieve wijze leiden en is in staat een 
open sfeer te creëren waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eisen (plv.) Voorzitter Lid Forum
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Bijlage 4 | 
Concept Ontwerpverordening 
op de ledenraad 

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;
Gelet op de artikelen 5, eerste lid en 19, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep;
Stelt de volgende verordening vast:

Hoofdstuk 1 - Begripsbepalingen

Artikel 1 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

- accountant: accountant als bedoeld in artikel 1 van de wet;
- afdelingsbesturen: de besturen van de afdelingen, bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Verordening op de 

afdelingen en de kringen;  
- bestuur: het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;
- ledengroepbestuur: een ledengroepbestuur, bedoeld in artikel 17, eerste lid van de wet;
- ledenraad: de ledenraad, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
- ledenvergadering: de ledenvergadering, bedoeld in artikel 4 van de wet;
- lid of leden: een lid of de leden van de ledenraad;
- orgaan: een door de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants ingestelde adviesraad, 

commissie, werkgroep of ander gremium, niet zijnde de ledenraad;
- wet: de Wet op het accountantsberoep.

Hoofdstuk 2 - De ledenraad 

Artikel 2

1. Er is een ledenraad.
2. De ledenraad: 

a. brengt advies uit aan de ledenvergadering over de ontwerpbegroting, bedoeld in artikel 28 van de wet en de
rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 29, derde lid van de wet;

b. kan advies uitbrengen aan de ledenvergadering over aangelegenheden die ter besluitvorming aan de ledenver-
  gadering zijn voorbehouden;

c. kan advies uitbrengen aan de ledenvergadering over de uitoefening van het toezicht, bedoeld in artikel 5, tweede 
lid van de wet; en

d. kan advies uitbrengen aan de ledenvergadering over onderwerpen waarover het bestuur de ledenraad gevraagd 
heeft advies uit te brengen. 

3. De leden zijn accountant.
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1. De ledenraad heeft een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
2. De voorzitter, dan wel bij zijn afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, bekleedt tijdens de bijeenkomsten van de 

ledenraad het voorzitterschap en stelt de uitslag van een stemming vast.
3. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden door de ledenraad uit de leden voor drie jaren benoemd. 

Artikel 4

1. De ledenraad wordt ondersteund door een secretaris.
2. De secretaris is geen lid van de ledenraad. 

Artikel 5

De ledenraad vergadert zo dikwijls als hij nodig oordeelt maar komt ten minste vier keer per jaar bijeen. 

Hoofdstuk 3 - De benoeming van de leden

Artikel 6

1. Negen leden worden door de ledenvergadering benoemd voor een periode van vier jaar.
2. Vijf leden worden door de ledengroepbesturen benoemd.
3 Een lid dat is benoemd door de ledenvergadering kan niet terstond worden herbenoemd tenzij hij is benoemd ter

vervulling van een tussentijds opengevallen plaats.
4. De ledenraad stelt uit zijn midden een benoemingscommissie samen van ten hoogste vijf leden welke benoemings- 
 commissie bevoegd is om voordrachten te doen voor benoemingen als bedoeld in het eerste lid en artikel 3, derde lid.

Artikel 7

1. De in de bijlage opgenomen organen benoemen elk uit hun midden een lid voor een periode van vier jaar met dien 
verstande dat de afdelingsbesturen met ten hoogste drie leden vertegenwoordigd zijn.

2. Een lid dat is benoemd op grond van het vorige lid kan niet terstond worden herbenoemd tenzij hij is benoemd ter 
vervulling van een tussentijds opengevallen plaats.

3. De bijlage, bedoeld in het eerste lid, kan door het bestuur bij nader voorschrift worden gewijzigd.

Artikel 8

Met toepassing van artikel 6, eerste lid benoemt de ledenvergadering:
a. vier leden die zijn ingedeeld in de ledengroep van openbaar accountants;
b een lid dat is ingedeeld in de ledengroep van intern en overheidsaccountants; en
c. vier leden die zijn ingedeeld in de ledengroep van accountants in business.

Artikel 9

1. Met toepassing van artikel 6, tweede lid benoemt:
a. het ledengroepbestuur van de ledengroep van openbaar accountants uit die ledengroep twee leden; 
b. het ledengroepbestuur van de ledengroep intern- en overheidsaccountants uit die ledengroep een lid; en
c. het ledengroepbestuur van de ledengroep van accountants in business uit die ledengroep twee leden.

2. Een benoeming op grond van het vorige lid geldt ten hoogste voor vier jaar.

Artikel 3
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3. Een lid dat is benoemd op grond van het eerste lid, kan niet terstond worden herbenoemd tenzij de benoeming
plaatsvindt ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats.

Hoofdstuk 4 - Einde van het lidmaatschap en onverenigbaarheden

Artikel 10 

1. Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt:
a. op verzoek van het lid; 
b. bij een doorhaling van de inschrijving van het lid in het accountantsregister, bedoeld in artikel 36, eerste lid van de 

wet;
c. na het onherroepelijk worden van een door de Accountantskamer opgelegde tuchtrechtelijke maatregel;
d. in het geval een lid is benoemd op grond van artikel 7, eerste lid: bij het einde van het lidmaatschap van het

desbetreffende orgaan of bij het verstrijken van de zittingsduur, bedoeld in artikel 7, tweede lid;
e. in het geval een lid is benoemd op grond van artikel 8: bij het verstrijken van de zittingsduur, bedoeld in artikel 6 

eerste lid;
f. in het geval een lid is benoemd op grond van artikel 8 of 9: bij de indeling van een lid in een andere ledengroep dan 

de ledengroep waarin hij was ingedeeld op het moment van zijn benoeming;
g. in het geval een lid is benoemd op grond van artikel 8 of 9: indien het lid niet langer is ingedeeld in een ledengroep;

2. Indien het lidmaatschap van een lid van de ledenraad eindigt op grond van het eerste lid, onderdeel d, e, f of g, dan 
blijft dat lid in functie totdat een orgaan, de ledenvergadering of een ledengroepbestuur in een opvolgende benoeming 
heeft voorzien.

Artikel 11

Het lidmaatschap van de ledenraad is onverenigbaar met:
a. het lidmaatschap van het bestuur; 
b. een dienstverband met de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants; 
c. het lidmaatschap van de Raad voor Toezicht;
d. het lidmaatschap van de Raad voor de Praktijkopleidingen; en
e. het lidmaatschap van het Adviescollege voor Beroepsreglementering.

Hoofdstuk 5 - Verhouding tussen ledenraad en bestuur

Artikel 12

1. Het bestuur legt de ontwerpbegroting, bedoeld in artikel 28 van de wet en de rekening en verantwoording, bedoeld in 
artikel 29, derde lid van de wet voor aan de ledenraad en verzoekt hem daarover advies uit te brengen aan de leden-

 vergadering.
2. Het bestuur vraagt aan de ledenraad advies uit te brengen over andere aangelegenheden die ter besluitvorming aan 

de ledenvergadering zijn voorbehouden.
3. Het bestuur kan de ledenraad vragen om advies uit te brengen over aangelegenheden die niet ter besluitvorming zijn 

voorbehouden aan de ledenvergadering.
4. Ten behoeve van de advisering, bedoeld in het eerste tot en met het derde lid, betrekt het bestuur de ledenraad in een 

zo vroeg mogelijk stadium bij de voorbereiding van de besluitvorming.

Hoofdstuk 6 - Advisering door de ledenraad

Artikel 13

De ledenraad richt zich bij zijn advisering naar het maatschappelijk belang bij een goede beroepsuitoefening door 
accountants en de gemeenschappelijke belangen van accountants. 
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De ledenraad brengt ongevraagd advies uit aan de ledenvergadering over de uitoefening van het toezicht bedoeld in arti-
kel 5, tweede lid van de wet.

Artikel 15

1. De ledenraad brengt een advies tot stand door te stemmen over een ontwerp van het advies tenzij geen van de leden 
aangeeft behoefte te hebben aan een stemming.

2. Voor het tot stand komen van een advies bij stemming, is een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
vereist.

3. Ieder lid brengt slechts één stem uit. Een lid kan geen volmacht verlenen aan een ander lid.
4. Een advies van de ledenraad is niet tot stand gekomen indien aan de stemming over dat advies niet ten minste de helft

van het aantal leden heeft deelgenomen.

Artikel 16

1. De ledenraad brengt een advies uit door dat op de website van de NBA te plaatsen. 
2. Indien een advies tot stand is gekomen na een stemming, vermeldt de ledenraad de uitslag van de stemming bij de 

bekendmaking van het advies. De uitslag van de stemming die wordt vermeld bij de bekendmaking van het advies is 
niet herleidbaar tot individuele leden. 

3. De ledenraad plaatst een advies eerst op de website van de NBA na verloop van ten minste tien werkdagen nadat hij 
het bestuur het advies ter kennis heeft gebracht.

Artikel 17

1. De ledenraad kan toehoorders uitnodigen voor zijn bijeenkomsten.
2. De ledenraad kan in de uitoefening van zijn taken om advies vragen aan personen die geen lid zijn.

Hoofdstuk 7 - Overige bepalingen

Artikel 18 

Het bestuur stelt, gehoord de ledenraad, nadere voorschriften vast over de werkwijze van de ledenraad waarin in ieder 
geval is opgenomen een regeling over:
a. de wijze waarop accountants zich verkiesbaar kunnen stellen voor een benoeming als bedoeld in artikel 8 of 9;
b. de wijze waarop door de ledenraad wordt gestemd;
c. de wijze waarop een ontwerp van een advies aan de ledenraad wordt voorgelegd en aan wie de bevoegdheid toekomt 

om een ontwerp van een advies aan de ledenraad voor te leggen;
d. amendering door de leden van een ontwerp van een advies. 

Artikel 19

1. In afwijking van artikel 3, derde lid en artikel 6, vierde lid, worden de eerste voorzitter en de eerste plaatsvervangend 
voorzitter voor drie jaar benoemd door een benoemingscommissie.

2. De benoemingscommissie, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van het 
bestuur, de voorzitters van de ledengroepbesturen en een lid van de Raad van Advies van de NBA.

3. In afwijking van artikel 6, vierde lid, worden de leden die voor de eerste keer op grond van artikel 6, eerste lid worden 
benoemd, voorgedragen door de voorzitter en de plaatsvervan-gend voorzitter.

Artikel 14
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1. De artikelen in deze verordening treden in werking op een door het bestuur te bepalen tijdstip, met uitzondering 
van artikel 1, 2, eerste lid, 3, eerste lid, 4, eerste lid en 19, welke in werking treden op de dag na publicatie daarvan in de 
Staatscourant.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de ledenraad.

Bijlage behorend bij artikel 7, eerste lid van de Verordening op de ledenraad

- de commissie met de naam OPAK;
- de commissie met de naam Commissie MKB;
- het platform met de naam Signaleringsraad;
- de adviesgroep met de naam Adviesgroep Cultuur en gedrag; 
- de commissie met de naam NBA adviescommissie Young Profs;
- een orgaan dat is gericht op de financiële sector;
- een orgaan dat is gericht op de publieke sector; en
- de afdelingsbesturen.

TOELICHTING

Algemeen

In de Wet op het accountantsberoep zoals die nu luidt, is tot uitdrukking gebracht dat de ledenvergadering het hoogste 
orgaan van de NBA vormt. De ledenvergadering stelt verordeningen vast en houdt toezicht op het bestuur. De ledenverga-
dering neemt haar besluiten in een (fysieke) bijeenkomst. 

In de praktijk is de opkomst in zo’n bijeenkomst beperkt tot circa 250 leden, terwijl in de bijeenkomsten van de ledenver-
gadering besluiten worden genomen die alle ruim 21.000 accountants binden. Daarnaast worden de bijeenkomsten van 
de ledenvergadering bezocht in een willekeurige samenstelling van leden.

Als onderdeel van de nieuwe governance van de NBA stelt het bestuur daarom voor een ledenraad in te stellen. Omdat de 
wet de hoogste besluitvormende bevoegdheden binnen de NBA toekent aan de ledenvergadering, kunnen die bevoegdhe-
den niet met een verordening (lagere regelgeving) worden ‘overgeheveld’ naar een ledenraad. Wel kan een ledenraad wor-
den ingesteld die tot taak krijgt de ledenvergadering te adviseren over aangelegenheden die aan haar ter besluitvorming 
worden voorgelegd. De ledenraad kan de ledenvergadering verder adviseren over de uitoefening van het toezicht op het 
bestuur. De ledenraad is daarmee een adviesorgaan met kenmerken van een medezeggenschapsorgaan en verantwoor-
dingsorgaan zoals pensioenfondsen die kennen. 

Met de instelling van een ledenraad beoogt het bestuur te borgen dat een evenwichtige samenstelling van de leden de 
ledenvergadering adviseert over voorgenomen besluiten. De ledenraad heeft daarbij ook een relatie met het bestuur. Deze 
relatie stelt de ledenraad in staat vroegtijdig en op een kwalitatief goede manier bij het besluitvormingsproces, waaronder 
de vaststelling van verordeningen, betrokken te zijn. 

In de ledenraad wordt een samenstelling voorgesteld die recht doet aan de zeggenschaps- en vertegenwoordigde rol van 
leden. Het bestuur staat een dynamische ledenraad voor ogen met een ruime aandacht voor diversiteit. Een ledenraad 
van circa 24 leden wordt werkbaar geacht, bij een goede organisatie en ondersteuning door het bureau van de NBA. 

Het bestuur van de NBA heeft een gezonde mix van belangenbehartiging en vertegenwoordiging in de ledenraad voor 
ogen. Onder de leden van de ledenraad dient kennis aanwezig te zijn over de NBA en haar kerntaken. De ledenraad heeft 
affiniteit met de maatschappelijke rol van een accountant.

Artikel 20
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Artikel 1

Dit artikel bevat de definities van de begrippen die in deze verordening worden gebruikt.

Artikel 2

Dit artikel regelt de instelling van de ledenraad. Daarnaast zijn in dit artikel de taken van de ledenraad opgenomen. 
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen onderwerpen waarover de ledenraad verplicht advies uitbrengt aan de 
ledenvergadering en onderwerpen waarover de ledenraad advies uit kan brengen. Het onderwerp waarover de ledenraad 
verplicht advies uitbrengt, is het ontwerp van de jaarlijkse begroting en het voorstel tot vaststelling van de financiële re-
kening en verantwoording. De ledenraad kan de ledenvergadering adviseren over aangelegenheden waarover de besluit-
vorming aan de ledenvergadering is voorbehouden (waaronder verordeningen). Op grond van artikel 12, tweede lid is het 
bestuur wel verplicht om de ledenraad te vragen over deze aangelegenheden advies uit te brengen, maar de ledenraad is 
niet verplicht daar gehoor aan te geven. 

De uitoefening van toezicht op het bestuur van de NBA is voorbehouden aan de ledenvergadering. Dat is zo bepaald in de 
Wet op het accountantsberoep. Die taak kan niet worden overdragen aan de ledenraad. De ledenraad kan de ledenverga-
dering wel adviseren over de uitoefening van het toezicht op het bestuur. 

Ten slotte kan de ledenraad de ledenvergadering adviseren over andere aangelegenheden waarvan het bestuur heeft 
gevraagd daarover advies uit te brengen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de vaststelling van nadere voorschriften.

Artikel 3

Met dit artikel wordt (in lid 1) bepaald dat de ledenraad een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter heeft. De voor-
zitter heeft de leiding over bijeenkomsten van de ledenraad en hij stelt de uitslag vast van een stemming door de leden-
raad. Het bestuur meent dat het niet noodzakelijk is dit in een verordening tot uitdrukking te brengen, maar het is tevens 
de bedoeling dat de voorzitter het ‘boegbeeld’ is van de ledenraad. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden 
in die functies door de ledenraad voor drie jaren uit zijn midden benoemd. De benoeming in die functies staat dus los van 
de zittingstermijn in de ledenraad zelf.

Artikel 4

Dit artikel regelt de ondersteuning van de ledenraad door ten minste een ambtelijk secretaris. Dit sluit echter niet uit dat 
aan de secretaris verdere ondersteuning vanuit het bureau wordt toegewezen als dat noodzakelijk is.

Artikel 5

De ledenraad vergadert zo vaak hij dat nodig acht, maar komt ten minste vier keer per jaar bijeen. Het bestuur meent dat 
ten minste vier bijeenkomsten noodzakelijk zijn om de onderlinge verbondenheid binnen de ledenraad te bevorderen en 
te kunnen discussiëren over ontwerpen van ad-viezen. 

Artikel 6

Dit artikel bepaalt vanuit welke geledingen van de NBA leden in de ledenraad worden benoemd. In de eerste plaats wor-
den negen leden van de ledenraad door de ledenvergadering zelf benoemd. Verder worden vijf leden benoemd door de 
ledengroepbesturen uit de desbetreffende ledengroep. Voor de leden die door de ledenvergadering en de ledengroepbe-
sturen worden be-noemd, geldt een zittingstermijn van vier jaar. Herbenoeming is niet terstond mogelijk. Een uitzondering 
geldt voor een lid dat wordt benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen vacature. In dat geval kan een lid 

Artikelsgewijs
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nogmaals voor vier jaar worden benoemd bovenop de termijn die nog gold voor de tussentijds opengevallen vacature. De 
regeling in deze verordening sluit daarmee aan op de regeling die in de wet is opgenomen voor de leden van het bestuur 
van de NBA.

In het vierde lid is bepaald dat de ledenraad uit zijn midden een benoemingscommissie samenstelt van ten hoogste vijf 
leden. Deze benoemingscommissie is bevoegd om aan de ledenvergadering voordrachten te doen voor leden die door de 
ledenvergadering in de ledenraad worden benoemd. Verder is deze benoemingscommissie bevoegd om aan de ledenraad 
een voordracht te doen voor de benoeming van een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Artikel 7

Naast de leden die door de ledenvergadering en de ledengroepbesturen worden benoemd, meent het bestuur dat ook een 
aantal belangrijke organen met een lid vertegenwoordigd dienen te zijn in de ledenraad. Deze organen zijn opgenomen in 
een bijlage bij deze verordening. Het bestuur stelt wel voor hierbij voor een aantal commissies een zekere clustering aan 
te brengen. Het voorstel luidt om commissies of werkgroepen die gericht zijn op de financiële sector en de commissies of 
werkgroepen die zijn gericht op de publieke sector elk met één zetel vertegenwoordigd te laten zijn in de ledenraad. Ook 
stelt het bestuur voor om niet elk afdelingsbestuur met een zetel in de ledenraad vertegenwoordigd te doen zijn, maar de 
zes afdelingbesturen gezamenlijk drie zetels in de ledenraad toe te kennen.

De genoemde bijlage kan door het bestuur met een nader voorschrift worden gewijzigd. Het bestuur zal dat altijd doen in 
nauw overleg met de ledenraad. De omstandigheden kunnen immers verlangen dat een orgaan aan de lijst wordt toege-
voegd en dat daarmee een lid van het toegevoegde orgaan deel uit gaat maken van de ledenraad. Anderszins kan het ook 
zo zijn dat het niet langer noodzakelijk is om een orgaan in stand te houden, waarmee het tevens de zetel van het lid van 
een opgeheven orgaan kan vervallen.

Voor leden die met toepassing van artikel 7 worden benoemd, geldt dezelfde zittingstermijn als voor leden die door de 
ledenvergadering of een ledengroepbestuur worden genoemd. Dit volgt uit het tweede lid in samenhang met het eerste lid.

Artikel 8

Dit artikel regelt uit welke geledingen van de NBA de ledenvergadering leden in de ledenraad benoemt. De ledenvergade-
ring benoemt:
- vier leden die zijn ingedeeld in de ledengroep van openbaar accountants;
- een lid dat is ingedeeld in de ledengroep van intern en overheidsaccountants; en
- vier leden die zijn ingedeeld in de ledengroep van accountants in business. 

Artikel 9

Dit artikel regelt de benoemingen door de ledengroepbesturen. Het bestuur van de ledengroep van openbaar accountants 
benoemt uit die ledengroep twee leden. Het bestuur van de ledengroep van intern en overheidsaccountants benoemt 
uit die ledengroep één lid in de ledenraad. Het bestuur van de ledengroep van accountants in business benoemt uit die 
ledengroep twee leden in de ledenraad.

Artikel 10 en 11

Deze artikelen regelen de gevallen waarin het lidmaatschap van de ledenraad eindigt en welke functies onverenigbaar zijn 
met het lidmaatschap van de ledenraad. Daarin is onder andere geregeld dat het lidmaatschap van de ledenraad eindigt 
als een lid niet langer is ingedeeld in een ledengroep. Dat doet zich voor als een lid niet langer actief deelneemt aan het 
arbeidsproces. Voor die leden bestaat geen ledengroep. De bepaling geldt overigens alleen als een lid is benoemd door de 
ledenvergadering of een ledengroepbestuur. Voor een lid dat uit hoofde van het lidmaatschap van een op grond van artikel 
7 genoemd orgaan lid is van de ledenraad, geldt voor de toepassing van deze verordening niet de eis dat hij is ingedeeld in 
een ledengroep.
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Verder is bepaald dat het lidmaatschap van de ledenraad onverenigbaar is met het lidmaatschap van het Adviescollege 
voor Beroepsreglementering. Het bestuur vindt dat het niet passend is dat een accountant die vanuit het Adviescollege 
betrokken is bij de ontwikkeling van beroepsreglementering daarnaast de ledenvergadering daarover adviseert. In artikel 
10, tweede lid is een regeling opgenomen voor het geval een lid op grond van zijn lidmaatschap van een bepaalde leden-
groep is benoemd en nadien niet langer is ingedeeld in een ledengroep of wordt ingedeeld in een andere ledengroep. Het 
bestuur vindt het niet praktisch dat in zulke gevallen het lidmaatschap onmiddellijk eindigt en stelt daarom voor dat het 
lidmaatschap gehandhaafd blijft totdat de ledenvergadering of een ledengroepbestuur in een opvolgende benoeming 
heeft voorzien. 

Artikel 12

Dit artikel regelt de verhouding tussen de ledenraad en het bestuur. Het eerste lid verplicht het bestuur om het ontwerp 
van de begroting en het voorstel voor de rekening en verantwoording voor te leggen aan de ledenraad met het verzoek om 
daarover advies uit te brengen aan de ledenvergadering. De ledenraad is verplicht om aan dat verzoek gehoor te geven.
In het tweede lid is bepaald dat het bestuur verplicht is om aan de ledenraad te vragen advies uit te brengen over elke 
aangelegenheid waarover de ledenvergadering exclusief beslist. Aan dat verzoek hoeft de ledenraad geen gehoor te geven. 
De regeling vertoont daarmee gelijkenis met de verplichte advisering door de Raad van State. 

Het bestuur kan de ledenraad ook om advies vragen over aangelegenheden waarover de ledenvergadering niet beslist. 
Het bestuur is daartoe echter niet verplicht evenals de ledenraad niet verplicht is om aan een adviesaanvraag over zo’n 
onderwerp gehoor te geven.

Om de adviserende taak goed uit te kunnen voeren, legt het vierde lid aan het bestuur de verplichting op om de ledenraad 
in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij de voorbereiding van de besluitvorming.

Artikel 13

De belangrijkste rechtvaardiging voor wettelijke verankering van het accountantsberoep is dat met de goede uitoefe-
ning van dat beroep een maatschappelijk belang is gediend. Om die reden is in dit artikel tot uitdrukking gebracht dat de 
ledenraad zich bij zijn advisering in de eerste plaats op dat maatschappelijk belang richt. Daarnaast moet de ledenraad 
zich bij zijn advisering richten op de gemeenschappelijke belangen van accountants.

Artikel 14

In de Wet op het accountantsberoep is bepaald dat de uitoefening van toezicht op het bestuur van de NBA is voorbehou-
den aan de ledenvergadering. In deze verordening is wel geregeld dat de ledenraad aan de ledenvergadering advies uit kan 
brengen over de uitoefening van dat toezicht. Daarbij past niet dat het bestuur aan de ledenraad uit eigen beweging om 
advies vraagt. Daarom is in dit artikel bepaald dat de ledenraad over toezichtkwesties ongevraagd advies uitbrengt aan de 
ledenvergadering.

Artikel 15

Dit artikel regelt de wijze waarop de ledenraad een advies tot stand brengt. De ledenraad stelt een advies vast door over 
een ontwerp daarvan te stemmen, tenzij geen van de leden aangeeft behoefte te hebben aan een stemming. Het bestuur 
meent dat van de ledenraad verwacht kan worden dat een advies in een zekere mate van unanimiteit wordt vastgesteld. 
Daarom is bepaald dat de ledenraad een advies alleen vaststelt met een tweederde meerderheid van stemmen en dat 
aan de stemming bovendien ten minste de helft van het aantal leden van de ledenraad heeft deelgenomen. Het bestuur 
hecht aan een grote mate van betrokkenheid van de leden van de ledenraad en daarom is de weg naar volmachtverlening 
afgesloten.
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De ledenraad brengt een advies uit door dat op de website van de NBA te plaatsen. Als de ledenraad een advies op basis 
van een stemming tot stand heeft gebracht, wordt bij het advies de stemuitslag vermeld. De stemuitslag die wordt ver-
meld bij de bekendmaking van het advies is niet herleidbaar tot individuele leden van de ledenraad. 

De ledenraad kan tot een advies komen dat niet overeenstemt met de lijn die het bestuur voor ogen staat. Om het bestuur 
de kans te bieden om zich te beraden op het advies en op basis daarvan te reageren, zo nodig een ander standpunt in te 
nemen of te motiveren waarom het zijn beleidslijn handhaaft, is bepaald dat het bestuur ten minste tien dagen voor de 
publicatie van het advies daarvan al kennis kan nemen.

Artikel 17

Nu de ledenraad een grote mate van zelfstandigheid kent, meent het bestuur dat het passend is dat als de omstandig-
heden daar om vragen, de ledenraad zelf kan besluiten om toehoorders uit te nodigen. Dat kan bijvoorbeeld noodzake-
lijk zijn als de ledenraad meent dat voor een bepaald onderwerp aanvullende expertise noodzakelijk is. Het is dan ook 
niet de bedoeling dat eventuele toehoorders enkel ‘toehoren’. De voorzitter kan aan hen ook spreektijd toekennen in de 
bijeen-komst van de ledenraad. De ledenraad kan bijvoorbeeld de voorzitters van de Raad voor Toezicht, het Adviescollege 
Beroepsreglementering en de Raad voor de Praktijkopleidingen als toehoorder uitnodigen. Zij zijn immers geen lid van de 
ledenraad. Dat zij geen lid kunnen zijn van de ledenraad, zit deels in het feit dat deze voorzitters niet in alle gevallen ac-
countant zijn, maar ook dat er sprake van belangenverstrengeling zou kunnen zijn. Zij kunnen de leden van de ledenraad 
wel adviseren bij specifieke onderwerpen, zoals de toetsingen van accountantspraktijken, het beoordelen van regelgeving 
en het beoordelen van het beroepsprofiel en regelingen voor de praktijkopleiding. 

Artikel 18

Deze verordening is met name op het punt van de werkwijze van de ledenraad bewust summier gehouden. Het bestuur 
kan daarover in overleg met de ledenraad nadere voorschriften vaststellen. In die nadere voorschriften kan ook worden 
geregeld op welke wijze accountants zich verkiesbaar kunnen stellen voor een benoeming door de ledenvergadering of 
een ledengroepbestuur in de ledenraad.

Artikel 19

Voordat het zo ver is dat er leden in de ledenraad zijn benoemd, is het zaak dat er alvast een organisatie wordt ingericht. 
Het bestuur stelt daarom voor om in de verordening vast te leggen dat de eerste voorzitter en de eerste plaatsvervan-
gende voorzitter buiten de beschreven verkiezingen om door een benoemingscommissie worden benoemd. Deze kunnen 
dan alvast de inrichting van de organisatie van de ledenraad ter hand nemen. De benoemingscommissie bestaat uit de 
voor-zitter en plaatsvervangend voorzitter van het NBA-bestuur, de voorzitters van de ledengroepbesturen en een lid van 
de Raad van Advies van de NBA. Dit is dus niet dezelfde benoemingscommissie als die welke bij artikel 6 is bedoeld.

Verder is in artikel 19 bepaald dat de eerste leden die door de ledenvergadering moeten worden benoemd, worden voor-
gedragen door de eerste voorzitter en de eerste plaatsvervangend voorzitter gezamenlijk. Nadien vinden de voordrachten 
plaats door een benoemingscommissie die uit de ledenraad zelf is samengesteld.

Artikel 20

In dit artikel is in het eerste lid bepaald dat het bestuur het moment bepaalt waarop de artikelen in deze verordening in 
werking treden. Op deze wijze kan de inwerkingtreding worden gekoppeld aan het moment waarop de organisatie van de 
ledenraad gereed is. Om wel een grondslag te hebben om de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de secretaris te 
kunnen benoemen - zodat zij de organisatie van de ledenraad op kunnen zetten - is bepaald dat de artikelen die op hen 
betrekking hebben, direct na publicatie van de verordening in werking treden. Verder is in dit artikel de citeertitel van de 
verordening opgenomen.

Artikel 16
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Bijlage 5 | 
Concept Ontwerpverordening 
tot wijziging van de Verordening 
op het bestuur 

De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;
Gelet op de artikelen 5, eerste lid, en 19, tweede lid, onder d, van de Wet op het accountantsberoep;
Stelt de volgende verordening vast:

Artikel I

De Verordening op het bestuur wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 1 komt te luiden.

Artikel 1
Het bestuur bevordert dat:
a. het bestuur bestaat uit zeven leden; 
b. het bestuur in meerderheid bestaat uit accountants; en
c. de voorzitter van het bestuur een accountant is.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de dag na plaatsing daarvan in de Staatscourant.

Toelichting

De onderzoeken en overleggen over de herziening van de governance van de NBA hebben het bestuur onder andere geleid 
tot de conclusie dat een aanpassing binnen het bestuur noodzakelijk is om de bestuurlijke slagvaardigheid te verbeteren. 
Dit heeft het bestuur mede geleid tot de conclusie dat het aantal bestuurszetels beperkt moet worden tot zeven. Alhoewel 
het bestuur meent dat uiteindelijk kan worden volstaan met vijf bestuurszetels, bepaalt de Wet op het accountantsbe-
roep het minimale aantal bestuurszetels nu nog op zeven. Het bestuur zal daarom bij het ministerie van Financiën beplei-
ten dat een wetsvoorstel wordt ingediend waarmee het aantal bestuurszetels op minimaal vijf wordt bepaald.

Met de voorgestelde wijziging van artikel 1 van de Verordening op het bestuur is alleen bepaald dat het bestuur bevordert 
dat het bestuur bestaat uit zeven leden. De reden daarvoor is, dat in artikel 12, eerste lid van de Wet op het accountants-
beroep is bepaald dat de ledenvergadering het aantal bestuursleden vaststelt. Het bestuur heeft die bevoegdheid dus 
niet. Bij de uitoefening van die bevoegdheid door de ledenvergadering, past evenmin dat in een verordening wordt vastge-
legd wat het aantal bestuurszetels is. In het geval de ledenvergadering het noodzakelijk vindt om het aantal zetels aan te 
passen, zou zij dan immers eerst een wijziging van de verordening vast moeten stellen. Pas nadat de wijziging van kracht 
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is geworden, zou de ledenvergadering dan daadwerkelijk over kunnen gaan tot een wijziging van het aantal bestuursze-
tels. Dat is een onnodige belemmering voor de besluitvorming door de ledenvergadering. Vandaar dat alleen bepaald is 
waar het bestuur zich bij het doen van voordrachten op zal richten. Bij het doen van voordrachten voor kandidaten voor de 
vervulling van bestuurszetels aan de ledenvergadering, zal het bestuur profielschetsen hanteren.

Verder is in het nieuwe artikel 1 tot uitdrukking gebracht dat het bestuur zich erop richt dat de meerderheid in het bestuur 
wordt gevormd door accountants. Ten hoogste drie leden van het bestuur hoeven dus geen accountant te zijn. De wettelij-
ke eis dat alle leden van het bestuur accountant zijn, is vervallen met de invoering van de Wet op het accountantsberoep 
per 1 januari 2013. In de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten en de Wet op de Registeraccountants gold die 
eis nog wel.
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