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NBA
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants is de publiekrechtelijke beroepsorganisaties voor
registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten. De NBA heeft de taak een goede
beroepsuitoefening te bevorderen en het belang van registeraccountants en Accountants-
Administratieconsulenten te behartigen.

Service
Ter ondersteuning van de leden heeft de NBA in januari 2013 een model algemene voorwaarden
opgesteld en ter beschikking gesteld. Dit model is een update van het model dat NIVRA en NOvAA in
2008 ter beschikking stelden.

Het ter beschikking stellen van het model betreft een service naar de gezamenlijke leden die op
vrijwillige basis gebruik kunnen maken van dit model. Daarbij ligt het voor de hand dat met name kleine
en middelgrote kantoren die zelf geen specifieke kennis op dit gebied in huis hebben, gebruik zullen
maken van het model.

Geen standaard
Gezien de diversiteit van de leden van de NBA is het onmogelijk een model op te stellen dat voor elk lid
of diens kantoor zonder meer bruikbaar is. Een eenmanszaak is niet hetzelfde als een groot kantoor.
Zaken als omvang, omzet, soort opdrachten, aard van de cliënten
logischerwijs zijn weerslag zal vinden in de te hanteren algemene voorwaarden.

Om die reden heeft de NBA uitdrukkelijk niet de intentie gehad een standaard in de markt te zetten, bij
wijze van algemeen aanvaarde voorwaarden bij de uitoefening van het accountantsberoep.

Bij het opstellen van de model algemene voorwaarden heeft de NBA voor ogen gehad dat deze voor de
grootste groep leden bruikbaar zou moeten zijn. Dat zijn in meerderheid de accountants die bij kleine en
middelgrote accountantskantoren werken. Met name ten aanzien van de grotere kantoren is de
overweging geweest dat deze om uiteenlopende redenen vaak eigen algemene voorwaarden hanteren.
Bijvoorbeeld omdat zij deel uitmaken van een (internationaal) netwerk van ondernemingen.

Gebruik

Het gebruik van de model algemene voorwaarden is niet voorgeschreven door de beroepsorganisaties.
Gebruik geschiedt op vrijwillige basis. Het model kan gebruikt worden zonder enige aanpassing. Het
staat de leden echter ook vrij om de voorwaarden aan te passen dan wel in het geheel geen gebruik te
maken van de model voorwaarden. Gebruikers van de model voorwaarden kunnen ook besluiten om in
individuele gevallen af te wijken van bepaalde artikelen in de model voorwaarden.


