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Wet op het Accountantsberoep

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende,
dat de Minister van Financiën een voorstel van wet heeft ingediend, genaamd Wet op het accountantsberoep,
houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de
Commissie eindtermen accountantsopleiding,
dat dit wetsvoorstel onvoldoende rekening houdt met de zorgen uitgesproken in het algemeen overleg
accountancy op 24 juni 2010 door diverse fracties over onder meer het democratisch karakter van de NBA,
gedwongen winkelnering en verenigingsdwang,
dat in Straatsburg over deze onderwerpen klachten zijn ingediend met als uitgangspunt dat accountancy niet
wordt genoemd onder de uitzonderingen in art. 11 EVRM lid 2 die alleen zijn toegelaten indien dat noodzakelijk
is in een democratische samenleving en dat de Europese jurisprudentie deze uitzonderingen verder beperkte
door te stellen dat art. 11 EVRM bedoelde "to protect everyone's freedom against the compulsory regimentation of the profes
sions by means of closed and exclusive organizations”, aldus ook verenigingsdwang bij publiekrechtelijke beroepsorgani
saties verbiedt omdat “If Contracting States were able, at their discretion, by classifying an association as “public” or “para-administra
tive”, to remove it from the scope of Article 11, that would give them such latitude that it might lead to results incompatible with the object
and purpose of the Convention, which is to protect rights that are not theoretical or illusory but practical and effective ” maar dat ter be

scherming van het publiek beroepsorganisaties met een zuiver registrerende functie, zoals bijv. in de medische
sector via de wet BIG wel zijn toegestaan,
dat het wetsvoorstel mogelijke inconsistenties met Europees recht eenvoudig kan voorkomen door rol en taak
van de NBA te beperken tot een hoofdzakelijk registrerende functie door de positie van de ledengroepen
genoemd in het ontwerp zodanig te versterken dat voldoende leden zelf ledengroepen kunnen instellen, zelf
kunnen kiezen tot welke ledengroep zij willen behoren en de aldus samengestelde ledengroepen voor hun
eigen leden de regelgeving kunnen vaststellen die de ledengroep nodig acht, dit alles binnen het kader van de
internationale Ifac-regels,
dat het vanuit het oogpunt van consistentie in wetgeving niet passend is bij de Wet Toezicht Accountants op te
merken dat “Principieel wenst het kabinet geen ongeclausuleerde wettelijke monopolies voor groepen van beroepsbeoefenaren, zeker
niet daar waar op grond van een wettelijke norm anderen buiten die groep ook aan de gestelde norm voldoen. (Antwoord Minister op Advies
Raad van State 29658 Nr. 4)” en dat “Het in principe kunnen loslaten van de exclusieve bevoegdheid de beroepsorganisaties een addi
tionele prikkel geeft om kwaliteit te leveren. (MvT 29 658, nr. 3) ” om vervolgens een ongeclausuleerde wettelijk monopolie

voor te stellen bij deze veel grotere en pluriformer samengestelde beroepsorganisatie NBA waardoor kwalifice
rende accountants die principieel geen lid meer willen blijven van Nivra of NOvAA zoals bijv. leden van OvRAN,
geen prikkels kunnen geven voor meer kwaliteit en democratie.
verzoekt daarom het wetsvoorstel Wet op het accountantsberoep aan te passen met de 8 wijzigingen in bijlage
waar de voorgestelde tekstwijzigingen t.o.v. de voorgestelde teksten zijn onderstreept,
en gaat over tot over tot de orde van de dag.
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Definities:
Toevoegen Art. 1: Onder definities opnemen de voorgestelde definitie voor ledengroep onder art. 16 lid 1:
-Ledengroep: Een ledengroep is een bij verordening ingesteld verband van leden van de beroepsorganisatie die zijn verenigd naar de
aard van hun werkzaamheden of hun functie als accountant..

De ledenvergadering
Wijzigen art. 5 lid 1:
Bestaande tekst: “De ledenvergadering stelt verordeningen vast.”
Nieuwe tekst:
“De ledenvergadering stelt de verordeningen vast voorzover die gelden voor alle leden.”
Wijzigen art. 10 lid 2. 2e volzin:
Bestaande tekst: “Een lid kan voor ten hoogste drie andere leden een stem uitbrengen.”
Nieuwe tekst: Deze volzin geheel schrappen om meer volmachten en beveiligd internet stemmen mogelijk te
maken een en ander ter beoordeling van de ledenvergadering. Het “one man one vote systeem” systeem komt
beter tot zijn recht indien onnodige beperkingen om te stemmen zoveel mogelijk worden geschrapt.
Ledengroep
Wijzigen art. 16 lid 1: Dit artikel vervalt omdat deze tekst nu is opgenomen onder definities (zie hierboven)
Wijzigen art. 16 lid 2:
Bestaande tekst: “Ieder lid van de beroepsorganisatie die actief deelneemt aan het arbeidsproces, is tevens lid van een ledengroep.”
Nieuwe tekst: “Ieder lid van de beroepsorganisatie die actief deelneemt aan het arbeidsproces, is tevens lid van een ledengroep. Le
den die niet actief deelnemen aan het arbeidsproces kunnen er voor kiezen lid van een ledengroep te blijven of te worden. “
Toevoegen art. 16 lid 3:
Een ledengroep wordt ingesteld door meer dan 100 leden. Een ledengroep wordt geacht te zijn opgericht na de schriftelijke mededeling
van haar oprichting aan het bestuur. De betreffende mededeling geldt als verordening. Een ledengroep wordt opgeheven door een daartoe
strekkend besluit van de ledenvergadering van de ledengroep dat aan het bestuur schriftelijk is medegedeeld. ”
Toevoegen art. 16 lid 4: “Alle verordeningen en nadere voorschriften van de beroepsorganisatie blijven van kracht tenzij de ledenver 
gadering van de ledengroep krachtens haar eigen verordenende bevoegdheid anders besluit. De regelgeving van de ledengroep kan afwij 
ken van de regelgeving van de beroepsorganisatie door deze voor haar leden ter zijde te stellen of onverbindend te verklaren. Verordenin
gen en nadere voorschriften van de ledengroep zijn uitsluitend van toepassing op de leden die er voor kiezen lid te worden van de leden 
groep en komen niet in strijd met de regels van Ifac. Het bestuurlijk toezicht genoemd in hoofdstuk 5 is van toepassing op ledengroepen.”

Wijzigen art. 17,lid 2 sub b:
Bestaande tekst: “b. het adviseren van het bestuur over kwesties die de ledengroep aangaan.”
Nieuwe tekst:
“b. het communiceren met het bestuur over kwesties die de ledengroep aangaan.”

Verordeningen en overige besluiten
Wijzigen art. 19, lid 2 sub d:
Bestaande tekst: “d. de werkwijze van de verschillende organen van de beroepsorganisatie;”
Nieuwe tekst:
“d. de werkwijze van de verschillende organen van de beroepsorganisatie met uitzondering van de werkwijze van de
ledengroepen. Deze volgen de werkwijze van de beroepsorganisatie tenzij de ledenvergadering van de ledengroep anders bepaalt;”
Wijzigen art. 19, lid 2 sub e:
Bestaande tekst: “d. het instellen en opheffen van de ledengroepen, alsmede de taken en bevoegdheden van de ledengroepbesturen; ”
Nieuwe tekst: Dit lid kan vervallen op grond van het gewijzigde artikel 16 lid 3(zie hiervoor).

De financiën van de beroepsorganisatie
Artikel 30, lid 1 2e volzin
Bestaande tekst: “De hoogte van de bijdrage kan voor verschillende categorieën van leden verschillend worden vastgesteld.”
Nieuwe tekst: “De hoogte van de bijdrage kan voor verschillende categorieën van leden verschillend worden vastgesteld afhankelijk van
de kosten die objectief aan een ledengroep kan worden toegerekend.”

De opleiding tot accountant
Wijzigen art. 47, lid 1:
Bestaande tekst: “1. Gedurende ten minste drie jaar wordt als onderdeel van de opleiding tot accountant een praktijkopleiding gevolgd
waarvoor de beroepsorganisatie zorg draagt. De praktijkopleiding wordt afgesloten met een examen. Indien het examen met goed gevolg is
afgelegd, geeft de beroepsorganisatie daarvan een getuigschrift af.”
Nieuwe tekst: 1. Gedurende ten minste drie jaar wordt als onderdeel van de opleiding een praktijkstage gevolgd waarvoor de
beroepsorganisatie of de ledengroep zorg draagt. De praktijkstage wordt afgesloten met een examen. Indien het examen met goed gevolg
is afgelegd, geeft de beroepsorganisatie of de ledengroep daarvan een getuigschrift af. Een ledengroep kan bij besluit van de
ledenvergadering van de ledengroep besluiten de praktijkstage te vervangen door vergelijkbare praktijkeisen.

