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Nieuwsbrief 17: Nieuwe accountantswet  / onrechtmatige toetsingen door de NOvAA 

Geachte collega, 

In de vorige nieuwsbrief hebben we aandacht besteed aan de fusie Nivra-NOvAA tot de nieuwe club NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie 
van Accountants). Ondertussen ligt er een voorstel voor een nieuwe accountantswet.
 

Het wetsvoorstel is een klein stapje in de goede richting wat betreft de mogelijkheid voor de vorming van ledengroepen. Bij de 
NOvAA ontbraken altijd ledengroepen. Het wetsontwerp laat de macht overigens aan het hoofdbestuur en maakt daarmee de 
ledengroepen tandeloos. 

De bestaande accountantswetten en ook het huidige wetsvoorstel bevatten een artikel van verplicht lidmaatschap voor accountants. 
Het wetsvoorstel is volgens ons in strijd met de vrijheid van vereniging. Er is een arrest van de afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State ( 9 januari 2008), waarbij het recht tot vereniging en vergadering van artikel 11 EVRM geacht wordt het grondrecht 
te omvatten en dat niemand gedwongen kan worden zich te verenigen. 

Federatief model in de nieuwe accountantswet:

De beste oplossing zou zijn dat er meerdere accountantsverenigingen onder de nieuwe wet toegelaten zouden worden, waarbij er 
een nationaal accountantsregister zou worden bijgehouden.

We beseffen dat dit nu politiek geen haalbare kaart is. Daarom zijn door OvRAN, SWA en de WMO acht tekstvoorstellen gedaan op 
de concept accountancywet NBA. Zie voor de tekst op bijgaande link:  http://www.wakkereaccountant.nl/Commentaar-Concept-
Wetsvoorstel-NBA.pdf

Met deze 8 tekstwijzigingen wordt een federatief model binnen de NBA voorgesteld. Doel is een democratisch NBA, die ook de 
positie van de MKB accountant borgt. Via  dit federatief model, komt de feitelijke macht binnen de NBA in handen van de 
zelfstandige ledengroepen van verschillende soorten accountants. Tevens wordt hier o.i. de verenigingsdwang mee ondervangen, 
doordat men vrij is lid te worden van een ledengroep.  

Democratie in de NBA:

In het nieuwe wetsvoorstel is een artikel opgenomen voor mogelijkheden tot het indienen van initiatiefvoorstellen van tenminste 20 
leden in ALV. Op zich is dit prima. De oude wet bevatte echter ook zo’n soort artikel, maar het bestuur van de Nivra/NOvAA plaatste 
alleen zulk soort voorstellen op de agenda, waar ze zelf achter kon staan.

OvRAN heeft in gesprekken met het ministerie van Financiën tot nog toe vergeefs aan de hand van voorbeelden, laten zien, hoe de in de 
wet verankerde democratische rechten van leden, democratische meningsvorming en communicatie naar en tussen de leden in de praktijk 
werden gehinderd door de besturen van Nivra/NOvAA. Wij pleiten daarom voor een ondubbelzinnige formulering in de wet voor 
initiatiefvoorstellen, die niet door het bestuur van de NBA terzijde gelegd kunnen worden of via de macht over communicatiekanalen bij 
voorbaat getorpedeerd worden.
 
Communicatie NOvAA aan haar leden:
Ondertussen is het wetsvoorstel behandeld in het Algemeen Overleg (AO) van de vaste Kamercommissie voor Financiën. Het verslag van 
NIVRA, maar ook van de NOvAA, in nieuwsbrieven aan hun leden bevatten een wel heel gekleurd beeld van het behandelde wetsvoorstel 
in de Kamercommissie. Zie voor voorbeelden op bijgaande link: http://www.wakkereaccountant.nl/Nieuwsbrief-24-AlleLeden.htm
 
Te strenge toetsingen door de NOvAA:

Mede door onze acties hebben de overheid en de politiek erop aangedrongen dat de regelgeving voor MKB-kantoren sterk zou 
worden verlicht. De NIVRA en NOvAA hebben toen allebeide een Commissie (Nivra: van de Luitgaarden) en (NOvAA: Verdiesen) 
ingesteld. Die hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat de regelgeving voor de MKB-praktijk werd verlicht. Begin 2009 zijn voor 
samenstellingsopdrachten zeer beperkte kantoorvoorschriften van kracht geworden (de NVAK-aav) en is ook COS 4410 flink 
ingeperkt. 

Het NIVRA heeft zijn toetsingsprogramma’s hier inmiddels behoorlijk aan aangepast, maar de NOvAA niet. AA-kantoren worden zo 
nog steeds geconfronteerd met onrechtmatige omstreden toetsingen, die zijn gebaseerd op onwerkbare regelgeving van weleer. 
Onder andere qua eisen aan werkprogramma’s en dossiervorming. Ook de PE-verplichting wordt veel zwaarder uitgelegd dan 
volgens de wet- en regelgeving zou moeten. Er worden nog steeds kantoren afgetoetst op basis van regels die formeel al lang en 
breed zijn afgeschaft. Kijk voor meer informatie op de volgende link: http://www.accountingweb.nl/

Ten slotte:
De WMO heeft zich samen met de SWA en OvRAN het laatste jaar ingezet voor een werkbare regelgeving voor het accountantsberoep 
door contacten te leggen en gesprekken te voeren met verschillende politieke partijen met als doel zoveel mogelijke waarborgen in de wet 
te laten opnemen voor de MKB-accountant. Dit is gedeeltelijk gelukt doordat ledengroepen in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Verder 
hebben wij, zoals hiervoor aangegeven, enkele tekstwijzigingen op het wetsvoorstel onder de aandacht van de politiek gebracht. Wij zullen 
ons blijven inzetten voor een werkbare regelgeving.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Bestuur WMO
 Helpt de WMO de MKB accountant helpen. Donaties zijn altijd welkom op rekeningnummer 12.13.29.836 ten name van WMO te Gouda. Bij 
voorbaat dank !                                   
Uw e-mail adres is verkregen in het kader van acties via de WMO voor betere regelgeving en meer democratie in accountancy. In dat kader  
heeft u meerdere nieuwsbrieven ontvangen sinds december 2006. U kunt altijd toezending beëindigen via de link: Verwijderen. 

http://www.wakkereaccountant.nl/Commentaar-Concept-Wetsvoorstel-NBA.pdf
http://www.wakkereaccountant.nl/Commentaar-Concept-Wetsvoorstel-NBA.pdf
mailto:remove_aa@wakkereaccountant.nl?subject=Verwijder%20s.v.p.%20het%20emailadres:%20%20
http://www.accountingweb.nl/
http://www.wakkereaccountant.nl/Nieuwsbrief-24-AlleLeden.htm

