Wet op het accountantsberoep

Kernbeschrijving
De Wet op het accountantsberoep (Wab) stelt de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) in. De Wab vervangt de Wet op de
Registeraccountants (WRA) en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (WAA). De wet regelt de taken en bevoegdheden van de NBA.
De wet geeft onder meer regels voor haar interne organisatie, financiën en
het bestuurlijk toezicht door de minister van Financiën, het vaststellen
van verordeningen en nadere voorschriften, het accountantsberoep, de
inschrijving in het register en de opleiding tot accountant.
Inleiding
Doelstelling wet
“Dit wetsvoorstel strekt ertoe het Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NOvAA) samen te voegen tot de Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants. Beide beroepsorganisaties hebben
hiertoe gezamenlijk een verzoek ingediend. Met deze fusie beogen de
beroepsorganisaties één krachtige, publiekrechtelijke, beroepsorganisatie
te vormen die diensten verleent ten behoeve van een pluriform accountantsberoep.”
[…]
“In het algemeen geldt dat de functie van de beroepsorganisaties voor
de Registeraccountants (RA) en Accountants-Administratieconsulenten
(AA) steeds minder verschilt. In de praktijk werken het NIVRA en de
NOvAA nauw samen. Het voortbestaan van twee afzonderlijke beroepsorganisaties is daarom niet langer nodig.
Wel is de accountantsberoepsgroep in brede zin een pluriforme beroepsgroep. Er zijn accountants (veelal AA’s) die zich uitsluitend richten
op de advies en samenstelpraktijk voor MKB-ondernemingen. Andere
accountants (RA’s en in mindere mate AA’s) verrichten voornamelijk, al
dan niet wettelijk verplichte, controles en assuranceopdrachten bij bedrijven en instellingen. Daarnaast zijn er ook nog de interne en overheidsaccountants en accountants in business. In de nieuwe
beroepsorganisatie zullen de verschillende groepen accountants gezamenlijk kunnen werken aan de ontwikkeling van hun beroep. Voorwaarde
hiervoor is wel dat de diverse belangen van de pluriforme beroepsgroep
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afdoende worden gewaarborgd. Het wetsvoorstel biedt hiervoor de randvoorwaarden, onder meer door een wettelijk kader voor de ledengroepen
te regelen.
Tezamen met de beroepsorganisaties, worden ook de afzonderlijke
registers voor AA’s en RA’s samengevoegd tot één accountantsregister.
Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat het gaat om één beroepsgroep.
Tevens is de fusie aanleiding om de huidige titelstructuur voor accountants te herzien. Het wetsvoorstel beoogt het in de praktijk ervaren
onderscheid tussen AA’s en RA’s beter te markeren. Voorgesteld wordt dat
uitsluitend RA’s in de toekomst de complexe controles bij organisaties van
openbaar belang (OOB-controles) in de zin van de Wta mogen uitvoeren.
Dit zijn controles bij banken, verzekeraars en beursgenoteerde ondernemingen. AA’s blijven bevoegd tot het uitvoeren van overige wettelijke
controles.
Het samenvoegen van de beroepsorganisaties en de accountantsregisters vergt een nieuwe wet waarin de huidige Wet op de Registeraccountants (WRA) en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten
(WAA) zijn geïntegreerd.”
Kamerstukken II 2011/12, 33 025, nr. 3, p. 1 en 2 (MvT).
Het nut van een beroepsorganisatie van accountants
“Economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe geleid
dat het accountantsberoep voortdurend in beweging is. De toegenomen
complexiteit en internationalisering van bedrijfsactiviteiten hebben ertoe
geleid het maatschappelijk belang van een betrouwbare en onafhankelijke
beoordeling van financiële bedrijfsgegevens sterk is toegenomen. De
regelgeving voor accountants heeft in de afgelopen decennia meebewogen met deze ontwikkelingen. Met het oogmerk betere waarborgen te
bieden voor de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de accountant is de bemoeienis van de wetgever ten aanzien van het accountantsberoep sterk toegenomen. De Wta is hiervan bij uitstek een voorbeeld.
Deze wettelijke regeling voor onafhankelijk toezicht op de beroepsuitoefening van externe accountants en accountantsorganisaties en de inhoudelijke normen ten aanzien van de beroepsuitoefening is een belangrijke
ontwikkeling geweest in de accountantsregelgeving. Maar ook ten aanzien van het tuchtrecht en het onderwijs heeft de wetgever meer eisen
gesteld. Ook in Europees en internationaal verband is de regelgeving voor
accountants verscherpt en het toezicht versterkt. In al deze ontwikkelingen zijn de beroepsorganisaties als hoeder van een goed functionerende
beroepsgroep een belangrijke rol blijven spelen.
Dit wetsvoorstel beoogt de nieuwe beroepsorganisatie voor langere
tijd een bestendige plaats te geven in het stelsel van accountantsregelgeving. In dit hoofdstuk zal daarom worden ingegaan op de elementaire
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vraag welk nut een publiekrechtelijke beroepsorganisatie van accountants
heeft. Hierbij zal eerst worden ingegaan op de titelbescherming van
accountants en de daarbij behorende inschrijving in het accountantsregister en vervolgens op de wenselijkheid van één publiekrechtelijke beroepsorganisatie van accountants.”
Kamerstukken II 2011/12, 33 025, nr. 3, p. 2 (MvT).
Pluriformiteit van het accountantsberoep
“Accountants vormen een pluriforme beroepsgroep die veel verschillende
functies hebben in het maatschappelijke verkeer. De kern van de beroepsgroep wordt gevormd door de openbaar accountants. Openbaar accountants fungeren vooral als een externe auditor en adviseur van het
bedrijfsleven. De groep openbaar accountants kan worden onderverdeeld
in accountants die vooral advies- en samenstelopdrachten uitvoeren voor
het MKB en accountants die zich richten op de controlepraktijk. Ook
binnen deze laatste groep is er een onderscheid te maken tussen externe
accountants die wettelijke controles in de zin van de Wta uitvoeren en
accountants die vooral vrijwillige controles en overige assuranceopdrachten verrichten.
Naast de openbaar accountants zijn er interne en overheidsaccountants
en accountants in business. Interne en overheidsaccountants verrichten
controlewerkzaamheden in dienst van de onderneming of instelling
waarbij zij een dienstbetrekking of aanstelling hebben. Zij zijn dus geen
externe controleur. Accountants in business hebben vaak een positie in
het management van een onderneming.
Naast deze verschillende typeringen hebben accountants te maken
met een groeiende diversiteit aan werkzaamheden. Een accountant is al
lang niet meer uitsluitend een controleur bij het vastleggen van financiële
informatie. In de loop van de tijd heeft er steeds meer een oriëntatie
plaatsgevonden in de richting van het verschaffen van zekerheid omtrent
niet financiële informatie ten behoeve van de financiële rapportageketen
en is de aandacht gevestigd op de processen binnen de organisatie.
Vanwege deze diversiteit, is in dit wetsvoorstel nadrukkelijk rekening
gehouden met de pluriformiteit van de beroepsgroep in relatie tot het
verenigen van alle accountants in één publiekrechtelijke beroepsorganisatie.
Het verbindend element van alle accountants is de zorg voor kwaliteit
en betrouwbaarheid van financiële en niet-financiële informatie ten
behoeve van de financiële rapportageketen binnen het maatschappelijk
verkeer. Vanuit dit gemeenschappelijke doel kan het juist waardevol zijn
dat verschillende ledengroepen verenigd zijn binnen één beroepsorganisatie. Juist de diversiteit van de beroepsgroep kan leiden tot een meer
evenwichtige wijze van zelfbestuur en zelfregulering. Openbaar accountants zullen daarbij vooral oog hebben voor de aspecten van een externe
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controleur of adviseur, interne en overheidsaccountants zullen daarbij
hun ervaring met controlewerkzaamheden en interne bedrijfsprocessen
mee kunnen nemen, terwijl de accountants in business juist vooral oog
hebben voor de managementvraagstukken. Het samenbrengen van deze
pluriforme beroepsgroep kan leiden tot een vruchtbare kruisbestuiving
die ten goede komt aan de beroepsuitoefening. Voorwaarde hierbij is, dat
er ruimte is voor verschillen en dat er een evenwicht is tussen de
verschillende groepen accountants.”
Kamerstukken II 2011/12, 33 025, nr. 3, p. 5-6 (MvT).
Accountantstitels
“In de aanloop naar dit wetsvoorstel is het stelsel van accountantstitels en
de daarbij behorende opleiding een belangrijk discussiepunt geweest. Er
zijn twee aanleidingen om de huidige titelstructuur RA en AA te herzien.
In de eerste plaats is er op dit moment geen juridisch onderscheid tussen
de RA en de AA. Beide hebben dezelfde controlebevoegdheden, moeten
voldoen aan nagenoeg dezelfde beroepsregels en moeten voldoen aan
dezelfde eindtermen voor de accountantsopleiding. Tezamen met het
gegeven dat zowel RA’s als AA’s werkzaam zijn in de MKB-praktijk, en
dat de RA’s en AA’s verenigd worden in één beroepsorganisatie deed dit
de vraag opkomen waarom er nog een onderscheid zou moeten zijn
tussen de titels RA en AA.
In de tweede plaats werd juist ten aanzien van de AA’s geconstateerd
dat de opleiding veelal niet aansluit bij de praktijk waarin de AA werkzaam is. De opleiding voor zowel AA’s als RA’s is gericht op het verrichten
van alle wettelijke controles als bedoeld in de Wta. Om wettelijke controles te mogen verrichten moet voldaan worden aan de opleidingseisen
die in de Auditrichtlijn zijn vastgelegd. Deze betreffen onder meer
theoretische vereisten ten aanzien van de controlewerkzaamheden en
een praktijkopleiding van tenminste drie jaar waarin de kandidaataccountant ervaring opdoet met het uitvoeren van wettelijke controles.
Het punt is dat de meeste AA’s uiteindelijk nooit wettelijke controles
uitvoeren en vooral samenstel- en adviesopdrachten uitvoeren. Hierdoor
sluit de theorieopleiding uiteindelijk onvoldoende aan op hun toekomstige praktijk. Bovendien is het vinden van geschikte plaatsen voor de
praktijkopleiding problematisch.
In het geconsulteerde wetsontwerp is het voorstel gedaan om de titels
RA en AA op termijn te vervangen voor een basistitel «accountant» die
aangevuld kan worden met specialisaties die beter aansluiten bij de
werkzaamheden van de betreffende accountant. In dit model zou er ook
ruimte zijn voor een accountant die niet bevoegd is wettelijke controles te
verrichten. Dit voorstel had echter weinig draagvlak onder de beroepsgroep en het bedrijfsleven. In de eerste plaats is het bedrijfsleven zo
vertrouwd met de titels AA en RA dat de kans groot is dat het vervangen
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van de bestaande titels door (nog onbekende) specificaties leidt tot meer
onduidelijkheid. Verder bleek uit de consultatiereacties dat er in de
praktijk nog een groot onderscheid wordt ervaren tussen de RA en de
AA, hetgeen vooral wordt veroorzaakt door een verschil in opleiding
(universitair voor de RA en HBO voor de AA).
In dit wetsvoorstel wordt daarom voorgesteld de titels AA en RA te
handhaven en juist het ervaren onderscheid tussen beide titels ook
juridisch uit te drukken. Hiertoe wordt voorgesteld dat uitsluitend RA’s
bevoegd zijn om in de toekomst OOB-controles uit te voeren (artikel 68,
onderdeel C). OOB-controles zijn wettelijke controles bij banken, verzekeraars en beursgenoteerde ondernemingen. Dit type controles wordt in
de Wta gedefinieerd als een bijzondere categorie, omdat juist financiële
informatie van dit type ondernemingen cruciaal is voor het functioneren
van de financiële markten. Het betreft veelal controles van complexe
ondernemingen, die de nodige specifieke kennis en ervaring van accountants vereisen. Het voorstel dat uitsluitend RA’s OOB-controles uitvoeren
biedt in de eerste plaats een waarborg voor de kennis en vaardigheden
van de accountants die de OOB-controles uitvoeren. In de tweede plaats
wordt met deze maatregel het onderscheid tussen de RA en de AA beter
gemarkeerd. De AA blijft primair een accountant voor het MKB.
Uit informatie van NOvAA, NIVRA en de AFM blijkt dat er op dit
moment weinig tot geen AA’s zijn die daadwerkelijk eindverantwoordelijk zijn voor OOB-controles. Hieruit volgt dat de voorgestelde maatregel
ook past bij de bestaande praktijk. Om rekening te houden met de
mogelijkheid dat huidige AA’s deze controles uitvoeren, of zich erop
hebben toegelegd dit in de nabije toekomst te gaan doen, wordt voorgesteld deze maatregel na vijf jaar te laten ingaan. In deze periode hebben
de AA’s die OOB-controles willen uitvoeren de mogelijkheid zich om te
scholen tot RA.
Het NIVRA, de NOvAA en de AFM kunnen zich vinden in het uitgangspunt dat uitsluitend RA’s bevoegd zijn tot het uitvoeren van OOBcontroles. De beroepsorganisaties kunnen zich echter niet verenigen
met het voorgestelde overgangsrecht. NIVRA en NOvAA zijn van mening
dat de bestaande AA’s hun optionele bevoegdheid OOB-controles uit te
voeren moeten behouden en dat de voorgestelde regeling uitsluitend zou
moeten gelden voor nieuwe AA‘s. Het door de beroepsorganisaties voorgestelde overgangsrecht schept mijns inziens teveel onduidelijkheid voor
een te lange periode. Bovendien voorziet de voorgestelde regeling in een
ruim overgangsrecht waarbij de AA die OOB-controles wil uitvoeren zich
gedurende vijf jaar zich kan omscholen tot RA.
Het is denkbaar om ook andersoortige accountantstitels in te voeren
die niet de bevoegdheid geven om als externe accountant wettelijke
controles te kunnen uitvoeren en waarvoor dus ook niet de daarbij
behorende opleidings- en stage-eisen gelden. Over de wenselijkheid van
een dergelijke nieuwe accountantstitel en -opleiding voor de MKB-prak21
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tijk is momenteel nog een discussie gaande binnen de beroepsgroep.
Daarbij wordt ook het onderwijsveld betrokken. Wanneer er meer duidelijkheid is over de gewenstheid van een meer specifieke MKB-accountant en de daarbij behorende opleidingseisen, dan zal een nieuwe titel
middels een wetswijziging kunnen worden ingevoerd. Een wettelijke
titelbescherming zal alleen aan de orde zijn als ook wordt aangetoond
dat er voldoende publiek belang met een dergelijke titel gemoeid is. Met
name indien aan de nieuwe titel geen wettelijke bevoegdheden verbonden zijn, zal moeten worden aangetoond dat er wel degelijk een belang is
in verband met de bescherming van het maatschappelijk verkeer.
In de onderstaande tabel wordt kort samengevat hoe de voorgestelde
wijzigingen in de titelstructuur samenvalt met de domeinen waarin de
openbaar accountant werkzaam is in het accountantsberoep:
Domein
Bevoegdheid
Het verrichten van wettelijke con- Uitsluitend RA en in het AFM-registroles bij organisaties van openbaar ter ingeschreven als externe accounbelang (art. 1, eerste lid, onderdeel l, tant.
van de Wta).
Het verrichten van overige wettelijke RA en AA en in het AFM-register
controles als bedoeld in artikel 1, eer- ingeschreven als externe accountant.
ste lid, onderdeel p, van de Wta).
Het verrichten van andere bij of Alle RA’s en AA’s.
krachtens wet opgedragen controles.
Overige assuranceopdrachten. De Iedereen. RA’s en AA’s hebben op
werkzaamheden gericht op de be- grond van hun inschrijving in het
oordeling van financiële verant- accountantsregister titelbeschermwoordingen en vrijwillige controles ing.
o.a. ten behoeve van MKB.
Andere aan assurance verwante op- Iedereen. RA’s en AA’s hebben op
drachten, zoals het samenstellen van grond van hun inschrijving in het
financiële verantwoordingen, due- accountantsregister titelbeschermdilligenceonderzoeken, mededelin- ing.”
gen bij prospectussen, forensische
werkzaamheden en advieswerkzaamheden.
Kamerstukken II 2011/12, 33 025, nr. 3, p. 9-10 (MvT).
Zelfregulering
“Enkel het opnemen van accountants in een register biedt onvoldoende
waarborgen voor de kwaliteit van accountants. Daarnaast is aanvullende
regulering van het accountantsberoep nodig. De beroepsorganisatie heeft
een belangrijke taak in de regulering van het accountantsberoep.
De beroepsorganisatie van accountants is een openbaar lichaam in de
zin van artikel 134 van de Grondwet. Artikel 134 van de Grondwet
beschrijft een openbaar lichaam als een publiekrechtelijk orgaan dat
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met openbaar gezag is bekleed en waaraan een regelgevende bevoegdheid kan worden gegeven. Wanneer een beroepsorganisatie als openbaar
lichaam wordt ingesteld, oefent deze organisatie het opgedragen gezag uit
jegens degenen die het beroep uitoefenen. Daarom is de regelgevende
bevoegdheid van de beroepsorganisatie in beginsel beperkt tot de beroepsbeoefenaren. Karakteristiek voor een beroepsorganisatie is dat het
gezag berust bij de eigen beroepsgroep. De beroepsorganisatie van accountants wordt bestuurd door accountants. Een beroepsorganisatie kan
dan ook het best gezien worden als een publiekrechtelijke vorm van
zelfbestuur en zelfregulering.
Naast de publiekrechtelijke beroepsorganisaties van accountants zijn
er ook soortgelijke beroepsorganisaties van gerechtsdeurwaarders, advocaten en notarissen, respectievelijk de Koninklijke Beroepsorganisatie
voor Gerechtsdeurwaarders, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
en de Nederlandse orde van advocaten. Het gemeenschappelijke kenmerk
van de verschillende beroepsgroepen is dat de beroepsbeoefenaren een
vertrouwensfunctie in het maatschappelijke verkeer vervullen. Met het
oog op dat maatschappelijk belang moet een beroepsorganisatie waarborgen bieden voor de deskundigheid en betrouwbaarheid bij het uitoefenen van die werkzaamheden.
De generieke taak van de beroepsorganisatie van accountants is het
bevorderen van de eer en de stand van de accountants. De beroepsorganisatie vult dit concreet in door de volgende activiteiten:
–
Het vaststellen van beroepsregels voor de leden van de beroepsorganisatie. Hieronder vallen bijvoorbeeld de gedragsvoorschriften
met betrekking tot integriteit, onafhankelijkheid en objectiviteit en
regels omtrent permanente educatie en controlewerkzaamheden.
–
Het toezicht op de naleving van de regelgeving door accountants. Dit
betreft het afhandelen van de klachten tegen individuele accountants en het aanbrengen van klachten tegen accountants bij de
accountantskamer. De preventieve toetsing bij de accountantskantoren vormt eveneens een belangrijk toezichtinstrument.
–
Betrokkenheid bij de accountantsopleiding, voorafgaand aan de
inschrijving in het register. De beroepsorganisatie is verantwoordelijk voor de praktijkopleiding en stelt een beroepsprofiel vast waarop
de eindtermen voor de accountantsopleiding worden gebaseerd.
–
Het beheer van het accountantsregister.
Zelfregulering door een beroepsorganisatie van accountants doet enerzijds recht aan het maatschappelijk belang van accountantswerkzaamheden en anderzijds recht aan het vrije beroep dat een accountant heeft.
Vanwege de vertrouwensfunctie van een accountant heeft deze beroepsgroep een dusdanige maatschappelijke waarde dat de kwaliteit daarvan
geborgd moet worden door publiekrechtelijke normen. Een publiekrechtelijke beroepsorganisatie zorgt voor een eenduidige standaard voor
accountants, hetgeen de herkenbaarheid en betrouwbaarheid in het
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maatschappelijk verkeer bevordert. De beroepsorganisatie heeft daartoe
wettelijke taken en bevoegdheden gekregen. Daarbij moet zij voldoen aan
de normen van behoorlijk bestuur en staat zij onder bestuurlijk toezicht
van de minister van Financiën.
Anderzijds voorziet een publiekrechtelijke beroepsorganisatie in de
behoefte van zelfbestuur en zelfregulering voor de beroepsgroep. Het
beroep van accountant is een vrij beroep en bestaat voor het overgrote
deel uit beroepsbeoefenaren in de private sector.5 Voorts is de betrokkenheid en deskundigheid van accountants nodig bij het opstellen van de
veelal gedetailleerde en technische regelgeving voor accountants. Een
beroepsorganisatie biedt bij uitstek de mogelijkheid om de sectorspecifieke kennis te benutten. Tot slot draagt zelfregulering bij aan een optimaal draagvlak voor de beroepsregels. Het zijn immers regels van de
eigen beroepsgroep.”
Kamerstukken II 2011/12, 33 025, nr. 3, p. 3 en 4 (MvT).
Positie van accountants uit kleinere kantoren
“In het Algemeen Overleg van 24 juni 2010 met de vaste commissie voor
Financiën van de Tweede Kamer hebben kamerleden hun zorgen geuit
over de positie van de accountants die werkzaam zijn bij de kleinere
kantoren. Met name hun positie ten opzichte van de grotere accountantskantoren en de zwaarte van de beroepsregels werden door de kamerleden
als een punt van zorg genoemd. Deze groep accountants wordt ook wel
aangeduid als MKB-accountants. Deze typering is echter wat verwarrend.
Weliswaar is het zo dat de accountants uit kleine kantoren doorgaans
werkzaam zijn voor het MKB, maar ook accountants werkzaam bij de
grotere kantoren (denk aan de big 4-kantoren: KPMG, PWC, Ernst&Young
en Deloitte) hebben cliënten in het MKB-segment.
Binnen de nieuwe beroepsorganisatie hebben accountants die werkzaam zijn bij kleine kantoren getalsmatig een sterke positie ten opzichte
van de accountants uit de grote kantoren. Ongeveer 33% van de accountants is afkomstig uit kleinere kantoren. Ongeveer 9% is werkzaam bij de
big 4-kantoren. Binnen de ledengroep van openbaar accountants komt het
getalsmatige verschil nog duidelijker tot uiting. Ongeveer 25% is werkzaam bij de big 4-kantoren en ongeveer 75% van de ledengroep bestaat uit
accountants werkzaam bij kleinere kantoren. Overigens moet hierbij de
kanttekening worden gemaakt dat er ook buiten de big 4-kantoren andere
accountantskantoren zijn die een behoorlijke omvang hebben.
Relatief gezien is de invloed die de big 4-kantoren hebben binnen het
huidige NIVRA groot. Deze kantoren beschikken over een groot netwerk
en de mogelijkheid om mensen beschikbaar te stellen voor het werk van
de beroepsorganisatie. Enerzijds is dit positief voor de ontwikkeling van
het beroep. Anderzijds kan het beleid van de beroepsorganisatie hierdoor

24

Wet op het accountantsberoep

ook teveel eenzijdig worden gericht op de bedrijfsvoering van de big 4kantoren.
Binnen de nieuwe beroepsorganisatie zal de getalsmatige verhouding
tussen de kleine kantoren en grote kantoren veranderen ten opzichte van
de huidige situatie binnen het NIVRA en de NOvAA. De AA’s zijn immers
veel vaker werkzaam bij een kleiner accountantskantoor. Daardoor zal
naar verwachting de inbreng van kleinere kantoren binnen de nieuwe
beroepsorganisatie sterker zijn dan bij het NIVRA thans het geval is.
Wel is het daarbij van belang dat de inbreng van accountants die
werkzaam zijn bij kleine kantoren goed wordt georganiseerd. In dat
opzicht hebben de grotere kantoren het voordeel dat het voor hen
eenvoudiger is zich te organiseren en op die manier hun invloed uit te
oefenen. De beroepsorganisaties hebben laten zien dat zij dit een belangrijk onderwerp vinden. In het fusieplan wordt een tal van maatregelen
aangekondigd die ertoe moeten leiden dat de beroepsgroep in de volle
breedte actief participeert in de beroepsorganisatie. De belangrijkste
voorstellen zijn: een evenwichtige bestuurssamenstelling, de positionering van ledengroepen en de regionale bijeenkomsten voorafgaand aan
een ledenvergadering. Op grond van deze voorstellen verwacht ik dat de
nieuwe beroepsorganisatie voldoende mogelijkheden zal bieden voor de
vertegenwoordiging van kleine kantoren.”
Kamerstukken II 2011/12, 33 025, nr. 3, p. 6 (MvT).
Bestuurlijk toezicht op de beroepsorganisatie
“De regulering van een beroepsgroep middels een beroepsorganisatie is
een keuze voor zelfbestuur en zelfregulering. Kenmerk van een publiekrechtelijke beroepsorganisatie is dat de publiekrechtelijke taakuitvoering
tezamen gaat met het behartigen van de gemeenschappelijke belangen
van accountants. De belangenbehartiging van accountants hoeft echter
niet altijd parallel te lopen met het maatschappelijke belang. Hierbij moet
worden bedacht dat het maatschappelijk belang lang niet altijd tegengesteld is aan de belangen van accountants. Ook accountants hebben belang
bij een deugdelijke beroepsreglementering en borging van de onafhankelijkheid, deskundigheid en betrouwbaarheid van de accountant.
Om de risico’s van de verstrengeling van belangen tegen te gaan
voorziet het wetsvoorstel in bestuurlijk toezicht door de minister van
Financiën op de beroepsorganisatie. De minister van Financiën zal op
basis van het wetsvoorstel de volgende bevoegdheden krijgen:
1
Informatieverzoek. De minister kan het bestuur van de beroepsorganisatie verzoeken inlichtingen te verstrekken over zaken die de
beroepsorganisatie aangaan. Dit betreft de zogenoemde passieve
informatieplicht. Tevens geldt er voor sommige documenten een
actieve informatieplicht, bijvoorbeeld wat betreft de toezending van
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de begroting en jaarrekening aan de minister. De begroting en de
jaarrekening behoeven geen goedkeuring van de minister.
2
Schorsing en vernietiging. Besluiten van de beroepsorganisatie kunnen bij koninklijk besluit worden vernietigd, wanneer deze in strijd
zijn met het recht of het algemeen belang.
3
Goedkeuring van verordeningen en nadere voorschriften. Een groot
aantal verordeningen behoeft goedkeuring van de minister. Dit
betreft onder meer de beroepsreglementering die relevant is voor
externe accountants en accountantsorganisaties, waarop de AFM
toezicht houdt, en verordeningen betreffende de financiën en de
werkwijze van de beroepsorganisatie. Dit zijn alle verordeningen,
genoemd in artikel 19, tweede lid, van het wetsvoorstel, met uitzondering van de beroepsregels die niet de externe accountant
betreffen. Nadere voorschriften van het bestuur zijn aan ministeriële
goedkeuring onderworpen indien deze voorschriften betrekking
hebben op het verrichten van wettelijke controles of indien dit is
bepaald in het besluit tot goedkeuring van de verordening waarin de
bevoegdheid tot het stellen van nadere voorschriften is gedelegeerd.”
Kamerstukken II 2011/12, 33 025, nr. 3, p. 13 en 14 (MvT).
Wet van 13 december 2012, houdende bepalingen over het accountantsberoep, de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants en de
Commissie eindtermen accountantsopleiding, Stb. 2012, 680, zoals
laatstelijk gewijzigd op 25 november 2013, Stb. 2013, 487 (i.w.tr. 01-012014)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet
op de Registeraccountants en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten te vervangen door de Wet op het accountantsberoep, waarin
het Nederlands Instituut van Registeraccountants en de Nederlandse Orde
van Accountants-Administratieconsulenten worden samengevoegd tot
één Nederlandse beroepsorganisatie van accountants;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

26

