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Geachte heer Spil,

In uw brief van 16 januari 2019 heeft u mij erop geattendeerd dat u van mening
bent dat de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) grote
kantoren favoriseert en dat het NBA-bestuur in uw ogen een onevenwichtige
samenstelling van het bestuur heeft. Ik dank u voor het onder mijn aandacht
brengen van uw zorgen. U wijst mij er voorts op dat ik naleving van artikel 12,
zesde lid, van de Wet op het accountantsberoep (Wab) zou kunnen afdwingen,
waarin is bepaald dat moet worden bevorderd dat het bestuur een evenwichtige
afspiegeling is van het accountantsberoep. Voorts wijst u mij op juridische
procedures die (door uw organisatie) tegen de NBA en staat zijn aangespannen

Het beeld dat het NBA-bestuur niet aan de voorwaarden van artikel 12 van de
Wab voldoet herken ik niet. Deze bepaling beoogt niet dat de
bestuurssamenstelling een exacte afspiegeling is van de beroepsgroep, maar dat
sprake is van voldoende vertegenwoordiging zodat de verschillende belangen
voldoende worden meegenomen in de afwegingen van het bestuur. Het huidige
bestuur bestaat uit zeven personen: vijf RA’s, één AA en één RA/AA. Twee leden,
waaronder de voorzitter zijn werkzaam bij een BigFour-kantoor. Twee leden,
waaronder de plaatsvervangend voorzitter zijn werkzaam in het MKB. De overige
leden zijn accountant in business, intern accountant en overheidsaccountant.
Mede gelet op het feit dat een meerderheid van de leden van de NBA RA is, ben
ik van mening dat de NBA met deze bestuurssamenstelling niet in strijd met het
recht handelt.

Met de (lopende) rechterlijke procedures ben Ik bekend. Vanwege het feit dat een
procedure nog loopt, laat ik mijn inhoudelijke zienswijze hierover in deze brief
achterwege. Wel breng ik onder uw aandacht dat alle rechterlijke uitspraken die
vooralsnog zijn gedaan, hebben bevestigd dat de huidige publieke organisatie van
het accountantsberoep rechtmatig is. Er is vanuit het rechtmatigheidsaspect voor
mij geen aanleiding om de huidige beroepsorganisatie tegen het licht te houden.
Een publiekrechtelijke beroepsorganisatie als de NBA zorgt voor een eenduidrge
standaard voor accountants. Een voor de gehele accountancysector geldende
basis van publieke waarborgen is gerechtvaardigd en van belang. Het zijn in de
eerste plaats de effectiviteit van deze waarborgen en de publieke functie van de
accountant die mijn aandacht hebben. Voorop staat dat de NBA moet bijdragen
om de kwaliteit van het accouritantsberoep te vergroten en hoog te houden. Dat
laatste is ook de reden dat ik onlangs de Commissie Toekomst Accouritancysector
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heb ingesteld, zoals u ongetwijfeld bekend is. Het advies van deze commissie zal Dir.cø Financiële
aanleiding kunnen zijn tot nieuwe ingrepen. Markten

Ik hoop u hiermee voldoende van mijn zienswijze op de door ii geschetste Ons kenmerk
problematiek te hebben geïnformeerd. 2O1OO(IÛD25O1

De Minister van Financiën,
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