NIEUWS

11 december 2012

Eerste Kamer stemt in met nieuwe
accountantswet
De Eerste Kamer heeft zojuist de Wet op het accountantsberoep (Wab) aangenomen. Daarmee is de fusie
van NIVRA en NOvAA tot NBA per 1 januari 2013 een feit.
Per 1 januari 2013 gaan NIVRA en NOvAA op in de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De twee
huidige accountantswetten worden per dezelfde datum vervangen door de nieuwe wet.
Daarnaast nam de Eerste Kamer een van de moties aan die twee weken geleden tijdens het debat over de wet werden
ingediend.
De motie, ingediend door PvdA-senator André Postema, betreft een verruiming van wat onder assurancediensten
wordt verstaan die naast de accountantscontrole mogen worden verleend.
Postema trok zijn tweede motie, over uitstel van de inwerkingtreding van het artikel verplichte kantoorroulatie tot 1
januari 2016, in vanwege de 'heldere brief' van minister Dijsselbloem waarin dit uitstel wordt toegezegd. Ook de derde
motie, van Menno Knip van de VVD, werd ingetrokken.
De NBA behoudt, net als de rechtsvoorgangers, de status van publiekrechtelijke beroepsorganisatie, met regelgevende
bevoegdheden voor accountants.
De gecombineerde beroepsorganisatie telt ruim 21.000 leden: 14.000 registeraccountants en 7.000 accountantsadministratieconsulenten. De bureauorganisaties van NIVRA en NOvAA werden al eerder samengevoegd en gevestigd
in Amsterdam.
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06 december 2021

Oud-NIVRA-voorzitter Jan Obers overleden
Jan Obers, één van de grondleggers van de Nederlandse BDO-organisatie en
eind jaren tachtig voorzitter van het toenmalige NIVRA, is op 29 november
overleden. Hij... 

NIEUWS

30 maart 2017

NBA-reactie op brief Novak
De NBA heeft een goede aansluiting met de mkb-accountant. Dat stelt de
beroepsorganisatie in reactie op de berichtgeving vanuit Novak, de vereniging
van accountants... 

NIEUWS

30 maart 2017

Novak wil mkb-accountants afsplitsen van NBA
Novak, de vereniging voor mkb-accountants, pleit voor een afsplitsing van de
NBA en wil een eigen beroepsorganisatie oprichten. Dat schrijft de
belangenorganisatie... 

OPINIE

06 februari 2013

Fusie NBA een feit. Hoera! Hoezo?
Per 1 januari 2013 is het dan eindelijk zover. De politiek heeft de spreekwoordelijke zegen gegeven. De AA-en RAaccountants zijn nu wettelijk verenigd binnen een... 
NIEUWS

04 december 2012

Stemming accountantswet week uitgesteld
De Eerste Kamer heeft besloten de stemming over de nieuwe Wet op het accountantsberoep een week te verschuiven.
De PvdA-fractie in de Eerste Kamer heeft daar om... 

