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Wanneer een goede naleving van het nieuwe P-telel voor
accountant niet kan worden gewaarorgd of afgedwongen, dan
moet het ook niet worden ingevoerd.
Dat chrijft miniter Dijelloem (Financiën) in zijn eantwoording
van Kamervragen die Kamerlid Henk Nijoer (PvdA) telde naar
aanleiding van een artikel op accountant.nl.
Nijoer vroeg aan de miniter of het nieuwe P-telel niet te
vrijlijvend zou zijn wanneer accountant zelf hun leerdoelen mogen
tellen. Volgen Dijelloem i het toezicht van de NA hier
elangrijk in. "Ik vind dat het nieuwe telel niet vrijlijvend mag
zijn. Al een goede naleving van het nieuwe P-telel niet kan
worden gewaarorgd of afgedwongen, moet het ook niet worden
ingevoerd. Al accountant zelf leerdoelen kunnen tellen en niet
meer geonden zijn aan een verplicht aantal uren, moet derhalve
worden georgd dat alle accountant toch erieu invulling geven
aan hun P-verplichting. De NA moet hierop toezien", aldu de
miniter.
Dijelloem wijt erop dat de NA voornemen i dit te gaan doen
door met grotere werkgever, die veelal accountant met een
gelijkoortige P-ehoefte in dient heen, afpraken te maken en
tudieplannen van accountant die al zelftandige werken of ij
kleinere ondernemingen in dient zijn teekproefgewij te
controleren. Dijelloem: "ij een eventuele invoering van een
nieuwe telel zal een verordening worden opgeteld op ai
waarvan (tuchtrechtelijke) handhaving kan plaatvinden al een
tudieplan of de uitvoering daarvan tekortchiet."
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Differentiatie
Verder wijt de miniter erop dat on het nieuwe model ook de in het
kader van de P door de NA verplicht getelde curu of training
lijft etaan. Het gaat dan om een opleidingverplichting met
etrekking tot de laatte ontwikkelingen op het vakgeied en om
maatchappelijk elangrijke thema’ voor accountant, zoal
fraudeetrijding en de kwaliteit van wettelijke controle. "Hoeveel
verplichte curuen en trainingen moeten worden gevolgd, zal
mede afhankelijk zijn van de mate waarin nieuwe relevante
vaktechniche en maatchappelijke ontwikkelingen zich voordoen.
r zal daarij ook differentiatie kunnen plaatvinden naar gelang de
aard van de functie die een accountant vervult", aldu Dijelloem.
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De kennitoet die accountant in dat kader than al moeten
afleggen, lijft in het nieuwe teem etaan. Dijelloem: "Deze
toet elaat de geldende eroepregel op het geied van
onafhankelijkheid en andere fundamentele principe en de
controletandaarden. Openare accountant, die onder meer de
wettelijke controle verrichten, zullen de kennitoet in het nieuwe
teem naar verwachting om het jaar moeten afleggen. r wordt
gecontroleerd of leden aan deze verplichtingen voldoen."

Curu paan
De miniter gaat ook nog even in op het vooreeld van een curu
paan of een curu articuleren al onderdeel van de P van
accountant: "Voor het eantwoorden van de vraag welke Pactiviteiten toelaataar zijn, zou doorlaggevend moeten zijn of een
accountant na een uccevolle deelname daaraan in taat i zijn werk
eter uit te voeren en meer kwaliteit af te leveren. Voorwaarde i dan
dat een dergelijke P-activiteit aanluit ij de werkzaamheden van
die accountant. Het i een verantwoordelijkheid van de Nederlande
eroeporganiatie van Accountant (NA) om er zorg voor te
dragen dat aan deze voorwaarde wordt voldaan."
eantwoording Kamervragen Henk Nijoer
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De weite van NA Opleidingen i vernieuwd. De
nieuwe ite i op 27 eptemer live gegaan. 
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P-verplichting en werkzaam in
het uitenland: hoe zit dat?
Accountant die voor langere tijd in het uitenland
werkzaam zijn, moeten nog altijd voldoen aan hun
P-verplichting. Maar het i mogelijk om
ontheffing te krijgen, en er gelden andere regel
voor accountant in uine. 
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Henk Nijoer telt Kamervragen
over nieuwe P-model
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Tweede Kamerlid Henk Nijoer (PvdA) heeft
Kamervragen geteld naar aanleiding van
erichtgeving op Accountant.nl over het nieuwe
P-model. 
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P
Toen ik eind vorig jaar het nieuwericht van de
NA la over de tart van de tweede pilot voor het
nieuwe P-model, he ik me aangemeld al
deelnemer. Niet omdat ik nou zo nadacht over
permanente educatie, maar omdat ik het idee had
dat het wel een goed voor me zou kunnen zijn om
daarover eter na te denken. 
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Marianne van der Zijde

CURITN UIT PILOT 'P-NIUW TIJL' LIKKN TRUG

06 feruari 2017

'Het kotte veel meer tijd dan ik
dacht'
Na evaluatie van het etaande P-model i de NA
in 2016 getart met een pilot voor een nieuwe
opzet. igen verantwoordelijkheid taat voorop,
uren prokkelen maakt plaat voor leerreultaat.
Hoe i de pilot ervaren? De afdronk van enkele
deelnemer. 
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