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Tekst: Jan Jaap Boontjes

De ledenvergadering van 
 Accountancy Europe, de Europese 
organisatie voor accountants, 
heeft Mark Vaessen gekozen 
tot lid van de Executive Board.

Vaessen was al voorzitter van de 
 Corporate Reporting Policy Group 
van Accountancy Europe sinds 2013 
en daarvoor van de Financial 
 Reporting Policy Group. Hij is 
ook board member van EFRAG.

Als KPMG-partner in het Verenigd 
Koninkrijk heeft Vaessen een staat van 
dienst als global head of IFRS. Sinds 
oktober 2017 is hij terug bij KPMG 

Nederland als hoofd Department of 
Professional Practice, verantwoordelijk 
voor accounting en audit. Vaessen is 
al jaren betrokken bij het publieke 
debat over het accountantsberoep, 
mede door zijn rol in het Global 
Public Policy Committee (GPPC) en 
zijn lidmaatschap van de European 
Contact Group (ECG).

Met de benoeming van Vaessen 
blijft de NBA de komende vier jaar 
vertegen woordigd in de Executive 
Board van Accountancy Europe. 
Jos van Huut, sinds 2010 lid van 
deze board, was na twee termijnen 
niet langer verkiesbaar.

Mark Vaessen bestuurslid 
 Accountancy Europe

De meerderheid van de leden van 
de NBA heeft kandidaat-voorzitter 
Marco van der Vegte gekozen 
als tijdelijk extra bestuurslid, 
tijdens de ledenvergadering van 
19 december 2017 in Bussum.

Het bestuur van de NBA wordt 
 tijdelijk uitgebreid in verband met 
de voorzittersverkiezing van 
komend voorjaar. Van der Vegte 
won de stemming om de extra zetel 
van tegenkandidaat Marco Moling 
en is per 1 januari 2018 formeel 
 toegetreden tot het NBA-bestuur.

In totaal werden er 1.474 stemmen 
uitgebracht, waarvan ruim 65 procent 
naar Van der Vegte ging. De huidige 
NBA-voorzitter Pieter Jongstra gaf 

aan Van der Vegte in de eerste 
helft van 2018 te zullen ondersteunen 
bij zijn verdere voorbereiding op 
het voorzitterschap van de beroeps-
organisatie.

Van der Vegte meldde zichzelf als 
kandidaat-voorzitter in reactie op 
een openbare vacature. De selectie-
commissie van het NBA-bestuur 
schoof hem na afronding van de 
 sollicitatieprocedure naar voren 
als geschikte kandidaat. Op de 
 volgende ledenvergadering, op 18 
juni aanstaande, kiezen de leden 
van de NBA de opvolger van Pieter 
 Jongstra. De voorzitter moet volgens 
de regels van de NBA worden 
 gekozen uit het zittende bestuur.

Marco van der Vegte kandidaat-voorzitter 
NBA-bestuur
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De NBA-Stuurgroep Publiek 
Belang heeft eind december 2017 
een green paper Structuurmodellen 
Accountancy gepubliceerd. Het 
consultatiedocument is onderdeel 
van de NBA-veranderagenda.

De green paper beschrijft de 
structuur modellen binnen de 
 Nederlandse accountancysector en 
hun eff ect op de kwaliteit van de 
accountantscontrole. Het document 
is bedoeld als startpunt voor een 
brede discussie over de manier 
waarop de sector is georganiseerd. 
In het green paper worden drie gang-
bare structuurmodellen gedefi nieerd, 
beschreven en geëvalueerd:
• businessmodel: 

de multidisciplinaire organisatie;
• partnermodel: partners vervullen 

gelijktijdig de rollen van beroeps-
beoefenaar, eigenaar en ondernemer;

• verdienmodel: de accountants-
organisatie wordt betaald door 
de gecontroleerde organisatie.

Daarnaast worden van elk structuur-
model de sterktes en risico’s beschreven, 
plus de al bestaande waarborgen om 
deze risico’s te beperken. Ook worden 
mogelijke alternatieve structuur-
modellen beschreven, met hun 
eigen sterktes en risico’s.

NBA-voorzitter Pieter Jongstra, ook 
voorzitter van de Stuurgroep Publiek 
Belang, stelt dat de structuurmodellen 
in de afgelopen jaren regelmatig 
onderwerp van het publieke debat 
over de sector zijn geweest. 
“Met dit green paper publiceren 
we een heldere analyse en een open 
discussie stuk, waarmee we uitnodigen 
tot een discussie over de manier 
waarop ons beroep is ingericht.” 

Een dergelijke analyse is volgens 
Jongstra nog niet eerder gemaakt. 
“Dat maakt het uniek. Het green 
paper onderzoekt onder welke 
 voorwaarden de accountant naar 
zijn beste kunnen de essentie van 
zijn beroep kan uitoefenen. Daarbij 
is gebruikgemaakt van beschikbaar 
wetenschappelijk onderzoek, 
 intensieve stakeholdergesprekken 
en ervaringen uit de praktijk.”

Reageren op het consultatiedocument 
kan nog tot 31 maart 2018. Dit voor-
jaar wordt, mede op basis van de 
 ontvangen reacties, een white paper 
uitgebracht.

Stuurgroep Publiek Belang publiceert 
green paper over structuurmodellen

De NBA heeft Harm Mannak 
 aangesteld als interim-directeur. 
Mannak is medio januari begonnen 
voor een periode van circa negen 
maanden. Hij volgt algemeen 
directeur Anne-Marike van Arkel 
op, die per 1 februari is vertrokken. 

Mannak neemt de reguliere taken 
van de algemeen directeur waar. 
Daarnaast brengt hij, op basis van 
het NBA-visiedocument en een nog 
op te stellen meerjarenplan van de 
NBA, de voorwaarden in kaart voor 
een bureau-organisatie die de bij-

behorende doelen kan realiseren. 
“Een cultuuromslag die nodig is om 
als moderne beroepsorganisatie ons 
werk te kunnen doen”, zo stelt hij. 

Harm Mannak (59, gehuwd, drie 
 kinderen) heeft een ruime ervaring 
als bestuurder en toezichthouder in 
verschillende sectoren, waaronder 
chemie, openbaar vervoer, auto-
motive en de publieke sector 
 (defensie, cultuur, gezondheidszorg). 
De directie van de NBA bestaat met 
zijn komst opnieuw uit twee leden: 
Mannak en directeur Berry Wammes.

Harm Mannak interim-directeur NBA
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Accountants willen graag mee-
werken aan verlaging van de 
 administratieve lasten in de zorg, 
ook als dat leidt tot minder werk 
voor accountants. 

Dat schrijven NBA-voorzitter Pieter 
Jongstra en Rob Leensen, voorzitter 
van de NBA-sectorcommissie Coziek, 
in een brief aan Bruno Bruins, minister 
Medische Zorg en Sport. 

Op 31 januari 2018 debatteerde de 
Tweede Kamer over de lastendruk 
en de gestegen accountantskosten 
in de zorg. Tijdens het debat zegde de 
minister naar aanleiding van vragen 
van Tweede Kamerlid Aukje de Vries 
(VVD) toe dat ook de accountants-
sector wordt uitgenodigd mee te 
denken over het beteugelen van de 
bureaucratie. In het regeerakkoord 

zijn zogenaamde ‘schrapsessies’ 
 aangekondigd om de lastendruk 
in de zorgsector te verminderen. 
 Tijdens het debat gaven verschillende 
partijen aan dat ook het breed invoeren 
van horizontaal toezicht kan bij-
dragen aan het terugdringen van 
de administratieve lasten.

Balans verschuiven
De NBA is van harte bereid om mee 
te denken over lastenvermindering, 
aldus Jongstra en Leensen. De beroeps-
organisatie heeft de  af gelopen jaren al 
diverse initiatieven genomen, maar 
om tot een structurele daling van 
administratie- en accountants kosten 
te komen zijn verdere stappen nood-
zakelijk. “Als beroepsorganisatie 
hebben wij een duidelijke visie op 
het terugdringen van de administra-
tieve lasten in de zorg. Deze visie 

richt zicht niet alleen op de jaar-
rekening, maar ziet vooral toe 
op het veelvoud aan bijzondere 
 verantwoordingen alsmede de 
 WNT- verantwoording. Wij zien 
goede mogelijkheden om daarin 
te  schrappen.”

In een artikel op Accountant.nl 
 zetten Leensen en Coziek-leden 
 Wil-Jan van de Rijdt en Helmer de 
Coninck de visie van de NBA uiteen. 
Volgens hen valt er veel winst te 
halen in het primaire zorgproces 
door (overbodige) regels te schrappen 
en meer vertrouwen te stellen in 
de professionaliteit van zorgmede-
werkers. De balans moet verschuiven 
van ‘regels en controle’ naar 
 ‘professionaliteit en vertrouwen’. 

De NBA heeft onder de noemer 
‘NOCLAR’ drie consultaties ge -
publiceerd die te maken hebben 
met niet-naleving van wet- en 
 regelgeving en de uitwerking op 
de Standaarden van de NV COS.

De NBA introduceert de Nadere 
voorschriften NOCLAR (‘Non-Com-
pliance with Laws and Regulations’) 
met de slogan  ‘Accountants kijken 
niet weg!’. 
“Het geeft aan wat van accountants 
wordt verwacht en hoe zij moeten 
handelen als bij hun eigen organisatie 
of cliënt wet- en regelgeving niet 
wordt nageleefd.  Op het gebied van 
fraude en niet-naleving van wet- en 
regelgeving verwacht de maatschappij 

een duidelijke rol van de accountant”, 
aldus de NBA.

De drie consultaties gaan over 
 ontwerp-nadere voorschriften 
NOCLAR (NV NOCLAR), standaarden 
in de NV COS die als gevolg daarvan 
worden aangepast, standaard 4410 
‘Samenstellingsopdrachten’ en de 
daarop betrekking hebbende 
NBA-handreiking 1136.

NV NOCLAR
De NV NOCLAR werkt wat er in 
de beroepsregels staat verder uit. 
Accountants moeten volgens de 
VGBA al actie ondernemen wanneer 
zij een overtreding van wet- en regel-
geving constateren. De NV NOCLAR 

geeft volgens de NBA duidelijker aan 
wat van accountants mag worden 
verwacht en biedt accountants en 
maatschappij “meer houvast”. 
Het is een uitwerking van door de 
 International Ethics Standards Board 
for Accountants (IESBA) vastgestelde 
regelgeving. In juli 2016 is de Code of 
Ethics hiermee uitgebreid.

Standaarden in de NV COS
De International Auditing and 
 Assurance Standards Board (IAASB) 
heeft ISA 250 (‘Het in aanmerking 
nemen van wet- en regelgeving bij 
een controle van fi nanciële overzichten’) 
aangepast, om de IESBA Code of 
Ethics (uitgebreid met NOCLAR) 
en ISA 250 op elkaar aan te laten 

NBA publiceert consultaties NOCLAR

Accountants voor schrappen regels in zorg
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Achtste jaargang

De in dit tijdschrift voorkomende 
meningsuitingen mogen niet worden 
gezien als offi  ciële zienswijzen van 
de NBA, tenzij zulks uitdrukkelijk is 
vermeld. Overnemen van de inhoud 
van dit tijdschrift is mogelijk met 
bronvermelding. ISSN 2211-5382.
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Niets uit deze uitgave mag worden 
gereproduceerd door boekdruk, foto-off set, 
fotokopie, microfi lm of welke andere 
methode dan ook, zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.
Accountant bevat informatie en wen-

ken, die met de meeste zorgvuldigheid 
zijn samengesteld. NBA en de bij deze 
uitgave betrokken redactie en mede-
werkers aanvaarden geen aansprakelijk-
heid voor mogelijke gevolgen die zouden 
kunnen voortvloeien uit het gebruik van 
de in deze uitgave opgenomen informatie 
en wenken. 

Wij hebben ons best gedaan om alle 
rechthebbenden met betrekking tot 
(foto)materiaal in dit magazine te achter-
halen. Eenieder die meent dat zijn/haar 
materiaal zonder voorafgaande toe-
stemming hier is gebruikt, verzoeken 
wij om zich tot ons te wenden.

sluiten. Er zijn ook wijzigingen in 
andere standaarden van de IAASB 
doorgevoerd, uit oogpunt van 
 consistentie en om te zorgen dat 
deze standaarden ook aansluiten 
op de IESBA Code. De herziene ISA 
250 en de wijzigingen in andere 
standaarden van de IAASB zijn 
 vertaald en liggen nu voor ter 
 consultatie. Deze worden uiteindelijk 
opgenomen in de nieuwe versie van 
de NV COS.

Standaard 4410 en 
Handreiking 1136
Standaard 4410 en NBA-handreiking 
1136 worden apart geconsulteerd. 
Volgens de NBA is dat “omdat 
 Standaard 4410 een belangrijke 
 standaard is voor accountants in 
de mkb-praktijk en sprake is van 
meerdere wijzigingen”. In zowel 
Standaard 4410 als NBA-handreiking 
1136 zijn aanpassingen nodig door 
de beoogde inwerkingtreding van 
de NV NOCLAR. Ook is gelijktijdig 
een aantal andere aanpassingen 
 aangebracht. 

In memoriam
Met leedwezen maakt het bestuur van de NBA melding van het overlijden van 
 negentien collega’s.

Robertus Gerardus Boerboom RA, Amstelveen, overleden 2 september 2017, 55 jaar
Johan Gerard Bom RA, Soest, overleden 28 juni 2017, 82 jaar
William Laurens Johan Bom RA, Wassenaar, overleden 24 november 2017, 39 jaar
Robertus Johannes Gerardus Antonius Bremer RA, Curaçao, overleden 
26 november 2017, 50 jaar
Mark van Dijk AA, Drachten, overleden 8 oktober 2017, 96 jaar
Frederik Drieënhuizen RA, Woerden, overleden 14 juni 2017, 74 jaar
Josephus Johannes Eijkemans RA, Katwijk, overleden 14 december 2017, 71 jaar
Marije Elisabeth Grünewald RA, Helmond, overleden 8 november 2017, 39 jaar
Alle Herder RA, Drachten, overleden 23 november 2017, 59 jaar
Martinus Jean Hooft van Huysduynen RA, Alicante, Spanje, overleden 16 juni 
2017, 80 jaar
Emanuel Josuel Joëls RA, Amsterdam, overleden 9 augustus 2017, 99 jaar
Gerardus Johannes Josephus Maria Kerssemakers RA, Amstelveen, overleden 
9 januari 2018, 91 jaar
Nicolaas Douwe Oud RA, Amstelveen, overleden 6 mei 2017, 89 jaar
Johannes Theodorus Peters AA, Bakel, overleden 18 januari 2018, 78 jaar
Michel Louis Marie Joseph Maurice Peulen RA, Reuver, overleden 7 januari 2018, 
48 jaar
Johan Reinhard Maria Roorda RA, Berkel-Enschot, overleden 11 februari 2017, 91 jaar
Eduard Jacobus Thijs RA, Sprundel, overleden 31 december 2017, 89 jaar
Evert Herman Vink RA, Amsterdam, overleden 10 januari 2018, 77 jaar
Willem Visser RA, Nieuw-Beijerland, overleden 22 juni 2017, 69 jaar
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