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Taakopdracht
1. Er is een Monitoring Commissie Accountancy, ingesteld door het bestuur van de
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, hierna te noemen: de commissie.
2. De commissie heeft tot taak het onafhankelijk monitoren en beoordelen van en
adviseren over de invoering van de maatregelen zoals die zijn voorgesteld in het
rapport ‘In het publiek belang’ en aanbevelingen te doen over mogelijke aanpassingen
van die maatregelen.
3. De commissie voert haar taak onder meer uit door:
- de invoering en werking van de voorgestelde maatregelen te monitoren;
- de ingevoerde maatregelen te toetsen op beoogde werking en maatschappelijke
impact, dit in het licht van de in het rapport beschreven kernwaarden, doelen en
maatschappelijke effecten;
- eventuele leemtes, onduidelijkheden en onevenwichtigheden in de voorgestelde
maatregelen te signaleren;
- aanbevelingen te doen over mogelijke aanvullingen en aanpassingen van de
voorgestelde maatregelen.
4. De commissie kan in het kader van de uitvoering van haar taak adviezen van derden
inwinnen vermits bij die derden geen (mogelijk) belangenconflict, of de schijn
daarvan, bestaat zoals hieronder beschreven. Aan deze derden wordt strikte
vertrouwelijkheid opgelegd.
5. Waar in dit reglement wordt gesproken over een belanghebbende wordt bedoeld
personen en organisaties in het maatschappelijk veld en in het accountantsberoep zelf.
Samenstelling
6. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste vijf leden, bijgestaan door een
secretariaat. De voorzitter en de leden worden benoemd op basis van hun
deskundigheid of ervaring in het bedrijfsleven, de publieke of semipublieke sector of
de wetenschap. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar door het bestuur
van de NBA, op bindende voordracht van een (in meerderheid onafhankelijke)
selectiecommissie.

Rapportage
7.

De commissie doet ten minste eenmaal per jaar verslag van haar bevindingen. Het
verslag wordt aangeboden aan het NBA-bestuur, de Minister van Financiën en de
Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer, als representanten van het
accountantsberoep en het maatschappelijk verkeer. Het verslag is openbaar.

8.

Het verslag kan conclusies en aanbevelingen aan partijen bevatten. Bij het komen tot
oordelen, conclusies en aanbevelingen spant een ieder in de commissie zich in om tot
unanieme besluitvorming te komen. Mocht dat niet mogelijk zijn dan geldt
meerderheid van stemmen, bij gelijke stemmen beslist de voorzitter.

Belangenconflict
9.

De voorzitter en de leden van de commissie handelen zonder last of ruggenspraak. Zij
voeren hun werkzaamheden uitsluitend uit in het kader van de hen hierbij opgedragen
taak. Zij dienen daarbij geen ander belang.

10.

De commissie richt zich niet op individuele dossiers of individuele personen of
cliënten. Niettemin is denkbaar dat soms een belangenconflict zou kunnen ontstaan.
Voor een goed functioneren van de commissie en voor alle belanghebbenden is van
belang dat de belangenconflicten vermeden worden.

11.

De voorzitter kan beslissen een belangenconflictcommissie in het leven te roepen
bestaande uit twee leden die in voorkomende gevallen op verzoek van de voorzitter of
diens plaatsvervanger beoordeelt of er sprake is van een belangenconflict.

12.

Indien er omstandigheden bestaan of opkomen die mogelijk leiden tot (de schijn van)
een belangenconflict stelt het betreffende commissielid, ook in geval van twijfel, de
voorzitter van de commissie daarvan in kennis.

13.

Of er daadwerkelijk een belangenconflict is wordt per geval bekeken. Van een
belangenconflict is in ieder geval sprake als een commissielid verbonden is aan een
belanghebbende waar de commissie onderzoek bij doet of aanbevelingen formuleert.
Denk aan gevallen waar een commissielid werkzaam is (was) bij een belanghebbende.
Denk ook aan het in opdracht verrichten van werkzaamheden die rechtstreeks raken
aan de belangen van een belanghebbende. Als de voorzitter vindt dat er een
belangenconflict is worden maatregelen getroffen (zie hieronder).

14.

Bij (de schijn van) een belangenconflict zorgt het betrokken commissielid dat dat zo
snel als redelijkerwijs mogelijk wordt beëindigd. Indien het belangenconflict zo niet
kan worden opgelost houdt het betreffende commissielid zich volledig afzijdig. Hij of
zij ontvangt geen informatie, neemt niet deel aan beraadslagingen of besluitvorming
inzake het betreffende onderwerp van de commissie en ontvangt daarvan geen verslag.

15.

Indien een van de omstandigheden als hierboven zich voordoet met betrekking tot de
voorzitter zelf zal de voorzitter zich tot een ander lid (facultatief: de gehele commissie)
wenden.

Geheimhouding
16.

Partijen die gegevens aan de commissie verstrekken moeten kunnen rekenen op
vertrouwelijkheid en moeten er op kunnen rekenen dat die informatie niet terecht komt
bij een lid van de commissie waarbij zich een belangenconflict voordoet als hierboven
bedoeld.

17.

Elk commissielid is verplicht tot geheimhouding van gegevens die hem of haar in de
hoedanigheid van commissielid bekend wordt en waarvan hij of zij het vertrouwelijke
karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, de inhoud van gesprekken met onder
meer belanghebbenden en de door hen verstrekte informatie daaronder begrepen,
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem of haar tot bekendmaking
verplicht.

Openbare uitingen
18.

De commissie en haar leden doen geen openbare uitingen over vertrouwelijke
informatie.

19.

De beslissing zich over een bepaald onderwerp uit te spreken wordt in beginsel door
de commissie gezamenlijk genomen. De voorzitter is de enige woordvoerder van de
commissie. De voorzitter kan deze taak in voorkomende gevallen tijdelijk overdragen
aan een ander lid.

20.

Commissieleden zijn in alle overige openbare uitingen terughoudend over
onderwerpen die de taak van de commissie betreffen of raken, waaronder de aard van
de maatregelen. In geval van twijfel overleggen de commissieleden met de voorzitter
die in overeenstemming met dit reglement zal beslissen of een openbare uiting kan
worden gedaan.

21.

De commissie en haar leden zijn in hun openbare uitspraken zakelijk. Commissieleden
uiten zich in aanvulling op het bovenstaande niet in het openbaar over de volgende
zaken.
a.

De impact en de implementatiesnelheid van de maatregelen en beoogde
veranderingen die tot het taakgebied van de commissie behoren of waarover de
commissie zich naar verwachting over wil uitspreken.

b.

Lopende onderzoeken en werkzaamheden waarover nog niet openbaar is
gerapporteerd.

c.

Beraadslagingen, conclusies, overwegingen, eventuele verschillen van inzicht
en adviezen van de commissie.

