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Vakbekwaamheid accountants uit derde landen 

Artikel 47 Wab 

 

Het voorgestelde nieuwe artikel 47, derde lid van de Wab, maakt het mogelijk voor personen uit een 

derde land (dus buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte) om 15 jaar 

praktijkervaring op financieel, juridisch en boekhoudkundig gebied als voltooide praktijkopleiding aan 

te voeren. Hiermee wordt de betrokken persoon geacht ten aanzien van de praktijkopleiding eenzelfde 

niveau van vakbekwaamheid te hebben. Dit laatste is een eis waaraan accountants uit derde landen 

moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een verklaring van vakbekwaamheid in de zin van 

artikel 54 van de Wab. Alleen met een verklaring van vakbekwaamheid kan een accountant uit een 

derde land zich in het Nederlandse accountantsregister laten inschrijven en lid worden van de NBA.  

Volgens de Memorie van toelichting is het laten meewegen van 15 jaar praktijkervaring een 

lidstaatoptie. Deze optie is opgenomen in artikel 11, onderdeel a, van Richtlijn 2006/43/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van 

jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 

83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEG 

2006, L 157). Van deze lidstaatoptie wordt met dit voorstel gebruik gemaakt. 

Artikel 11 ‘Bekwaamheid als gevolg van langdurige praktijkervaring’ van de voornoemde richtlijn luidt 
in zijn volledigheid als volgt: 
 
Een lidstaat mag personen die niet aan de in artikel 6 gestelde eisen voldoen, als wettelijke auditors 
toelaten, mits deze personen aantonen dat zij: 
  

a) gedurende vijftien jaar beroepswerkzaamheden hebben verricht waardoor zij voldoende 
ervaring op financieel, juridisch en boekhoudkundig gebied verkregen kunnen hebben en met 
goed gevolg het in artikel 7 bedoelde vakbekwaamheidsexamen hebben afgelegd, ofwel 

  

b) gedurende zeven jaar op dat gebied beroepswerkzaamheden hebben verricht en bovendien 
de in artikel 10 bedoelde praktijkopleiding hebben gevolgd en met goed gevolg het in artikel 7 
bedoelde vakbekwaamheidsexamen hebben afgelegd. 

 
In de voorgestelde wetswijziging zien wij de aanvulling onder artikel 11 a)  ‘(..) en met goed gevolg het 

in artikel 7 bedoelde vakbekwaamheidsexamen hebben afgelegd’, niet terug.  

Gezien het beoogde doel van dit wetsvoorstel, namelijk de kwaliteit van de wettelijke controle 

duurzaam te verbeteren, verzoeken we de minister van Financiën om de lidstaatoptie waar hij naar 

verwijst in zijn geheel op te nemen.  

Daarnaast willen wij de minister op het volgende wijzen: in Nederland doet zich de situatie voor 

waarbij accountants in opleiding vele jaren in de praktijk werken, zonder dat zij afgestudeerd zijn en 

ingeschreven staan in het Register. Van deze collega’s wordt wel verlangd om de praktijkopleiding te 

voltooien. In dat kader vinden we het vanuit het rechtsgelijkheidsbeginsel redelijk dat de minister ook 

voor deze Nederlandse collega’s een voorziening treft.   

 

 

 

 

 

 



 

 

2 
 

 

 

Artikel 54 Wab 

Voorgesteld wordt om artikel 54, lid 1, onderdeel b van de Wab in dit kader ook te wijzigen. Dit artikel 

luidt: Het bestuur van de beroepsorganisatie geeft een verklaring van vakbekwaamheid af aan degene 

die: (…) 

b. beschikt over een in een ander land verkregen diploma of soortgelijk bewijsstuk en, indien 

noodzakelijk, verkregen aanvullende diploma’s of soortgelijke bewijsstukken, waaruit naar het oordeel 

van de commissie eenzelfde niveau van vakbekwaamheid blijkt als in Nederland, welke blijkt uit het 

met goed gevolg hebben voltooid van de opleiding tot accountant;  

waarbij ook onderdelen c en d gelijktijdig van toepassing zijn.   

 

Hierbij vragen wij ons af of, naast de vereiste adequate en getoetste kennis vemeld bij de onderdelen 

c en d, ook het kunnen lezen (en spreken) van de Nederlandse taal een altijd van toepassing zijnde 

voorwaarde moet zijn voor het mogen uitvoeren van wettelijke controles bij Nederlandse 

rechtspersonen.  

 

 

 


