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Accountants 
mkb willen
vereniging 
NBA ‘opblazen’

Jeroen Piersma
Amsterdam

De mkb-accountants, die zich heb-
ben verenigd in de belangenorga-
nisatie Novak, pleiten voor een 
splitsing van beroepsorganisatie 
van accountants NBA. Zij hebben 
het gevoel dat hun belangen zo 
slecht worden behartigd door de 
NBA dat zij een eigen beroepsor-
ganisatie willen oprichten.

Als de Novak-leden na de split-
sing de titel van accountant wil-
len behouden, hebben ze wel een 
wetswijziging en dus de politiek 
nodig. Nu mogen alleen accoun-
tants die ingeschreven staan in 
het register van de NBA die titel 
dragen. Vandaar dat Novak een 
brief heeft gestuurd aan informa-
teur Edith Schippers waarin de 
organisatie een oproep doet om 
de fusie van de vroegere Nivra en 
Novaa (RA-accountants en AA-ac-
countants) weer ongedaan te ma-
ken. Volgens Novak is die fusie er 
de oorzaak van dat de belangen van 
de mkb- accountant niet meer goed 
worden behartigd.

De brief is het voorlopige hoog-
tepunt in een al jaren steeds hoger 
oplopend conflict tussen de achter-
ban van de Novak en de NBA. Vo-
rig jaar december werd het bestuur 
van de NBA door een actie van No-
vak gedwongen om een algemene 
ledenvergadering af te blazen. In 
die vergadering wilde het bestuur 
toestemming krijgen voor een 
nieuwe bestuursstructuur.

‘Het eigen profiel van de mkb-ac-
countant is binnen de NBA volle-
dig uit beeld verdwenen. Zij zijn 
nog steeds wettelijk ingeschreven, 
maar hier staat  helemaal niets te-
genover’, schrijft Novak in de brief. 

Volgens de organisatie houdt 
een grote meerderheid van de bij 
de NBA ingeschreven accountants 
zich helemaal niet bezig met de 
wettelijke controle van jaarreke-
ningen. De NBA is, stelt Novak, een 
veel te brede organisatie met een 
zeer ongelijksoortige achterban.
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