Bezwaarprocedure
Indien u het niet eens bent met een besluit van de NBA kunt u daartegen bezwaar aantekenen bij de
NBA. Bezwaar is alleen mogelijk tegen besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), voor zover niet anderszins door de Awb bezwaar tegen een besluit is
uitgezonderd.
Hieronder vind u de procedure die gevolgd wordt.
1. Een bezwaarschrift dient te worden geadresseerd aan Koninklijke Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants, Postbus 7984 1008 AD te Amsterdam en moet voldoen
aan de door de Awb gestelde vereisten.
2. Het bureau van de NBA bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift en informeert de
indiener van het bezwaar over het verdere verloop van de behandeling van het
bezwaarschrift.
3. Indien niet is voldaan aan artikel 6:5 van de Awb of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste
voor het in behandeling nemen van het bezwaar, biedt het bureau van de NBA de indiener
van het bezwaar ingevolge artikel 6:6 van de Awb de gelegenheid binnen een daartoe
gestelde termijn het verzuim te herstellen. Wordt van deze gelegenheid geen dan wel niet
genoegzaam gebruik gemaakt, dan kan de NBA ingevolge artikel 6:6 van de Awb het bezwaar
niet-ontvankelijk verklaren.
4. De NBA kan zich over het bezwaarschrift laten adviseren door een externe adviescommissie
(bezwarencommissie). De bezwarencommissie heeft tot taak het horen van bezwaarde en
het adviseren van de NBA over te nemen beslissingen op bezwaar. Indien de
bezwarencommissie NBA over het bezwaar zal adviseren, wordt dit zo spoedig mogelijk door
het bureau van de NBA aan bezwaarde medegedeeld. Daarbij wordt tevens melding gemaakt
van de beslistermijnen die ingevolge artikel 7:10 van de Awb gelden.
5. Indien de NBA zich niet laat adviseren over het bezwaarschrift draagt de NBA zelf zorg voor
het horen van de bezwaarde over het ingediende bezwaarschrift, tenzij kan worden afgezien
van het horen bij bezwaar op grond van artikel 7:3 Awb.
6. De gemachtigde van een bezwaarde dient voorafgaand aan de behandeling van het
bezwaarschrift ter hoorzitting een schriftelijke machtiging over te leggen, tenzij hij/zij als
advocaat/procureur is ingeschreven dan wel bezwaarde zelf met hem/haar op de hoorzitting
verschijnt.
Beroepsprocedure
Indien u het niet eens bent met het besluit van de NBA op uw bezwaar kunt u binnen zes weken na
verzending van dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, Postbus
20021, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift dient te voldoen aan de eisen van artikel 6:5 Awb en
voor de behandeling van een beroepschrift wordt een bedrag aan griffierechten geheven.

