Per e-mail van 9 februari 2022 heeft u verzocht een voorbeeld te ontvangen van de brief
waarmee CEA derdebelanghebbenden in de gelegenheid heeft gesteld een zienswijze te
geven. Ook heeft u opmerkingen gemaakt over hoe CEA zou moeten omgaan met
eventueel te ontvangen zienswijzen en heeft u een afschrift verzocht van de zienswijzen
die CEA zou ontvangen.
Per e-mail van 14 februari 2022 heeft CEA uw verzoeken d.d. 9 februari 2022 afgewezen.
Per e-mail van 14 februari 2022 heeft u uw verzoeken herhaald en enkele stellingen
ingenomen. Per e mail van 21 februari 2022 heeft CEA op uw stellingen gereageerd en u
het document toegezonden dat als basis is gebruikt voor de brieven waarbij
derdebelanghebbenden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze te geven.
Op 23 februari 2022 heeft CEA u geïnformeerd dat de beslistermijn voor uw aanvraag
weer is gaan lopen. Diezelfde dag heeft u gereageerd op onze e-mail van 21 februari
2022 en uw verzoek om openbaarmaking van de ontvangen zienswijzen herhaald. Nu
CEA inmiddels zienswijzen had ontvangen, heeft CEA uw verzoek als een nieuw Wob
verzoek aangemerkt, dat conform de Wob zal worden behandeld en waarop een
afzonderlijke beslissing zal worden genomen.
2. Wettelijk kader en procedurele beslissingen
Uw verzoek heeft CEA beoordeeld met toepassing van de Wob en de daarin vermelde
weigeringsgronden.
In uw e-mail van 20 januari 2022 heeft u CEA gevraagd een besluit op uw verzoek te
nemen met toepassing van de Wet open overheid (Woo) die per 1 mei 2022 in werking
zal treden. CEA is echter verplicht uw verzoek te behandelen met toepassing van het
thans vigerende wettelijk kader en daarmee met toepassing van de Wob.
Gelet op uw expliciete verzoek uw naam niet aan derden bekend te maken, heeft CEA
niet beoordeeld of door u verzochte documenten waarover CEA niet beschikt wellicht bij
andere bestuursorganen berusten omdat zij uw verzoek niet ter behandeling kan
doorsturen.
3. Besluit
CEA besluit de door u gevraagde documenten gedeeltelijk openbaar te maken. CEA licht
dit besluit hieronder toe.
3.1 Inventarisatie documenten
In uw brief van 16 januari 2022 heeft u verzocht om openbaarmaking van informatie.
Gelet op de reikwijdte van de Wob, heeft CEA beoordeeld in hoeverre zij over
documenten beschikt waarin de informatie als door u opgesomd is opgenomen. Op basis
van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze zijn opgenomen in de
inventarislijst die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd. Ten aanzien van elk van deze
documenten heeft CEA beoordeeld of en in hoeverre de daarin opgenomen informatie
binnen de reikwijdte van uw verzoek valt en of en in hoeverre deze informatie openbaar
gemaakt mag worden.
Voor zover de documenten al openbaar zijn, wordt uw verzoek afgewezen. Om u
behulpzaam te zijn, verwijst CEA ten aanzien van deze documenten in bijlage 1 zo veel
mogelijk naar de vindplaats.
In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst,
zodat per document duidelijk is wat is besloten. In de inventarislijst is de indeling van
vragen uit uw Wob-verzoek aangehouden (A, B, C, D en Overig). Dit is gedaan omdat de
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openbaar worden gemaakt, inclusief de (specifieke) overwegingen die hieraan ten
grondslag liggen. De door u gevraagde informatie is om praktische redenen, per
onderdeel, doorlopend genummerd.
3.3.1 Algemene overweging
Ingevolge artikel 3, vijfde lid van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd
met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. Het recht op
openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang van een
goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe.
Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar
gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij openbaarmaking
van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen,
maar niet het specifieke belang van de verzoeker.
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de Wob
niet mogelijk is. In dat licht vinden onderstaande belangenafwegingen dan ook plaats.
Informatie die reeds openbaar gemaakt is op enig moment, wordt niet meer openbaar
gemaakt zodat het verzoek ten aanzien van reeds openbare informatie wordt afgewezen.
3.3 2 Informatie die geen betrekking heeft op uw Wob-verzoek (wit gelakte
passages)
De documenten 19 tot en met 22 bevatten informatie over andere onderwerpen dan de
onderwerpen genoemd in uw verzoek. Deze informatie valt niet binnen de reikwijdte van
uw verzoek. Om die reden zijn de betrokken passages onleesbaar gemaakt (wit
weggelakt) onder vermelding van “buiten bereik Wob-verzoek”.
3.3 3 De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (10 2 e / paars)
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e van de Wob blijft verstrekking
van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. In de openbaar te maken documenten
staan persoonsgegevens. Dit betreft gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, zoals
onder meer namen, e-mailadressen, functienamen, telefoonnummers. In het kader van
goed werkgeverschap is CEA van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het belang
dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het
belang van openbaarheid. Dit ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de
betrokken medewerkers van CEA. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het
opgeven van een naam aan een individuele burger die met een medewerker van CEA in
contact treedt, maar om openbaarmaking in de zin van de Wob. Deze gegevens maakt
CEA dus niet openbaar. Ook ten aanzien van de persoonsgegevens van derden weegt
CEA het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zwaarder dan het
belang van openbaarheid. Waar van toepassing zijn deze gegevens onleesbaar gemaakt
door middel van een paarse kleurcodering.
4. Besluit per onderdeel van het verzoek
In het navolgende wordt het besluit per onderdeel van het verzoek nader toegelicht, in
aanvulling op de hiervoor gegeven motivering. Voor elk onderdeel wordt toegelicht welke
weigeringsgronden ten grondslag liggen aan (gedeeltelijke) afwijzing van het Wobverzoek.
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4.1

Aanhef verzoek

CEA heeft besloten uw verzoek af te wijzen voor zover het ziet op het opstellen van een
apart document per opleiding (aanhef van uw verzoek). De Wob schrijft namelijk niet
voor om nieuwe documenten op te stellen. Voor de te verstrekken documenten hanteert
CEA (wel) de indeling van uw verzoek, te weten: onderdeel A, onderdeel B, onderdeel C,
onderdeel D en Overige vragen. Dat gebeurt, zoals hiervoor ook al aangegeven, omdat
de motivering om bepaalde documenten (gedeeltelijk) openbaar te maken voor de
verschillende typen documenten voor elke opleiding gelijk is.
4.2

Onderdeel A (aanwijzingsbesluiten, financiële informatie, informatie over
geldigheidsduur tentamens en indeling/wijziging toezichtcategorie)

De documenten die informatie bevatten als opgesomd in onderdeel A, zijn de
documenten in de inventarislijst onder de nummers 1 tot en met 22.
A.1:
De inventarislijst die CEA heeft opgesteld ter behandeling van het Wob-verzoek is
bijgevoegd als bijlage 1.
A.2:
CEA heeft besloten de vigerende aanwijzingsbesluiten (incl. eventuele wijzigingen) van
de aangewezen RA-opleidingen gedeeltelijk openbaar te maken. Dit betreft de
documenten 1 tot en met 18.
De openbaarmaking wordt gedeeltelijk geweigerd op grond van artikel 10, tweede lid,
sub d en sub g Wob (Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen / Voorkomen
onevenredige bevoor- en benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke
personen of rechtspersonen dan wel derden). De passages waarvan openbaarmaking op
de gronden wordt geweigerd zijn grijs gearceerd.
De passages in de aanwijzingsbesluiten die zien op het procedureverloop bevatten
informatie over de wijze waarop CEA verzoeken om aanwijzing van opleidingen behandelt
en hoe zij omgaat met informatie die van de opleidingen wordt ontvangen. Ook bevatten
deze passages informatie over hoe CEA bij eerdere aanwijzingsbesluiten van betrokken
opleidingen heeft geoordeeld en gehandeld. Aanvragers van een aanwijzing kunnen bij
kennis over deze aspecten van de werkwijze van CEA hun gedrag hierop aanpassen. CEA
weegt het belang dit te voorkomen zwaarder dan het belang van openbaarmaking.
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De passages met de motivering van de beoordeling en weging van de mate van
overeenstemming met de criteria voor aanwijzing zijn eveneens weggelakt, omdat hieruit
volgt hoe CEA de inlichtingen van de opleidingen heeft gewogen bij haar beslissing tot
het al dan niet aanwijzen van een opleiding. Openbaarmaking van deze motivering kan
ertoe leiden dat aanvragers van een aanwijzing zich op die punten focussen om de
besluitvorming te beïnvloeden. Ook hier geldt dus dat opleidingen hierop kunnen
anticiperen.
De betrokken passages bevatten voorts door de opleidingen aangeleverde informatie
over de kern van het onderwijsproces, zoals de inrichting en vormgeving van het
curriculum, de toetsing, de docenten en examinatoren en de evaluatie van het onderwijs
en de toetsing. Deze informatie is vertrouwelijk aan CEA medegedeeld en is naar haar
aard concurrentiegevoelig. Dat maakt dat openbaarmaking van deze informatie de
opleiding die het betreft onevenredig benadeelt en andere opleidingen bevoordeelt.
Ten slotte komt bij het verstrekken van (te veel) naar opleidingen individualiseerbare
informatie het belang van toezicht door CEA in het geding, doordat opleidingen naar
aanleiding van openbaarmaking van deze passages mogelijk (zeer) terughoudend zullen
worden in het verstrekken van inlichtingen aan CEA. Dat maakt dat CEA haar
toezichttaak op de naleving van de eindtermen door opleidingen minder of niet effectief
kan uitvoeren.
A.3 tot en met A.5:
CEA vraagt de informatie genoemd in deze onderdelen niet bij de opleidingen op en er
zijn bij CEA dan ook geen documenten aangetroffen die deze informatie bevatten.
A.6 en A.7:
Voor zover in de door de opleidingen aan CEA verstrekte ‘onderwijs en
examenregelingen’ (nrs. 100 tot en met 150) informatie is opgenomen die hierop
betrekking heeft, vindt u deze daarin terug. Andere documenten zijn niet aangetroffen.
A.8:
CEA maakt de (jaarlijkse) interne overzichten met vermelding van de toezichtcategorie
per aangewezen RA-opleiding gedeeltelijk openbaar. Dit betreft de documenten met
nummers 19 tot en met 22. De openbaarmaking wordt gedeeltelijk geweigerd op grond
van artikel 10, tweede lid, sub d en sub g Wob (Inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen / Voorkomen onevenredige bevoor- en benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden). De
passages waarvan openbaarmaking op de gronden wordt geweigerd zijn grijs gearceerd.
De beoordeling van CEA van de naleving van de toezichtcriteria, die de basis vormen
voor de indeling in toezichtcategorie, maakt CEA niet openbaar. Opleidingen zijn
gehouden CEA alle inlichtingen te verstrekken die CEA nodig acht. Opleidingen doen dit
in het vertrouwen dat CEA deze informatie vertrouwelijk houdt. Wanneer informatie over
de wijze van beoordeling door CEA bekend wordt bij onder toezicht staande opleidingen,
kunnen deze opleidingen hun gedrag hierop aanpassen. Ook zullen opleidingen door
openbaarmaking van deze informatie (zeer) terughoudend worden in het verstrekken van
inlichtingen aan CEA, wat de effectiviteit van het toezicht op de eindtermen van CEA
aantast.
A.9:
Er zijn geen documenten aangetroffen die deze informatie bevatten.
Ten overvloede merkt CEA op dat zij in haar jaarverslag bekend maakt hoeveel
opleidingen in welke toezichtcategorie vallen en ook welke eventuele wijzigingen in
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indeling in risicocategorie zich in een verslagjaar hebben voorgedaan. U vindt alle
jaarverslagen van CEA op de website (www.cea.nl).
4.3

Onderdeel B (basisset van informatie en meldingen van majeure veranderingen en
incidenten door aangewezen opleidingen)

B.1 (B.1.1 tot en met B.1.2):
CEA heeft besloten de van de RA opleidingen ontvangen basissets van informatie
gedeeltelijk openbaar te maken. Dit betreft de documenten 23 tot en met 99. De
openbaarmaking wordt gedeeltelijk geweigerd op de navolgende gronden.
Openbaarmaking wordt geweigerd op grond van artikel 10, eerste lid, sub c, artikel 10,
tweede lid, sub d en sub g Wob (Bedrijfs- en/of fabricagegegevens die vertrouwelijk aan
de overheid zijn medegedeeld / Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen /
Voorkomen onevenredige bevoor- en benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden). De passages waarvan
openbaarmaking op de gronden wordt geweigerd zijn rood gearceerd.
De antwoorden van de opleidingen op de vragen die zien op de instroom, het aantal
ingeschreven studenten, de uitstroom, de effectieve studieduur, het rendement en de
slagingspercentages verstrekt CEA niet. Deze antwoorden bevatten gegevens die naar
hun aard concurrentiegevoelig zijn nu ze betrekking hebben op de kern van het
onderwijsproces van de betrokken opleiding. Ook leidt het openbaar maken van deze
informatie tot een onevenredige benadeling van de opleiding die het betreft en een
onevenredige bevoordeling van andere opleidingen. Deze informatie is voorts
vertrouwelijk aan CEA medegedeeld. Bij het verstrekken van (te veel) naar opleidingen
individualiseerbare informatie komt het belang van toezicht door CEA in het geding,
doordat opleidingen dan mogelijk in het vervolg (zeer) terughoudend zullen worden in
het verstrekken van inlichtingen aan CEA. Dat maakt dat het effectieve toezicht op de
eindtermen door CEA aangetast kan worden.
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Openbaarmaking wordt ten aanzien van de documenten 87, 92, 95 en 97 geweigerd om
onevenredige bevoor- en benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke
personen of rechtspersonen dan wel derden te voorkomen (artikel 10, tweede lid, sub g).
Een van de opleidingen heeft in haar zienswijze aangegeven zich te verzetten tegen
openbaarmaking van een aantal documenten, die als bijlage bij de basisset zijn
meegezonden. Deze documenten betreffen de jaarverslagen van een drietal jaren en een
document met daarin de visie- en kernwaarden van de betrokken opleiding, inclusief de
strategische doelen. Deze documenten zijn, anders dan CEA had aangenomen,
vertrouwelijk en nooit openbaar gemaakt en zullen ook niet openbaar worden gemaakt
door de betreffende opleiding. Indien de betreffende documenten openbaar worden
gemaakt, wordt de betreffende opleiding daardoor onevenredig benadeeld. Het betreft
namelijk (concurrentie)gevoelige informatie, die gaat over de financiële huishouding en
strategische aanpak van de accountantsopleiding van de betreffende universitaire
instelling. CEA volgt de opleiding dat het belang van het voorkomen van deze
onevenredige benadeling zwaarder weegt dan het belang van openbaarmaking. Ook
omdat het documenten betreft die de opleiding vertrouwelijk én vrijwillig heeft gedeeld
met de CEA. Het betreft geen documenten waarover de CEA vanuit haar wettelijke taak
dient te beschikken.
Openbaarmaking wordt ten aanzien van de grijs gearceerde passages geweigerd op
grond van artikel 10, tweede lid, sub d en g Wob (Inspectie, controle en toezicht door
bestuursorganen / Voorkomen onevenredige bevoor- en benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden).
De antwoorden op de vragen die zien op de evaluatie van het onderwijs en de toetsing,
eventuele belemmeringen en risico’s voor het realiseren van de eindtermen en overige
informatie waarvan de opleiding vindt dat die voor CEA relevant is, maakt CEA niet
openbaar. Ook deze antwoorden bevatten gegevens over de kern van het
onderwijsproces, die naar hun aard concurrentiegevoelig zijn. Het openbaar maken van
deze informatie leidt tot een onevenredige benadeling van de opleiding die het betreft en
een onevenredige bevoordeling van andere opleidingen die daarvan gebruik kunnen
maken om hun concurrentiepositie te verbeteren. Deze informatie is voorts vertrouwelijk
aan CEA medegedeeld. Bij het verstrekken van (te veel) naar opleidingen
individualiseerbare informatie komt het belang van toezicht door CEA in het geding,
doordat opleidingen dan mogelijk in het vervolg (zeer) terughoudend zullen worden in
het verstrekken van inlichtingen aan CEA. Dat maakt dat het effectieve toezicht op de
eindtermen door CEA aangetast kan worden.
B.1.3:
CEA heeft besloten uw verzoek op dit punt toe te wijzen en de ontvangen studiegidsen
en onderwijs en examenreglementen openbaar te maken. Dit betreft de documenten
100 tot en met 150. Een aantal documenten is zodanig groot van omvang dat wij deze
niet openbaar kunnen maken via onze website. In plaats daarvan hebben wij een link
opgenomen naar de vindplaats op de website van de betreffende instelling (nrs. 112,
114, 117, 118 en 121).
B.1.4 tot en met B.1.6:
Er zijn geen documenten aangetroffen die de in deze onderdelen opgesomde informatie
bevatten.
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B.1.7:
CEA heeft besloten de van de opleidingen ontvangen meldingen ter zake van majeure
veranderingen gedeeltelijk openbaar te maken. Dit betreft de documenten 151 tot en
met 153 en 157. CEA heeft besloten de van een opleiding ontvangen bijlagen bij een
melding niet openbaar te maken. Dit betreft de documenten 154 tot en met 156. De
openbaarmaking wordt gedeeltelijk respectievelijk volledig geweigerd op de navolgende
gronden.
Openbaarmaking van de rood dan wel grijs gearceerde passages wordt geweigerd op
grond van artikel 10, eerste lid, sub c, artikel 10, tweede lid, sub d en sub g Wob
(Bedrijfs- en/of fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld /
Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen / Voorkomen onevenredige bevooren benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel derden).
Voor zover de melding concurrentiegevoelige informatie bevat, zoals informatie die ziet
op de kern van het onderwijsproces, is deze weggelakt. De bijlagen bij een melding
bevatten de uitgewerkte onderwijsprogramma’s van een drietal vakken en worden niet
geopenbaard (documenten met nrs. 154 tot en met 156). Het openbaar maken van deze
informatie leidt tot een onevenredige benadeling van de opleiding die het betreft en een
onevenredige bevoordeling van andere opleidingen. Ook bevatten meldingen van
majeure veranderingen enkele passages die direct consequenties (kunnen) hebben voor
de instroom en daarmee voor het financiële resultaat van de betreffende opleiding.
Hierdoor kunnen opleidingen waar zich een majeure verandering voordoet onevenredig
benadeeld worden en andere opleidingen onevenredig bevoordeeld. Deze informatie is
voorts vertrouwelijk aan CEA medegedeeld. Bij het verstrekken van (te veel) naar
opleidingen individualiseerbare informatie komt het belang van toezicht door CEA in het
geding, doordat opleidingen dan mogelijk in het vervolg (zeer) terughoudend zullen
worden in het verstrekken van inlichtingen aan CEA. Dat maakt dat het effectieve
toezicht op de eindtermen door CEA aangetast kan worden.
B.1.8:
CEA heeft besloten de ontvangen incidentmeldingen gedeeltelijk openbaar te maken. Dit
betreft de documenten 158 tot en met 161. De openbaarmaking wordt gedeeltelijk
geweigerd op de navolgende gronden.
Openbaarmaking van de grijs gearceerde passages wordt geweigerd op grond van artikel
10, tweede lid, sub d en sub g Wob (Inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen
/ Voorkomen onevenredige bevoor- en benadeling van bij de aangelegenheid betrokken
natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel derden).
De namen van de opleidingen die een incidentmelding bij CEA hebben gedaan maakt CEA
niet openbaar. De reden hiervoor is dat opleidingen terughoudend kunnen worden met
het melden van incidenten, omdat met openbaarmaking het signaal zal worden
afgegeven dat nieuwe incidentmeldingen naar aanleiding van een eventueel toekomstig
Wob-verzoek openbaar kunnen worden. Het (pro-)actief melden van incidenten door
opleidingen aan CEA is een wezenlijk onderdeel van het toezicht van CEA op de borging
van de eindtermen door de opleidingen. Voorkomen moet worden dat opleidingen
beperkingen ervaren bij het doen van meldingen omdat dit het toezicht van CEA op de
eindtermen minder effectief zou maken. Informatie over de aard van de melding maakt
CEA wel openbaar, behoudens die passages waaruit af te leiden is welke opleiding het
betreft.
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Ad C.2:
Zoals in het toezichtkader vermeld worden themaonderzoeken niet jaarlijks, maar naar
behoefte uitgevoerd en zijn deze (dus) geen onderdeel van de jaarlijkse rapportage door
opleidingen. De themaonderzoeken aangaande RA-opleidingen die CEA tot nu toe heeft
uitgevoerd zijn reeds openbaar (nrs. 163 tot en met 165). In de inventarisatielijst is een
verwijzing opgenomen naar de vindplaats van de betreffende documenten. Andere
documenten met deze informatie zijn niet aangetroffen.
4.5

Onderdeel D (overzicht tentamens):

De door u verzochte contactgegevens zijn openbaar en worden derhalve niet openbaar
gemaakt door CEA.
Ad D.1:
Uw verzoek wordt afgewezen voor zover het ziet op het opstellen van de gevraagde
overzichten. De Wob schrijft namelijk niet voor om nieuwe documenten op te stellen.
Er zijn geen documenten aangetroffen waarin de informatie bedoeld in onderdelen D.1.1
en D.1.2 is opgenomen zodat ook ten aanzien van dit punt niet tot openbaarmaking
wordt overgegaan.
De gevraagde informatie ad D.1.3 (slagingspercentages van tentamens) is opgenomen in
de jaarlijkse basisset van informatie, waarvoor wordt verwezen naar de beslissing
dienaangaande bij onderdeel B.1. en B.1.1 en B.1.2, inclusief de overwegingen die
daaraan ten grondslag liggen.
Ad D.2:
Uw verzoek wordt afgewezen voor zover het ziet op het opstellen van de gevraagde
overzichten. De Wob schrijft namelijk niet voor om nieuwe documenten op te stellen.
Er zijn geen documenten aangetroffen waarin de informatie bedoeld in onderdelen D.2.2
is opgenomen zodat ook ten aanzien van dit punt niet tot openbaarmaking wordt
overgegaan.
Een deel van de gevraagde informatie ad D.2.1 en D.2.3 is opgenomen in de jaarlijkse
basissets van informatie, waarvoor wordt verwezen naar de beslissing dienaangaande bij
onderdeelB.1 en B.1.1 en B.1.2, inclusief de overwegingen die daaraan ten grondslag
liggen.
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4.6

Onderdeel Overige documenten

Er zijn geen documenten aangetroffen waarin bovengenoemde informatie is opgenomen
zodat ook ten aanzien van dit punt niet tot openbaarmaking wordt overgegaan. Voor de
volledigheid merken wij nog op dat CEA belast is met het vaststellen van eindtermen en,
kort gezegd, erop toeziet dat de accountantsopleidingen aan de eindtermen voldoen. De
mogelijke maatregelen en sancties van CEA indien een opleiding niet aan de eindtermen
voldoet, vindt u in onze Beleidsregels ter zake van het aanwijzen en het toezicht op de
eindtermen van de theoretische accountantsopleiding (inclusief toezichtkader), zoals
gepubliceerd in de Staatscourant en op onze website. Deze documenten zijn reeds
openbaar.
Ter zake van enkele van de door u genoemde onderwerpen zijn andere organen of
instanties belast met het toezicht op de naleving van de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving.
Ten overvloede melden wij nog dat, met betrekking tot (overige) vraag 13, er geen
wettelijke grondslag bestaat op grond waarvan onderwijsinstellingen een RA-opleiding
behoren te verzorgen. Indien een onderwijsinstelling een RA-opleiding verzorgt, dan is
die onderwijsinstelling gehouden de vigerende wet- en regelgeving na te leven. Dat
betreft voor het bachelor- en masterdeel van de RA-opleidingen primair de relevante
bepalingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, het Besluit
accountantsopleiding 2013 en de door CEA gepubliceerde eindtermen, als bedoeld in
artikel 46 Wab. En voor het postinitiële deel van de RA-opleiding de Wet op het
accountantsberoep (Wab), het Besluit accountantsopleiding 2013 en de door CEA
gepubliceerde eindtermen, als bedoeld in artikel 46 Wab.
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4 Wijze van openbaarmaking
De openbaar te maken documenten zijn vanwege de omvang, tezamen met een
geanonimiseerde versie van dit besluit, kenbaar gemaakt op www.cea.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

J.P.M.J. Leerentveld RA RE
secretaris

Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond
van die wet kan door elke belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, Postbus 7984, 1008 AD
Amsterdam. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste het volgende te
bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen.
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