
9



over toelating, toekennen van vrijstellingen en vaststellen van deficiënties alsmede het 

uitreiken van getuigschriften moeten onderbouwen en documenteren. 

 

De toevoeging van bovengenoemde algemene voorwaarde is reeds mondeling toegelicht 

in de PWA-vergadering van 13 november 2018.  

 

Het aanwijzingsbesluit van 9 november 2017 blijft overigens van kracht, inclusief de 

voorschriften en algemene voorwaarden die hierin zijn opgenomen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding 
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Wij hebben op basis van de aangeleverde gegevens beoordeeld dat de eindtermen 

voldoende zijn geborgd met het bovenstaande programma. Op 20 februari 2020 heeft de 

commissie daarom besloten de aanwijzing te wijzigen zoals hiervoor genoemd en dit 

programma aan te houden. Het betreffende aanwijzingsbesluit van 9 november 2017 

blijft overigens van kracht, inclusief de voorschriften en algemene voorwaarden die hierin 

zijn opgenomen. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Commissie Eindtermen Accountantsopleiding 

 

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking van 

het besluit, bezwaar worden gemaakt bij de Commissie Eindtermen 

Accountantsopleiding, Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam. 
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