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Van : Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg  (WMO)                          februari  2007 

Kopsuggestie: NAAR EEN WERKBARE REGELGEVING  

Waarde collega’s, 

Naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens de buitengewone ledenvergadering op 11 december 
2006 van de NOvAA in Utrecht heeft een groot aantal collega-accountants besloten hun krachten te 
bundelen in de 

Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (WMO)  

Wij willen met deze werkgroep een betere overlegstructuur tussen het bestuur van de NOvAA en de 
leden bereiken. 

NIEUWE LEDENVERGADERING 

Het eerste probleem dat de werkgroep wil aanpakken is het verloop van de stemprocedure tijdens de 
ledenvergadering. Naar de mening van de werkgroep zijn er tijdens de buitengewone 
ledenvergadering van de NOvAA in Utrecht geen rechtsgeldige besluiten genomen aangaande onder 
meer de Verordening Gedragscode (VGC).  

Een belangrijk bezwaar tegen de stemming is dat alleen de tegenstemmers zijn geteld. De 
voorstemmers zijn niet geteld, evenmin de onthoudingen en de stemgerechtigden die de zaal 
voortijdig hadden verlaten. Bovendien was er een significant verschil in de telling door de 
stemopnemers, de heer drs. F. van Schaik (secretaris van het bestuur) en de heer drs. F. de Vries 
(hoofd PR van de NOvAA). 

U kunt het een en ander nalezen op de Website van AccountingWeb:  

http://www.accountingweb.nl/cgi-bin/item.cgi?id=163065&d=101&dateformat=%o-%B 

Aangezien er op deze buitengewone ledenvergadering geen rechtsgeldig besluit is genomen wil de 
WMO een extra buitengewone ledenvergadering bijeen laten roepen, waarin de regelgeving opnieuw 
ter discussie wordt gesteld. Met als afsluiting een correcte schriftelijke stemming. 

Inmiddels heeft een groot aantal collega’s gevolg gegeven aan de oproep voor een extra 
buitengewone ledenvergadering. De verzoekschriften – het minimum aantal van 40 is ruim 
overschreden en er komen nog dagelijks verzoekschriften binnen – zijn naar het bestuur van de 
NOvAA verzonden. Op 13 februari a.s. vindt er een overleg tussen het bestuur van de NOvAA en de 
Stichting WMO plaats over dit verzoek en een ‘werkbare regelgeving’ voor accountants.  

Bent u het ook met de WMO eens dat er een extra buitengewone ledenvergadering moet worden 
belegd om alsnog tot een rechtsgeldige besluitvorming te komen, dan verzoeken wij u bijgesloten 
verzoekschrift, in te vullen, te ondertekenen en te verzenden aan:  

A. de Graaf  

Waterral 8 

1721 DX Broek op Langedijk 

Wij zorgen er dan voor dat de verzoekschriften gebundeld en aangetekend worden verzonden naar 
het bestuur van de NOvAA. 



 

NAAR EEN WERKBARE REGELGEVING VOOR ACCOUNTANTS 

Met het NIVRA- en NOvAA-bestuur overlegt de WMO en de oppositie bij NIVRA momenteel om te 
komen tot amendementen/initiatieven die leiden tot een ‘werkbare regelgeving’ voor accountants, die 
niet over een WTA-vergunning beschikken. Wij willen ten minste het volgende bereiken: 

a. openbaar accountant is de accountant-administratieconsulent/registeraccountant die 
financiële diensten verleent, en daarbij verklaringen afgeeft; 

b. er komt een flex-optie voor accountants, die niet onder a. vallen, de  zogenaamde ‘zuivere 
samenstellers’ die naar categorie C van de VGC gaan (behoudens PE praktisch geen 
regelgeving); 

c. de delegatiebevoegdheid van het bestuur wordt beperkt  - buiten de VGC - via een convenant 
van de ledengroepen met het NOvAA-bestuur. 

Zodra de resultaten hiervan bekend zijn, zal de WMO zo spoedig mogelijk contact met de 
‘achterbannen’ van NIVRA en NOvAA opnemen. Indien onze eisen niet gehonoreerd worden, zullen 
juridische procedures volgen en zullen we alle leden oproepen om op de komende ledenvergadering 
deze eisen af te dwingen. 

U zult begrijpen dat de WMO over enige financiële middelen moet beschikken om de doelstellingen te 
kunnen bereiken. Het voeren van procedures en het opbouwen van mailingbestanden en een website 
kost nu eenmaal veel geld. Met deze financiële middelen kunnen wij in het bijzonder de belangen van 
de accountants, die niet over een WTA-vergunning beschikken, op adequate en representatieve wijze 
behartigen. 

Indien U de Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg financieel wilt ondersteunen dan verzoeken wij u 
Euro 100,= (meer mag ook) over te maken op bankrekeningnummer 12.13.29.836 ten gunste van 
WMO. RABO Gouda. 

OVERLEG MET MINISTERIE VAN FINANCIEN 

Op 2 februari j.l. heeft de WMO overleg gevoerd met medewerkers van het Ministerie, alwaar WMO en 
de oppositie bij het NIVRA zich heeft gepresenteerd. Afgesproken is dat de WMO het Ministerie zal 
blijven informeren over de ontwikkeling van een ’werkbare regelgeving’ voor accountants die niet over 
een WTA-vergunning beschikken. 

In afwachting van uw berichten verblijven wij,  

 Namens de Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg                                                        

A. de Graaf, voorzitter  

. 

 


