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Mijne Heren,
Het kan u bijna niet zijn ontgaan dat de publiekrechtelijke organisaties Nivra en NOvAA
zich de laatste tijd wat intensiever bemoeien met zogenaamd “misbruik” van de titel
accountant etc. De oorzaak daarvan ligt in een diepgaand conflict tussen diverse
accountantsgroeperingen over het democratisch gehalte van Nivra en NOvAA en het
handelen van Nivra en NOvAA in strijd met hogere Europese regelgeving met name
verboden verenigingsdwang en discriminatie.
Als gevolg van dat conflict hebben een aantal (ex)leden van Nivra en NOvAA zich
verenigd in een alternatieve accountantsvereniging genaamd OvRAN. Regelmatig worden
onze leden geconfronteerd met aangiftes van Nivra en NOvAA die door uw dienst worden
onderzocht. Naar aanleiding daarvan, zijn wij zo vrij u te attenderen op het volgende.
Wij, als OvRAN, willen alleen dat onze leden -allemaal afgestudeerde accountants bij
Nivra en/of NOvAA- op gelijke voet gesteld worden met Nivra/NOvAA-leden in de
praktische omgang met hun klanten. Dit proberen we te bereiken langs de juridische en
langs de politieke weg.
Via de politieke weg heeft, op verzoek van diverse kamerleden, Minister Bos inmiddels
toegezegd het functioneren van de beroepsorganisaties Nivra en NOvAA in het najaar
2008 te evalueren. Naar aanleiding daarvan is op de 3e dinsdag in september 2008 het
Koffertje van de Adviseur-Accountant1 aangeboden. Door omstandigheden gedwongen
bevestigde een brief van Minister Bos van 12 januari 20092 uitstel tot de eerste helft 2009.
Gezien de voorgenomen fusie Nivra/NOvAA zal nog dit jaar de parlementaire discussie
over dit onderwerp starten.
1 Zie http://www.ovran.nl/ovran-actualiteiten/koffertje_adviseur_accountant_met_naam_gewijzigd.pdf.
2 Zie http://www.wakkereaccountant.nl/Brief-Bos-AccountancyRegelgeving-KST126982.pdf.

Via diverse civiele en bestuursrechtelijke procedures3 tussen Nivra/NOvAA versus de
Stichting Wakkere Accountant(SWA) en de Werkgroep Minnelijk Overleg(WMO) komt
hopelijk nog rond deze jaarwisseling meer duidelijkheid op het niveau van het College van
Beroep voor het Bedrijfsleven en de Hoge Raad over de strijdigheid met hogere Europese
regelgeving. Vertraging is evenwel denkbaar omdat Nivra/NOvAA er voor hebben gekozen
inhoudelijke discussies op dit juridische niveau uit de weg te gaan. Daarnaast vorderen
Nivra/NOvAA via een bodemprocedure momenteel zelfs een totaal verbod onder
dwangsom op ieder gebruik (ook in deze brief) van de termen Nivra, NOvAA, RA, AA,
accountant, registeraccountant en accountant-administratieconsulent.
Bij herhaling zijn Nivra, NOvAA en ook het Ministerie van Financiën er op gewezen dat het
handelen van Nivra/NOvAA en hun interpretatie van de bestaande accountancy
regelgeving strijdig is met hogere Europese regelgeving. Met name de jurisprudentie van
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg inzake het Verbod op
Verenigingsdwang en Beroepsuitoefening4 heeft duidelijk gemaakt dat verenigingsdwang
ook via wetgeving op het hoogste niveau, al dan niet uitgevoerd door publiekrechtelijke
organisaties, verboden is. Het Ministerie van Financiën aarzelt zich uit te spreken over
deze kwestie. Er zijn immers grote gevolgen ook op andere legislatieve terreinen. Het
vasthouden aan interpretaties in strijd met duidelijke Europese regels kan echter grote
financiële schadeclaims ten gevolge kan hebben. Het lijkt in een ieders belang een
dergelijke situatie te voorkomen.
Dat kan eenvoudig door nader onderzoek door uw dienst van aangiftes tegen onze leden
op te schorten of te seponeren totdat duidelijkheid is geschapen rond deze kwestie. Wij
menen in de praktijk te constateren dat dit momenteel feitelijk al uw huidige beleid is.
Omdat wij onze leden hebben toegezegd hen onbeperkt tot op het hoogste juridische
niveau te ondersteunen bij strafrechtelijke vervolging wegens in onze ogen rechtmatig
titelgebruik, is het ook weinig zinvol om strafrechtelijk te vervolgen nu er meerdere civieleen bestuursrechtelijke procedures over dit onderwerp lopen. Ook menen wij informeel te
hebben begrepen dat de Hoofdofficier van Justitie in Amsterdam op deze efficiency-grond
en daarnaast prioriteitstelling, voorshands niet voornemens is tot vervolging over te gaan.
Nivra/NOvAA intimideren momenteel publiekelijk hun eigen “afvallige” en ook onze leden
met aangiftes bij uw dienst. Het is in ieders belang deze schade niet onnodig verder te
doen oplopen indien deze aangiftes op onrechtmatige gronden blijken te zijn gebaseerd.
Vandaar bij deze ons verzoek te bevestigen dat uw dienst de behandeling van aangiftes
tegen onze leden opschort c.q. seponeert totdat juridische duidelijkheid is verkregen
omtrent onrechtmatig titelgebruik door accountants, leden van OvRAN.
Met vriendelijke groeten,
A.J. Boer RMC
Secretaris OvRAN, tel: 070-5111286/ 06-55358730
www.ovran.nl
3 Zie http://www.wakkereaccountant.nl/kort geding tegen nivra.html.
4 Zie http://www.wakkereaccountant.nl/verbod_verenigingsdwang.htm.

