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Geachte Heer Blok,
Op uw verzoek heeft Minister de Jager d.d. 18 juni 2010 een antwoord gegeven op 2 vragen gesteld in een
brief van OvRAN d.d. 16 april 2010. Zie voetnoot voor details1. Er werden twee vragen in die brief gesteld.
Vraag 1 ging over garanties voor het democratisch functioneren van Nivra/NOvAA resp. de NBA. Vraag 2
ging over Minfin's mening dat verenigingsdwang geoorloofd is bij een publiekrechtelijke beroepsorganisatie
(PBO). Uit onderstaande blijkt dat het door u gevraagde antwoord op beide vragen ontbreekt. Op tactische
wijze ontwijkt Minfin vraag 1 en geeft geen antwoord op vraag 2 maar op een niet-gestelde vraag.
Inzake vraag 1, garanties democratisch functioneren, reageert de Minister überhaupt niet in zijn brief van
18 juni 2010. In het voorlopig verslag van het algemeen overleg accountancy op 24 juni 2010 concludeerde
Minister de Jager: “Ik heb begrepen dat belangrijke besluiten door de ledenvergadering worden genomen. Een van de
voordelen van een PBO ten opzichte van een zbo is de interne democratie. Die heb je in een PBO. De ledenvergadering beslist met
een one man, one vote-systeem.” In de brief van OvRAN d.d. 16 april 2010 toonden 2 recente voorbeelden het

democratisch gebrek wel aan: a. Grote kantoren dragen bijv. hun medewerkers soms op massaal te komen
stemmen. Zo kunnen zij iedere stemming in hun voordeel laten eindigen gezien hun grote commerciële
belang, hun organisatiekracht en de stemprocedure. b. Besturen van Nivra en NOvAA weigeren soms
botweg hen onwelgevallige onderwerpen die conform de wet door meer dan 40 leden schriftelijk als
agendapunt zijn ingediend, op ledenvergaderingen te behandelen. In het bestuur van de NBA zijn 8 van de
13 leden openbaar accountant en vormen dus de meerderheid. Vervolgens zijn 3 van die 8 werkzaam bij
grote kantoren, 2 bij middelgrote kantoren en 3 bij kleine kantoren. Die 2 middelgrote kantoren kunnen ook
multi-nationals als Mazars en BDO omvatten. Die 5 accountancy-multinationals bepalen dus als openbare
accountants het NBA-beleid met of zonder die 3 kleine kantoren. Dit maakt het inherente democratisch
gebrek wel duidelijk en het door de minister gepropageerde “one man one vote” systeem tot een farce.
Inzake vraag 2, verenigingsdwang en gedwongen winkelnering, geeft de minister antwoord alsof OvRAN de
opvatting zou huldigen dat één PBO waarvan alle accountants lid moeten zijn, strijdig is met het recht op
vereniging in art. 11 EVRM. OvRAN heeft een dergelijke opvatting nooit gehuldigd. Op vraag 2 geeft de
minister dus geen antwoord resp. antwoord op een zelfverzonnen vraag. Overigens wordt een
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO) geregeld in de Wet op de Bedrijfsorganisatie. Accountants,
advocaten etc. op basis van artikel 134 Grondwet. Of publiekrechtelijk lichamen zoals Nivra of NOvAA strijdig
zijn met art. 11 EVRM hangt geheel af van de concrete inrichting. Als voorbeeld heeft OVRAN gewezen op
publiekrechtelijke lichamen voor medici in de wet BIG. Via een federatief model is verenigingsdwang bij
medici verboden en dat kan wel. Dat federatieve model bij medici analoog toepassen voor accountancyorganisaties zoals de NBA en OvRAN zou aan de bestaande verenigingsdwang en gedwongen winkelnering
een eind maken. De CBB-zitting over de vraag van OvRAN vindt plaats op 14 september 2010. De zitting
van de Rechtbank Rotterdam is uitgesteld wegens ziekte. Om gezichtverlies te voorkomen adviseert
OvRAN uw commissie het wetgevingstraject NBA op te schorten totdat ofwel juridische duidelijkheid bestaat
ofwel conform art. 18 van de Aanwijzingen Regelgeving gedegen advies is ingewonnen inzake EU-recht.
Met vriendelijke groet,
Mr. Drs. C. B.A. Spil RMC

Voorzitter OvRAN
1 www.wakkereaccountant.nl/PolitiekeOntwikkelingen.html

