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Op verzoek van de Vaste Kamercommissie Financiën heeft u via kamerstuk 31270, nr. 23 op 18 juni 2010 de
Kamer geïnformeerd over brieven die een zekere dhr. S. verzonden zou hebben over een 'afwijkend model'.
Sommige kamerleden meenden dat het brieven van OvRAN zou betreffen. Om verwarring te voorkomen, zijn
wij zo vrij u er op te attenderen dat de door u vertolkte meningen van dhr. S. geen OvRAN standpunten zijn.
Uw vertolking van het standpunt van dhr. S. luidt: “De centrale overheid zou zelf, al dan niet bijgestaan door een platform
van accountants, de belangrijkste taken over moeten nemen, zoals het beheer van het register en de ontwikkeling van beroepsregels. ”

OvRAN kan zich in die vertolking niet terugvinden. Zoals bekend heeft OvRAN op 23 augustus 2010 8
tekstwijzigingen ingediend op het concept NBA, mede namens SWA en WMO. In november 2009 heeft
OvRAN al Minfin geïnformeerd over de wenselijkheid van een federatief fusiemodel accountancy. Op

geen enkele wijze blijkt hieruit dat de centrale overheid de belangrijkste taken zou moeten
overnemen. Integendeel. Voor zover onze private mening over de overheidsrol bij accountants
relevant is, het volgende. Met alle respect voor capaciteiten van de overheid op andere
terreinen, praktische ervaring leerde ons dat kennis en inzicht ontbreekt, laat staan kennis om
beroepsregels te ontwikkelen. Dat gebrek is ingevuld door een belanghebbend oligopolie.
Het is wel waar zoals u zegt dat het voorgestelde federatieve OvRAN-model inderdaad de
“mogelijkheid creëren dat accountants zich vrijwillig kunnen verenigen in meer toegespitste beroepsverenigingen.” Dat staat
echter een centraal beroepsregister, al dan niet via een NBA, niet in de weg.
Voorts vertolkt uw brief het volgende standpunt van dhr. S.: “ Dhr. S. is van mening dat private beroepsvereni
gingen de belangen van de verschillende soorten accountants beter kunnen behartigen, dan één publiekrechtelijke beroepsorganisatie
voor alle accountants.”

en “Dit houdt in dat de huidige publiekrechtelijke beroepsorganisaties van accountants komen te vervallen.”
In het bij uw ministerie sinds 30-11-09 bekende federatief fusiemodel accountancy, werd voor
gesteld via een kaderwet bestaande regelgeving in de medische sector (Wet BIG) te volgen.
Aldus zouden privaatrechtelijke verenigingen van accountancyspecialisten bestaan waarvan
Nivra, NOvAA en OvRAN als: “toegelaten beroepsorganisaties worden verplicht, naast een ledenregister, een beroeps
register bij te houden.” In de tekstwijzigingen ingediend door OvRAN op het concept NBA, vervalt evenmin een
publiekrechtelijk karakter of bestaande beroepsverenigingen. Overigens zal het u niet zijn ontgaan dat
een kamermeerderheid in het AO d.d. 24-06-2010 de voorkeur gaf aan een privaatrechtelijke
opzet. Het zal u ook niet zijn ontgaan dat onder meer in dezelfde procedure RvS uit 1999 waar
Minfin zich op beroept om verenigingsdwang bij publiekrechtelijke organisaties te rechtvaardi
gen, het HvJ EU opmerkte: “It is, moreover, immaterial that the constitution of the Bar of the Netherlands is regulated by
public law.” (HvJ 19-02-2002, J.C.J. Wouters versus NOVA, Case C-309/99, r.o. 65). De door u vertolkte mening van
dhr. S. is dus zeker niet OvRAN's standpunt zoal die blijkt uit bij u bekende documentatie.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen dat u de Kamer er van op de hoogte stelt dat de door
U vertolkte meningen van dhr. S. niet overeenstemmen met de standpunten van OvRAN. Dat
bevordert de juiste meningsvorming en zal misverstanden voorkomen. Dank voor uw moeite.
Met vriendelijke groet,
Mr. Drs. C. B.A. Spil RMC

Voorzitter OvRAN

