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ALLEEN PER FAX VERZONDEN AAN: 070-3813999
Geachte Leden van de wrakingskamer CBB,
Hierbij treft u de argumentatie voor ons wrakingsverzoek van alle leden van uw college
voor de zittingen van morgen, 10-10-2013.
Met enige verbazing constateerden we dat de leden Mr. E.R Eggeraat en Mr. N.M.
Smorenburg, deel uitmaakten van uw college op 15-2-201. Gezien hun toen ingenomen
standpunt dat art. 11 EVRM alleen van toepassing is op privaatrechtelijke organisaties, is
van hen geen objectief en onafhankelijk oordeel meer te verwachten. Dit standpunt wordt
immers ten principale bestreden.
Het blijkt dat prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA lid is van de NBA. Tot voor kort was hij
vennoot bij EY, een van de grootste accountantskantoren in Nederland. Het is onduidelijk
welke nevenfuncties hij thans vervult. Vast staat dat hij tot recentelijk fungeerde als rechter
in de tuchtkamer Nivra/NOvAA en de accountantskamer. Een oudere lijst van zijn
(eerdere) functies treft u aan in bijlage. Gezien deze functies en het bijbehorende netwerk,
is een objectief en onafhankelijk oordeel bijna ondenkbaar. Er lopen te veel lijntjes naar
Nivra/NOvAA/NBA etc.
De onderhavige procedures gaan immers over vrijheid van vereniging en verzet tegen
“tirannie en onderdrukking” door overheden zoals de Universele Verklaring voor de
Rechten van de Mens dit noemt. De oprichting van OvRAN was mede een gevolg van de
wijze waarop Nivra en NOvAA de belangen van grote kantoren en het Bureau lieten
prevaleren boven de belangen van (kleine) leden. Vandaar dit wrakingsverzoek. Graag
horen we tijdig of de zittingen morgen kunnen doorgaan.
Met vriendelijke groeten,
C.B.A. Spil RMC
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Bijlage Overzicht functies via Tilburg University van prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA

Parttime Hoogleraar Financial Accounting, Universiteit van
Tilburg (1993-), Raadsheer- plaatsvervanger in het
Gerechtshof, ‘s-Gravenhage (2006-), Rechter-plaatsvervanger
in de Accountantskamer bij de Rechtbank, Zwolle, Voorzitter
van de TWC (Toetsing Wta [Wet toezicht accountants]
Commissie van de SRA (2007-), Lid van de Fédération des
Experts Comptables Européens (FEE): Accounting Working
Party (1993-), Company Law and Corporate Governance
Working Party (2003-),Task force Capital maintenance
(2003-),Task force common consolidated corporate
taxbase(2003-), Voorzitter van Merac (Mediator
Registeraccountants) van het Koninklijk NIVRA (1999-).
Registeraccountant (sinds 1975), Lid van diverse
vaktechnische commissies van de beroepsorganisatie voor
accountants het Nivra (1977-2000), Parttime lid van de National
Service Organization van Ernst & Young (sinds 1980-2006), Lid
van het Vaktechnisch Collge van Ernst & Young (1991- 2004),
Part-time Universitair docent Financial Accounting aan de
Nyenrode Business University (1988-1991), Parttime
Hoogleraar Financial Accounting (1991-2006) aan de Nyenrode
Business University, Auditor bij Ernst & Young
registeraccountants (1966-2006), Penningmeester van de Raad
voor de Rechtsbijstand, in het ressort ‘s-Hertogenbosch (20072010), Lid van de Raad van Toezicht van het ACB (ADR
Centrum voor Bedrijfsleven) van VNO- NCW (1999-2010).
Directeur Postgraduate Opleiding tot Registeraccountant,
Universiteit van Tilburg (2006-2011), Penningmeester van
Stichting Nationaal Huidfonds (2007-2011)

