
mr L.G.M. Delahaije

Heden, de
tweeduizendenzeven, ten verzoeke van: 

1. de Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg, hierna te noemen WMO, statutair geves
tigd en kantoorhoudende te Anna van Hensbeeksingel 136, 2803 LK Gouda en 

2. de heer mr Arie de Graaf AA MA, wonende te Broek op Langedijk, beiden te dezer 
zake domicilie kiezende te Breda aan de Parkstraat nr. 5 ten kantore van de advocaat 
mr L.G.M. Delahaije, alsmede domicilie kiezende te ’s-Gravenhage aan de Laan van 
Nieuw Oost Indië nr. 120, ten kantore van de advocaat  en procureur mr  R.Th.R.F. 
Carli, die door mijn requiranten tot procureur wordt gesteld teneinde als zodanig voor 
hen in rechte op te treden 

Heb ik

De publiekrechtelijke rechtspersoon Nederlandse Orde van Accountants-Administratie-
consulenten, hierna te noemen NOvAA, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2597 LA) 
’s-Gravenhage aan de Nieuwe Parklaan 25, aldaar mijn exploit doende en afschrift dezes en 
van na te noemen producties latende aan:

AANGEZEGD:

Dat mijn requiranten in hoger beroep komen tegen het vonnis door de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Den Haag, op 11 juni 2007 onder rolnummer KG 07/514 tussen appellanten 
als eisers en geïntimeerde als gedaagde gewezen en dat indien de NOvAA ter zitting niet in 
het  geding  verschijnt  dan  wel  geen  procureur  stelt,  en  de  voorgeschreven  termijnen  en 
formaliteiten in acht zijn genomen, het Hof verstek tegen haar zal verlenen en de vordering 
zal toewijzen, tenzij deze onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

GEDAGVAARD OM:

op donderdag, de 
tweeduizendenzeven des voormiddags te 10.00 uur niet in persoon doch vertegenwoordigd 
door een procureur te verschijnen ter openbare civiele terechtzitting van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage,  alsdan  en  aldaar  zitting  houdende  in  het  Paleis  van  Justitie  aan  de  Prins 
Clauslaan nr. 60.
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TENEINDE:

alsdan op nader aan te voeren gronden te horen eis doen en concluderen, dat het den Hove 
behage te vernietigen het vonnis door de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, 
op 11 juni 2007 onder rolnummer KG 07/514 tussen appellanten als eisers en geïntimeerde als 
gedaagde gewezen 

en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van appellanten alsnog toe te wijzen en alsnog bij 
arrest uitvoerbaar bij voorraad

Het  NOvAA-Bestuur/de  NOvAA  te  gelasten  op  straffe  van  een  dwangsom  van 
€.  100.000,00 per  dag om de VGC en haar  belangrijkste  uitvoeringsbesluiten  zoals  de 
NVAK, de Periodieke Preventieve Toetsing en de verplichte VGC-cursussen voorshands 
niet van toepassing te verklaren, althans niet daadwerkelijk toe te passen voor leden die 
geen  wettelijke  controles  uitvoeren  in  afwachting  van  de  uitkomst  van  een 
bodemprocedure  gedurende  welke  periode  voor  die  leden  de  voorheen  geldende 
gedragscode van toepassing blijft. 

Het NOvAA-Bestuur te gelasten op straffe van een dwangsom van €. 100.000,00 per keer 
te  verhinderen  dat  de  ledenvergadering  zelfstandig  kan  en  zal  besluiten  -ongeacht  de 
mening van de voorzitter of een ingehuurde notaris - om moties c.q. verordeningen dan wel 
amendementen  op  bestaande  verordeningen  of  nadere  voorschriften  in  stemming  te 
brengen. 

Het  NOvAA-Bestuur  te  gelasten,  op straffe  van een  dwangsom van €.  100.000,00 per 
overtreding, dat wanneer meer dan 40 leden een vergadering bijeen willen roepen of bijeen 
roepen, die leden  te faciliteren als volgt: 

a) dat  die  meer  dan  40  leden  gebruik  mogen  en  kunnen  maken  van  de  NAW-
gegevens van het ledenbestand van de NOvAA, zodat via de NOvAA met alle 
NOvAA-leden zelfstandig gecommuniceerd zal kunnen worden, zowel per post als 
per e-mail, zonder inmenging van NOvAA-zijde;

b) dat die meer  dan 40 leden de beschikking zullen krijgen over een deel van de 
NOvAA-website en wel middels een banner of hyperlink op de linker zijde van de 
Home-Page  van  de  NOvAA  en  verder  dat  de  door  die  meer  dan  40  leden 
aangesneden  onderwerpen  zullen  worden  geregistreerd  en  behandeld  als  ieder 
ander  onderwerp  van  aandacht,  zonder  nodeloze  inhoudelijke  en/of  technische 
beperkingen van NOvAA-zijde en

c) dat alle kosten van die meer dan 40 leden, verband houdende met het organiseren 
van een extra buitengewone ledenvergadering, door NOvAA voor haar rekening 
zullen moeten worden genomen.

 en tenslotte de NOvAA te veroordelen in de kosten van zowel de eerste instantie als 
 van het beroep. 

De kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder, €.  
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De deurwaarder voornoemd. 
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