
Eerste Impressies zittingen College van Beroep voor het Bedrijfsleven CBB

Hedenochtend hadden 5 zittingen plaats bij het CBB, Den Haag

Vier zittingen over procedures tegen Nivra over inschrijving in het register en 1 zitting tegen Minfin over  
aanpassing accountantsregelgeving aan gemeenschapsrecht.

Zoals een goede rechtbank betaamt, gaf de voorzitter van de rechtbank wel wat hints maar niet zodanig  
overtuigend dat daarmee een conclusie over het eindvonnis gerechtvaardigd kan worden.

Bij  de procedures tegen Nivra vroeg de rechtbank indringend waarom Nivra persisteerde in ontvankelijk  
verklaringen  zonder  inhoudelijk  oordeel.  De  bedoelingen  van  de  betreffende  ex-leden  waren  toch  wel  
duidelijk.  Op de vraag hoe Nivra dacht over verenigingsdwang, reageerde Nivra met de opmerking om dat 
onderwerp geheel over te laten aan Minfin in de procedure later op de ochtend. 
Alle  (korte)  pleitnota's  en  voorgaande  stukken  staan  inmiddels  op  de  site 
http://www.wakkereaccountant.nl/kort%20geding%20tegen%20nivra.html.  

Bij de procedure tegen Minfin vroeg de rechtbank indringend naar het antwoord van het Hof van Justitie EEG 
op  de  vraag  gesteld  door  de  Raad  van  State  (RvS)  op  10-8-1999  over  het  karakter  van  een  
publiekrechtelijke vereniging. Minfin stelde dat RvS in 1999 had geoordeeld dat de term vereniging in art. 11 
EVRM en art 22. IVBP alleen betrekking heeft op een “private law organisation”. OvRAN stelde daarentegen  
dat HvJ oordeelde:”Overigens is het van weinig belang dat de Nederlandse Orde van Advocaten een publiekrechtelijke instelling  
is”  en dat RvS dit later heeft bevestigd. De voorzitter van de rechtbank gaf nog een hint dat bij CBB ook  
echte  PBO's  over  dit  onderwerp  is  geoordeeld  en  dat  dit  meer  leek  te  gaan  richting  vrijstelling  voor  
publiekrechtelijke  verenigingen.  Indringend  vroeg  de  voorzitter  of  de  nieuwe  wet  in  dat  opzicht  veel 
veranderde. Het antwoord van Minfin was nee.  
Alle pleitnota's en voorgaande stukken staan inmiddels op de site  http://www.wakkereaccountant.nl/Minfin-
procedure-art-1-WRA-WAA.html.  

Vonnis over alle 5 zaken tegelijk werd aangekondigd voor over 6 weken met de mogelijkheid van uitstel.  
Zowel OvRAN als Minfin wensten tot slot de rechtbank veel wijsheid en sterkte bij zijn oordeel.
 
In de wandelgangen na afloop van de zitting vroegen partijen zich af of ze elkaar weer zouden treffen in  
Straatsburg of in Luxembourg. 
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