
Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (WMO)  

Nieuwsbrief 2 

Hierbij onze tweede nieuwsbrief. In deze nieuwsbrie f wordt een aantal keren verwezen 
naar documenten op onze website www.wakkereaccountant.nl  . Kijk hier onder het kopje 
nieuws(berichten). 

Amendementen: 

Er zijn een zestal amendementen of ontwerp wijzigin g verordeningen opgesteld die we 
op de agenda willen plaatsen van de ledenvergaderin g van de NOvAA van 11 juni 2007. 
Deze kunt u vinden op onze website. 

Overleg met de NOvAA: 

Op 11 april vond er een weer overleg tussen het bes tuur van de NOvAA en de Stichting 
WMO plaats  

De uitkomst van dit gesprek was weer teleurstellend . 
Het bestuur van de NOvAA wil de VGC niet opnieuw in  stemming brengen op een 
buitengewone ledenvergadering of op de reguliere ve rgadering.  
Ook onze amendementen, behalve het amendement inzak e de Periodieke Preventieve 
Toetsing, willen ze niet op de agenda plaatsen van de reguliere ledenvergadering van de 
NOvAA van 11 juni 2007. 
De kandidaatstelling van Tineke Mulder en Arie de G raaf zijn wel gehonoreerd door het 
bestuur van de NOvAA. Verder werd meegedeeld dat he t volgens het bestuur van de 
NOvAA niet mogelijk dat Arie de Graaf gelijk rechts treeks door de ALV als voorzitter 
wordt gekozen. Ze hielden nog wel een slag om de ar m wat dit punt betreft. Gelukkig 
heeft het bestuur van NOvAA later alsnog er in toeg estemd dat Arie de Graaf AA gelijk 
rechtstreeks door de ALV als voorzitter gekozen kan  worden. Hij wordt de 
tegenkandidaat van de heer Ter Harmsel AA, die door  het zittende bestuur van de 
NOvAA als voorzitter naar voren is geschoven.  
Door het bestuur van de NOvAA is toegezegd dat Arie  de Graaf op de ALV zijn verhaal 
mag houden. Tevens is toegezegd dat hij dit op de a fdelingsvergaderingen mag houden. 
 

Brief aan de NOvAA: 

We hebben besloten om naar aanleiding van de weiger ing van de NOvAA om onze 
punten op de agenda te zetten voor de ALV, een brie f te sturen naar de NOvAA om onze 
punten nog een keer duidelijk te maken. In deze bri ef van 17 april 2007 verzoeken we het 
bestuur van de NOvAA met nadruk haar standpunten in  deze te heroverwegen en ons 
daarover schriftelijk te berichten uiterlijk voor 2 8 april 2007. Zie op onze website: 
http://www.wakkereaccountant.nl/WMO_brief_NOvAA_170 420071.pdf  

Vierde vergadering:  



Op 28 april 2007 hebben we een vierde vergadering g ehouden met de kerngroep (leden 
van de Raad van Toezicht).  

Belangrijkste agendapunten waren: 

• Verslag bespreking met het bestuur van de NOvAA. Te nemen vervolgstappen 
• Beleid inzake komende ledenvergadering NOvAA 
 

De NOvAA heeft niet gereageerd op onze brief van 17  april 2007. 
We kwamen tot de conclusie dat alleen het uiterste redmiddel was een kort geding tegen 
de NOvAA aan te spannen, waarin wij o.a. verzoeken om een extra (buitengewone) 
ledenvergadering bijeen te laten roepen, waarin de regelgeving rond de VGC opnieuw op 
de agenda komt en ter discussie wordt gesteld.  
 
Walter de Smet is in de vergadering als voorzitter van de Raad van Toezicht (kerngroep) 
van de WMO benoemd. 

Publiciteit:  

We hebben flink wat publiciteit gehad, vooral in Ac countancy Nieuws. Zie voor een 
dubbel interview met Arie de Graaf en Corneel Spil onze website. ( 
http://www.wakkereaccountant.nl/Interview%20met%20t wee%20wakkere%20accountant
s.pdf  ) 

Arie de Graaf bezoekt de afdelingsvergaderingen: 

Arie de Graaf heeft alle afdelingsvergaderingen aan geschreven om in te mogen spreken 
en zich zelf voor te stellen als kandidaat voorzitt er.  Er zijn Power Point sheets gemaakt. 
Donderdag 10 mei heeft Arie in afdeling Centrum zij n verhaal mogen houden. Ook de 
andere kandidaat voor het voorzittersschap de heer Ter Harmsel mocht zijn verhaal 
houden.  

Hieronder een kort verslag hiervan:   
Arie had een goed verhaal over onze punten en wat h ij als voorzitter van de NOvAA 
voorstaat. Ter Harmsel had twee dagen eerder met de zelfde sheets voor de kerngroep 
van de NOvAA (dit is een groep van afdelingsbestuur ders en anderen die nauw 
betrokken zijn bij de NOvAA) een verhaal afgestoken  waarin de WMO en Arie flink onder 
vuur genomen werden. Ons werd o.a. in de schoenen g eschoven dat wij er 
verantwoordelijk voor waren dat er (mogelijk) 1.6 m iljoen euro aan toetsingsgelden terug 
betaald moeten worden door de NOvAA en dat wij twee  procedures hadden 
aangespannen die de NOvAA veel geld gaan kosten aan  (redactie: dure) advocaten. 
Hetzelfde verhaal stak de heer ter Harmsel op de af delingsvergadering af in iets 
bedektere termen.  
Daarna was er een ruime discussie. De meningen ware n erg verdeeld. Ongeveer een 
kwart voor ons, een kwart voor de NOvAA en van de r est weet ik het niet. Iedereen bleef 
wel zitten. Het is wel duidelijk dat de meningen li jnrecht tegenover elkaar stonden. Het 
kort geding viel bij een aantal mensen niet goed. N a afloop hebben we wat flyers 
aangeboden. Ongeveer de helft van de aanwezigen hee ft ze meegenomen.  



Laatste acties: 

1. Bent U ook door de Raad van Toezicht van de NOvA A afgetoetst? 

Bij de Stichting WMO regent het klachten van colleg a’s over de manier van werken door 
de toetsers. De WMO overweegt hierover een zwartboe k op te zetten. Dit stuit op 
juridische bezwaren doordat getoetste collega’s gee n informatie over de toetsing 
openbaar mogen maken aan derden. Daarom heeft de WM O een amendement *) 
ingediend voor de ledenvergadering van 11 juni a.s.  om dit verbod ongedaan te maken. 
 
Vooruitlopend op de aanname van het amendement kunt  u reeds thans de WMO 
vertrouwelijk op de hoogte stellen van Uw klachten en ervaringen. Voor de goede orde 
wijzen wij er op dat WMO bestaat uit vrijwilligers en niet beschikt over de menskracht 
om professioneel advies te geven. Wellicht kunnen w ij U doorverwijzen naar een 
professional. Meldt U Uw klachten bij het secretari aat van de Stichting WMO: 
aa@wakkereaccountant.nl  
 

  *) Dit is het enige amendement van de WMO dat het N OvAA-bestuur op de 
ledenvergadering van 11 juni in stemming wil brenge n. Alle andere amendementen van 
de WMO heeft het NOvAA-bestuur niet op de agenda wi llen zetten. Daarom heeft de 
WMO een kort geding aangespannen tegen de NOvAA. 

 
Bent u afgetoetst op naar uw mening oneigenlijke gr onden, kom dan naar de 
ledenvergadering van 11 juni. Dan kunt u stemmen vó ór dit amendement en ook vóór 
onze bestuurskandidaten, Arie de Graaf en Tineke Mu lder. 

2. Krijgt U ook nog geld van de NOvAA? 

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft  in een uitspraak beslist dat de Raad 
van Toezicht Beroepsuitoefening AA onbevoegd is tot  het uitschrijven van facturen voor 
de uitvoering van de preventieve toetsingen. Getoet ste collega’s die een factuur 
hebben ontvangen en betaald hebben dit onverschuldi gd gedaan. Verscheidene 
collega’s hebben de NOvAA verzocht de betalingen al s onverschuldigd te restitueren. 
Het bestuur van de NOvAA weigert tot dusver aan die  verzoeken te voldoen. 

Bij het bestuur van de WMO zijn verzoeken om hulp g edaan door collega’s. 
Het bestuur van de WMO heeft besloten deze collega’ s bij te staan. Overwogen wordt 
een collectieve vordering in te stellen bij de sect or kantongerecht bij de rechtbank. 

Wilt U meedoen, stuur dan een e-mail naar ikwilmijngeldterug@wakkereaccountant.nl   

Kort geding: 

Zoals hiervoor reeds aangegeven zijn we een kort ge ding gestart tegen de NOvAA, 
omdat het bestuur van de NOvAA weigert haar medewer king te verlenen aan het 
bijeenroepen van een extra ledenvergadering, dan we l om onze amendementen op de 
agenda van reguliere ALV van 11 juni te plaatsen. H et bestuur van de NOvAA is van 
mening dat wij niet het recht van initiatief hebben . Wij zijn echter van mening dat de wet 



en reglementen van de NOvAA wel de mogelijkheden in houden om door middel van een 
verzoek van ten minste 40 leden zaken op de agenda van een ALV te kunnen krijgen. 
Nu er een interpretatie verschil is tussen het best uur van de NOvAA en de WMO over de 
regels en wij er onderling niet uitkomen, vinden wi j het legitiem om de daarvoor 
openstaande weg via de rechter te gebruiken, om ons  recht als leden van de NOvAA op 
te eisen.  
Het kort geding vindt plaats op 5 juni 2007. 

Laatste plannen: 

Corneel Spil heeft ontdekt dat in de IFAC regels (C ode of Ethics), die als basis hebben 
gediend voor de VGC, volgens hem alleen gesproken w ordt over toetsingen voor 
kantoren die "audits" doen. In VGC termen dus kanto ren die een WTA vergunning 
hebben of aanvragen. Dit staat op blz 10 punt 16 va n de Code of Ethics: Where the firm 
is the subject of the quality assurance review, ... ...................in respect of audit 
engagements. 
  
Op de agenda van de ALV staat de ontwerpverordening  PPT. 
Wij kunnen dus deze verordening amenderen tot 8 dag en voor de ALV. De PPT is 
volgens ons een van de grote ergernissen voor AA-er s. Er zijn veel afgetoetste kantoren 
en kantoren die nog getoetst moeten worden die opzi en tegen de toetsing. 
  
Wij willen het volgende voorstellen:  
De Periodieke Preventieve Toetsing (PPT) vrijwillig  te maken voor alle kantoren. Dus niet 
meer verplicht stellen! 
Redenen: 

1. PPT is te zwaar voor kleine kantoren, die komen,  uitzonderingen daar gelaten, niet 
door de toetsing. 

2. De toetsing legt een te zware belasting op deze kantoren.  
3. Door de toetsingsregels gaan de improductieve ur en omhoog. 
4. Kantoren die voor de WTA gaan worden ook nog een s getoetst door de AFM, die 

hoeven dus niet meer door de NOvAA getoetst te word en. 
5. Er AA’s zijn die bij kantoren zitten die door de  SRA getoetst worden. Dus NOvAA 

toetsing overbodig. 
6. Er AA’s zijn die bij RA-kantoren zitten die door  de CTK van de NIVRA getoetst 

worden. Idem.  
7. Kostenbesparingen. De toetsingen kosten zo rond de € 3.000,-- + indirecte kosten, 

zoals improductieve uren.  
8. Kantoren die wel een positieve toetsing hebben o f willen hebben, kunnen de 

toetsing zien als een soort keurmerk (zeg maar ISO voor accountantskantoren) en 
hiermee reclame maken.  

 
Dit laatste sluit mooi aan bij ons amendement over openbaarmaking van het 
toetsingsresultaat! 
 
Het lijkt ons een mooi alternatief als we de (amend ementen van de ) VGC niet op de 
agenda krijgen.  
 
Steun onze kandidaten Arie de Graaf en Tineke Mulde r voor het 



Bestuur van de NOvAA op de ALV van 11 juni 2007: 
 
Van belang bij de realisatie van een werkbare regelgeving voor accountants is dat deze 
handen en voeten krijgt in een ´bestuurlijke dekkin g` in het bestuur van de NOvAA. Op 
de ledenvergadering van de NOvAA van 11 juni 2007  (noteert u deze datum reeds in uw 
agenda) staan er twee vacatures open in het bestuur  van de NOvAA: die van voorzitter 
en die van bestuurslid. 
Het WMO-bestuur heeft Arie de Graaf en Tineke Mulde r bereid gevonden zich te 
kandideren voor respectievelijk het voorzitterschap  en het lidmaatschap van het 
bestuur. 
Op de website kunt hun CV’s lezen: 
http://www.wakkereaccountant.nl/CV_Arie_de_Graaf.pd f 
http://www.wakkereaccountant.nl/CV_Tineke_Mulder.pd f 
 
We willen u bij deze oproepen om te komen naar de A lgemene Ledenvergadering van de 
NOvAA op 11 juni 2007  en te stemmen op onze kandidaten  

Uw reacties: 

Heeft u vragen of reacties mail of schrijf naar:  

• Secretariaat WMO  
• Postbus 342   
• 2800 AH Gouda   
• E-mail: AA@wakkereaccountant.nl  

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten e n opgenomen worden in 
ons mailingbestand?  

Mail dan naar:  

• Henk de Haan AA  
• E-mail: WMO@wakkereaccountant.nl  

Wilt u ons financieel ondersteunen?  

U zult begrijpen dat de WMO over enige financiële m iddelen moet beschikken voor het 
voeren van de procedure, maar ook voor het opbouwen  van mailingbestanden en een 
website. U kunt ons ondersteunen door 100,-- euro ( meer mag ook) over te maken op 
bankrekeningnummer 12.13.29.836 ten gunste van WMO,  RABO Gouda.  

  

  


