
Nieuwsbrief 3 voor collega’s RA, voorstander van een pluriformer en democratischer Nivra. 
Geachte collega, 

 
Deze 3e Nieuwsbrief van de oppositie doet kort verslag van de jaarvergadering Finad van 
woensdag 28 maart en nodigt u uit voor de oprichtingsbijeenkomst van de Stichting Nivra 
Alternatief. 
 
 
Jaarvergadering Finad: 
Ondanks het feit dat het accent lag op de VGC, was er sprake van een constructieve en soms 
bijna ludieke dialoog over voorstellen van de oppositie. Met name het aanbod van Bèr Swee-
ring het RA-register bij te gaan houden voor 50 Euro per lid aangevuld met de suggestie van 
Brenda Westra om te komen tot vrijwillige afname tegen betaling van het dienstenaanbod van 
het Nivra-Bureau, oogstte veel bijval. Ook de suggestie de PE-verplichting maar weer af te 
schaffen viel in goede aarde. Het is overigens niet zo dat ter plekke besluiten konden worden 
genomen of dat het Finad-Bestuur besloten heeft sommige voorstellen over te nemen. De 
stemming in de zaal zal ongetwijfeld tot denken aanzetten. 
 
Het Finad Bestuurs-lid Gabriël van de Luitgaarden, voorzitter van de pluriforme redactie-
commissie VGC (inmiddels omgedoopt tot 'Tijdelijke Commissie Onderhoud VGC') gaf een 
uitvoerige uiteenzetting over de standpunten inzake de minimumcondities VGC. Onder alle 
denkbare voorbehouden bleek dat er unanimiteit bestaat om alle ‘samenstellers’ van catego-
rie B (openbaar accountant) naar categorie C(Finad) van de VGC te laten verhuizen. Daar-
mee verkrijgt Finad naar alle waarschijnlijkheid ruimschoots meer dan 50% van de Nivra-
leden.  Aangezien daarmee in beginsel een contributieverlaging van 1500 naar 500 gepaard 
gaat, zou dat % wel eens aanmerkelijk hoger kunnen uitvallen. In zoverre kan gesproken 
worden van een succes voor de commissie van de Luitgaarden. 
 
Echter, het is kennelijk de bedoeling dat op die categorie ‘samenstellers’ een aantal kantoor-
voorschriften (enkele COS-richtlijnen waaronder RKB1) en mogelijk ook CTK van toepassing 
blijven. Alle Finad-leden gingen er tot nu toe feitelijk van uit dat die kantoorvoorschriften al-
leen voor ‘auditors’ c.q openbare accountants van toepassing waren. Aangezien de activitei-
ten van ‘samenstellers’ erg ruim gedefinieerd zijn en ‘samenstellers’ feitelijk goeddeels ad-
viesactiviteiten verrichten net zoals veel Finad-leden, kunnen zodoende alle Finad-leden die 
commerciële diensten aanbieden onder de kantoorvoorschriften gaan vallen.  
 
Daarbij komt dat ook het begrip ‘openbaar accountant’ vermoedelijk verder wordt opgerekt 
dan voorzien. De bedoeling van de minimumcondities was oorspronkelijk om de ‘openbaar 
accountant’ te definiëren als de accountant die accountantsverklaringen (zie BW), beoorde-
lingsverklaringen en of samenstelverklaringen aflegt. De samenstelverklaringen weglaten uit 
die definitie is op zich geen probleem. Binnen de commissie is er echter een stevige aan-
drang om meer soorten “assurance” verklaringen onder het begrip openbaar accountant te 
brengen. Die “assurance” verklaringen zijn zoals gebruikelijk weer heel vaag gedefinieerd. Via 
deze omweg wordt de waterscheiding tussen de leden die het openbaar beroep beoefenen 
(categorie B) en alle overige leden (categorie C) weer heel onduidelijk. 
 
De bedoeling van de oppositie was dat een pluriforme redactie-commissie VGC, de mini-
mumeisen in tekst zou omzetten, met instemming bij voorbaat van het Nivra-Bestuur. Die 
redactiecommissie zou bestaan uit 7 leden waarvan 3 Finad en 2 OPAK. Feitelijk zitten er 
slechts twee Finad-leden in de commissie en 2 of drie Opak-leden (incl. Bosman). De mini-
mumeisen worden kennelijk opgerekt waardoor niet meer gesproken kan worden over een 
zuivere tekstredactie. Van instemming bij voorbaat van het Nivra-Bestuur is ook niet gebleken. 
Derhalve rijst de vraag of nog wel aan de minimumcondities wordt voldaan. Vanuit de doel-
stelling een compromis te bereiken, moeten we de beide Finad-leden in de commissie met 
het reeds bereikte feliciteren en succes toewensen met hun verder pogen duidelijkheid te 
krijgen in de VGC. In de wandelgangen van de vergadering, hebben de meeste aanwezige 
leden van de oppositie echter verklaard dat met deze voorlopige uitkomsten naar hun mening 
niet aan de minimumcondities wordt voldaan. Derhalve is besloten op zaterdag 14 april defini-
tief te besluiten het permanent platform voor de oppositie, de Stichting Nivra Alternatief (SNA) 
op te richten. 



 
Stichting Nivra Alternatief (SNA): 
In bijlage treft u aan de uitnodiging voor deze oprichtingsvergadering op zaterdag 14 april 
10.00 uur in IJsselstein. Naast formele kwesties moet er een bestuur worden geformeerd en 
een kerngroep van meedenkende leden. Verder moeten over de strategie en tactiek van de 
SNA worden gesproken. Als eerste taak ligt voor de hand het opstarten van de reeds eerder 
voorziene juridische procedures waaronder een kort geding om het verordeningsrecht van de 
ledenvergadering in ere te herstellen voor de eerstkomende Nivra-ledenvergadering in juni.  
In verband met de logistiek wilt u zich s.v.p. tijdig aanmelden via een simpele reply op deze 
mail. Kent u collega's die dit bericht niet hebben ontvangen maar die wel op dezelfde golf-
lengte zitten, stuur dan deze mail door aan hen met het verzoek zich aan te melden voor zo-
wel deze vergadering als voor deze nieuwsbrief. 
 
Zoals gebruikelijk roepen wij alle collega’s, voorzover die nog niet hebben bijgedragen aan 
het goede doel, op om voorwaardelijk een donatiebedrag (tenminste 100 Euro) en uw naam 
en adres te mailen naar Donatietoezegging. Deze donatietoezegging zal alleen opgevraagd 
worden als zaterdag 14 april definitief wordt besloten dat Nivra de minimumeisen niet accep-
teert.  
 
Voor nadere informatie: 
Corneel B.A. Spil, Niek-Jan Ferwerda,  
Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: 
Verwijderen. 
 


