
Nieuwsbrief 1 voor lezer, voorstander van een pluriformer en democratischer Nivra. 
Geachte lezer(es), 

 
Dit is de eerste nieuwsbrief voor de voorstanders van een pluriformer en democratischer Ni-
vra. Het is de bedoeling deze nieuwsbrief regelmatig te herhalen wanneer er nieuws is van 
belang voor de oppositie. Deze nieuwsbrief geeft vooral aandacht aan de jongste ledenver-
gadering van 28 februari 2007. 
 
In deze ledenvergadering hebben we, in casu collega Gert Koolman, getracht een motie in 
stemming te brengen over het verordenings- en agendarecht van de ledenvergadering. Zoals 
u weet zijn wij van mening dat art. 8 van de Wet op de Registeraccountants een agenderings-
recht geeft aan 40+ leden en kent art. 19 lid 1 en 2 het verordeningsrecht toe aan de leden-
vergadering, zijnde het hoogste orgaan binnen Nivra. Ondanks alle pogingen heeft het Nivra-
Bestuur geweigerd die motie in stemming te brengen. Zij heeft wel toegezegd dit punt intern 
te bespreken. Dat was een slechte start voor ons in deze vergadering. Eerder hebben we 
aangekondigd hierover te gaan procederen. Het gaat immers om een duidelijk geval van 
wetsovertreding. Inmiddels is, om praktische redenen, besloten deze juridische procedure 
pas te starten als de voorstellen van de redactiecommissie VGC niet tegemoet komen aan de 
minimumpositie. Naar verwachting zal de redactiecommissie VGC in april rapporteren. 
 
Ook hebben we getracht de nieuwe bestuursleden te ondervragen over het wensenlijstje van 
de oppositie. Helaas, we hebben geen enkel antwoord gekregen. Collega Hans Blokdijk pro-
beerde het met algemene vragen, collega Niek-Jan Ferwerda en Corneel Spil met concrete 
vragen over ons wensenlijstje. In beide gevallen werden die vragen door de voorzitter zelf 
met dooddoeners afgedaan. Hij gaf zelf de antwoorden, waarop de beide kandidaat bestuurs-
leden uiteraard niet anders konden doen dan die antwoorden desgevraagd te bevestigen. We 
hebben de beide nieuwe bestuursleden derhalve niet zelf aan de tand MOGEN voelen. Dit is 
veelzeggend voor het democratisch besef van de voorzitter. Toen het op stemmen aankwam 
over de voorgestelde benoemingen, bleek dat we te weinig stemmen hadden. De voorzitter 
deelde alleen mede dat een meerderheid alle nieuwe benoemingen heeft goedgekeurd zon-
der concrete percentages te noemen. De stemming in de zaal hadden we ook niet mee. De 
conclusie is dat we dit de volgende keer beter moeten organiseren. 
 
Bij het verwerven van stemmen zijn we tegen de volgende problemen aangelopen:  
1. Het aantal volmachtgevers was aanzienlijk groter dan de capaciteit van de volmachtne-
mers. 
2. Er bleef weinig tijd over om de contacten tussen de beschikbare volmachtnemers en de 
volmachtgevers tot stand te brengen. Hierdoor hebben we naar schatting 30 volmachten min-
der kunnen realiseren dan aan ruimte bij volmachtnemers beschikbaar was. Bij een volgende 
gelegenheid zullen we dit proces eerder moeten opstarten. 
Voorts hadden we evenals de vorige keer weer veel volmachten (circa 120) waarvoor we 
geen volmachtnemers hadden. Wanneer meer dan de nu aanwezige 43 volmachtnemers 
beschikbaar waren geweest, hadden we de stemming mogelijk gewonnen! De race zou in 
ieder geval een stuk spannender zijn geweest. Kortom, neem volgende keer de moeite om 
zelf naar de vergadering te komen! Via stemmen winnen is nu eenmaal veel effectiever dan 
via procedures voor de rechter! 
 
In onze laatste mail aan alle leden is gesproken over een pluriforme redactie-commissie VGC 
onder voorzitterschap van het Finad-lid Gabriël van de Luitgaarden. Deze commissie is in-
middels omgedoopt tot 'Tijdelijke Commissie Onderhoud VGC'. Deze zou de minimumcondi-
ties in tekst moeten omzetten. Momenteel bestaat de verwachting dat deze commissie tegen 
het einde van de maand maart c.q. begin april met haar rapportage zal komen. Zoals eerder 
medegedeeld zullen we, wanneer onverhoopt blijkt dat de tekstvoorstellen van de commissie 
niet overeenkomen met de minimumpositie, nolens volens de voorziene procedures moeten 
opstarten.  
 
Op woensdag 28 maart is er een ledenvergadering Finad bijeengeroepen. U kunt zich daar-
voor aanmelden via de website van het CI. Vanuit de Finad-achterban is vorig jaar sterk aan-
gedrongen om voor Finad-leden de opleidingstitel RA de facto zoveel mogelijk in stand te 



houden. Dat wil zeggen minder contributie, minder regelgeving, een praktisch PE-systeem, 
meer pluriformiteit binnen Nivra en last but not least een democratisch gekozen Finad-
Bestuur. Het Finad-Bestuur heeft zich, begin van dit jaar in samenwerking met de oppositie, 
sterk gemaakt voor de minimum-condities in de VGC. Hierdoor kunnen alle 'zuivere' samen-
stellers naar de C-categorie in de VGC verhuizen. Het belang van deze Finad-vergadering is 
daarom nu erg groot.  
 
Dat was het dan voor deze keer. 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 donatie-
toezegging zal alleen opgevraagd worden als Nivra de minimumeisen niet accepteert.  
Verder moeten we nog onze excuses aanbieden aan enkele volmachtgevers en -nemers van 
het eerste uur die door een foute instelling van ons mailsysteem per ongeluk de mededeling 
kregen dat ze uit het bestand waren verwijderd.  
 
Voor nadere informatie: 
Corneel B.A. Spil, Onno W.P. van den Berg,  
Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, hoeft u alleen maar te klikken op: 
Verwijderen. 
 


