
WMO Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg 
Secretariaat 
Postbus 342       Website: www.wakkereaccountant.nl 
2800 AH Gouda                   E-mailadres: AA@wakkereaccountant.nl 

─────────────────────────────────────────────────────  
Nieuwsbrief 11: Een nieuwe accountantsvereniging 
 
 
Geachte collega, 
 

Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van een recente ontwikkeling in onze 
beroepsgroep, die ook voor u van belang kan zijn. 

Op 27 juni 2008 is een nieuwe accountantsvereniging opgericht. Deze organisatie draagt de naam Orde 
van Register Adviseurs, afgekort OvRAN.  

Waarom een nieuwe vereniging? 

Al bijna twee jaar probeert de Stichting WMO de NOvAA te bewegen een organisatie te zijn voor alle 
AA’s:  

• bij grote kantoren; 

• bij kleine kantoren; 

• één-pitters; 

• in overheidsdienst; 

• in business. 

Ondanks de tegenwerking van het hoofdbestuur van de NOvAA en sommige afdelingsbesturen is de 
WMO er in geslaagd de discussie op gang te brengen over een aantal heikele onderwerpen. Grote 
successen bleven tot dusver uit, mede door onvoldoende opkomst van onze sympathisanten op de 
ledenvergaderingen. 

Democratische besluitvorming binnen de organisatie wordt bovendien nog steeds gefrustreerd doordat 
sommige grote kantoren uit eigenbelang zorgen voor “stemvee” op ledenvergaderingen. 

Het huidige toetsingssysteem deugt niet en lijkt hoofdzakelijk bedoeld om één-pitters en kleine kantoren 
de markt uit te drukken. Grote kantoren kunnen zich op eenvoudige wijze aan alle accountancy-
regelgeving onttrekken. De aan  kantoren gestelde eisen worden voor de kleinere kantoren relatief steeds 
zwaarder, zo niet onuitvoerbaar. Voor onze MKB-cliënten worden onze diensten daardoor onbetaalbaar. 
Van de toegezegde regelgeving op basis van coachende toetsing komt nog steeds niets terecht. 

Het bestaande PE-systeem legt de nadruk op punten tellen via (voorgeschreven) openbare cursussen die 
fysieke aanwezigheid vereisen. Zoals wij steeds hebben betoogd, dient een PE-systeem  te zijn 
afgestemd op de individuele professionele behoeften van de AA en afhankelijk van de aard en omvang 
van zijn praktijk. Onnodige verplichtingen die internationale eisen overschrijden en verplichte 
(VGC/WTA-) cursussen horen niet in thuis in de regelgeving. 

De WMO blijft zich inzetten voor haar achterban, zowel voor hen die lid zijn van de NOvAA, als voor 
hen die de NOvAA teleurgesteld hebben verlaten of dat nog zullen doen. 



Om het monopolie van de tandem NIVRA/NOvAA te doorbreken, was het nodig een nieuwe 
accountantsvereniging op te richten, met eigen regelgeving en internationaal beschermde beroepstitels. 
Door het bestuur van de OvRAN is achter de schermen hard gewerkt om een op moderne leest 
geschoeide solide organisatie op te zetten. De regelgeving is gebaseerd op de Code of Ethics van de 
IFAC en voldoet daarmee aan de internationale standaards. 

OvRAN staat voor hoge kwaliteit, die wordt bewaakt door een collegiale coaching. Daarbij ligt de 
nadruk op de kwaliteit van kennis en/of product. Dus geen toetsing die zich toespitst op vastleggingen en 
parafen. 

De OvRAN kent een kamerstructuur, waardoor de verschillende disciplines in de accountancy zich 
kunnen verenigen en desgewenst eigen aanvullende regelgeving vaststellen.  

De beroepstitel voor de leden van OvRAN wordt RCA voor (ex)leden van NOvAA en RMC voor 
(ex)leden van Nivra. De contributie bedraagt slechts € 100 per jaar voor leden die er voor kiezen 
geen lid van een Kamer te worden.  Voor  leden van de MA-Kamer (managementadviseurs ofwel 
“samenstellers”) is de contributie € 500 per jaar.  Deze krijgen de extra titel “RMA” naast “RCA”. 

Voor nadere informatie zie de site www.ovran.nl.  Daar kunt u zich ook online laten inschrijven. 

 

Met de collegiale groeten van, 

Paul van Ginkel, voorzitter, Corneel Spil,  Inge ten Voorde, Peter van Dam, Henk de Haan en Fred 
Bavius 

Namens de Stichting Werkgroep Minnelijk Overleg (WMO) 


