
Aan alle voorstanders van een pluriform democratisch Nivra, luisterend naar al 
haar leden.  
 
Geachte collega,  
 
Een oproep d.d. 25 november van ruim 40 leden om naast de VGC ook de 
verordening X-Code en Output PE op de agenda van de laatste ledenvergadering van 
14 december te plaatsen, heeft het Nivra eerst laten liggen tot na 14 december. Op de 
laatste dag van de wettelijke termijn, 22 december, heeft het Nivra uiteindelijk 
aangegeven dat ze concept-verordeningen van leden in geen enkele ledenvergadering 
wenst te behandelen. Het Nivra Bestuur handelt daarmee naar onze overtuiging in 
strijd met zowel het agenderingsrecht in art. 8 van de Wet op de Registeraccountants 
als met art. 19 lid 1 dat luidt: De ledenvergadering maakt de verordeningen, die zij ter vervulling 
van de in artikel 1 omschreven taak nodig oordeelt.  
 
Enkele ondertekenaars van de oproep d.d. 25 november alsmede het Finad-Bestuur 
hebben op woensdag 31 januari gesproken met het Nivra-Bestuur over de ontstane 
situatie en oplossingen gezocht om een verdere escalatie te vermijden. Er is daarbij 
door de oppositie een minimumpositie voorgesteld. Die minimumpositie houdt in dat 
de definitie van openbaar accountant in de VGC wordt gewijzigd in de volgende zin:  
openbaar accountant is de registeraccountant, die commerciële diensten verleent en daarbij 
verklaringen afgeeft. Verklaringen zijn goedkeurende-, beoordelings- en 
samenstellingsverklaringen.  Tevens worden tekstwijzigingen in de VGC aangebracht, 
zodanig dat daarmee  een optie ontstaat voor de ‘zuivere samenstellers’ die dan naar 
hun keuze in categorie C van de VGC kunnen vallen  als zij geen verklaringen 
afgeven.  Ook de problemen van de Finad-leden die momenteel niet meer weten 
wanneer ze openbaar accountant zijn,  zijn daarmee opgelost.  Het 
concurrentievoordeel voor de grote kantoren binnen de huidige VGC- definitie is 
daarmee beëindigd.  Onderdeel van de minimumpositie is een convenant tussen Finad 
en Nivra inhoudende dat verschil van inzicht met de vakgroepen over het gebruik van 
de delegatiebevoegdheden door het Nivra-Bestuur voortaan aan de ledenvergadering 
wordt voorgelegd.  Vanuit onze groep is dit met name bedoeld ter bescherming van 
nadere regelgeving door het bestuur aangaande VGC , deel C. 
 
Om dit uitgangspunt uit te werken tot tekstvoorstellen, is het Nivra-bestuur in 
beginsel akkoord gegaan met het instellen van een pluriforme redactie-commissie 
onder voorzitterschap van het Finad-lid Gabriël van de Luitgaarden.  Daartegenover 
heeft de oppositie toegezegd vooralsnog geen juridische procedures inzake de VGC in 
gang te zetten.  In het belang van het accountantsberoep in Nederland, is uiteindelijk 
ingestemd met een opdrachtformulering en samenstelling van de redactiecommissie 
die minder pluriform is dan gewenst.  Naast twee Opak-leden, zitten nu namens het 
Finad-Bestuur Gabriël van de Luitgaarden als voorzitter in deze redactiecommissie en 
namens de oppositie Gert Koolman als Finad-lid. Wij vertrouwen echter op de 
mondelinge toezeggingen van Willem van Wijngaarden, aangaande een 
inspanningsverplichting om bovenstaande ruimhartig te toetsen, met de bedoeling om 
het te implementeren. Positief daarbij is tevens dat de heer Bosman, directeur 
beroepsontwikkeling Nivra, desgevraagd heeft aangegeven op het eerste gezicht geen 
principiële obstakels te onderkennen op weg naar implementatie van bovenstaande 
binnen de VGC.    Wanneer onverhoopt blijkt dat de tekstvoorstellen van de 
commissie niet overeenkomen met de minimumpositie,  zullen we – nolens volens - 



de voorziene procedures  toch  moeten opstarten.     
 
Naast de minimumpositie is onzerzijds een wensenlijst aan het Nivra-Bestuur kenbaar 
gemaakt. Die wensenlijst is: 

• Strakker en sneller invoeren van de kamerstructuur, volgens het beleidsplan 
“Kwaliteit en Transparantie”.   

• Democratische, evenredige vertegenwoordiging in het bestuur. Dit wil zeggen: 
het Nivra-Bestuur moet haar samenstelling evenredig maken aan de 
ledensamenstelling met veel grotere zelfstandigheid van de vakgroepen 
(kamerstructuur),  

• Gedrag en attitude verandering in het bureau, in overeenstemming met een 
werkelijk pluriform en democratisch Nivra, luisterend naar haar leden,  

• Minder defensief en meer openheid en bovenal een meer democratische 
benadering van de leden door het bestuur; meer inhoud en minder formalisme, 
bijvoorbeeld bij het recht van initiatief van de ALV.  Ergo, het Nivra-Bestuur 
moet daadwerkelijk accepteren dat conform de wet 40+ leden een agendarecht 
hebben en de ledenvergadering het hoogste orgaan binnen Nivra is, 

• Streven op langere termijn naar een beter toegankelijke code, bijvoorbeeld op 
basis van de X-code. De VGC moet terug naar bijvoorbeeld 10 leesbare 
pagina’s zonder allerlei teksten zoals voor overheidsaccountants die met tal 
van “bedreigingen”,  worden geconfronteerd.  Daartoe dan nu reeds besluiten 
tot een (r)evaluatie van de VGC na 2 jaar. 

• In het gesprek met het bestuur is aan de orde geweest dat onze groep het 
wenselijk vindt om opnieuw naar de PE verordening te kijken om te bezien of 
output PE bewaking – eventueel naast het input systeem – niet de voorkeur 
verdient. Immers: 

1. De feitelijke opleidingstitel RA mag niet verder deformeren tot een 
beroepstitel via onwerkbare regels, een onpraktisch PE-telsysteem en 
sterk verhoogde contributies voor alle (post-)actieve leden 

2. De RA-titel moet weer de hoogst gewaardeerde financieel-
economische opleiding op postacademisch niveau worden in plaats van 
een vooropleiding voor een stageplaats bij grotere openbare 
accountantskantoren. 

Om de redactiecommissie VGC een kans te geven, is voorshands afgezien van de 
oprichting van een permanent oppositieplatform in de vorm van een Stichting Nivra 
Alternatief (SNA). Afhankelijk van de voortgang van de redactie-commissie VGC de 
komende week, zal de oppositie haar tactiek voor de komende ledenvergadering 
bepalen en communiceren. Of dat aangepaste verordeningen gaan worden of moties 
(van wantrouwen) is nog onbekend. In ieder geval zullen we ons stemgedrag kritisch 
laten afhangen van de voortgang en resultaten in de komende twee weken en zonodig 
oproepen tegen de contributieverhoging te stemmen en tegen nieuwe bestuursleden 
die bovengenoemde wensen niet ondersteunen. Deze ledenvergadering zal de 
toekomst van het accountantsberoep bepalen. Het Nivra-Bestuur is tot op zekere 
hoogte bereid de wensen van de oppositie te honoreren. Mogelijk kan zo een 
permanente oppositie geformaliseerd via de SNA vermeden worden.  
 
Wij rekenen daarom op uw komst bij de komende ledenvergadering op 28 februari 's 
middags om 16.00 uur in het Muziektheater aan het IJ, Amsterdam vergezeld van drie 



volmachten. Indien U te weinig volmachten heeft, probeer s.v.p. volmachten in uw 
relatiekring te werven. Indien u absoluut verhinderd bent zelf te komen en uw 
volmacht ook niet aan een collega kunt geven, kunnen wij u mogelijk nog helpen als u 
uw volledige NAW-gegevens mailt naar Volmachtnemer gezocht! Als u wel kunt 
komen, mail dan naar Ik kom met .. (liefst 3) volmachten! U wordt dan blijvend 
geinformeerd over het programma van de oppositie. 
 
Verder roepen wij alle collega’s op voorwaardelijk een donatiebedrag (tenminste 100 
Euro) en uw naam en adres te mailen naar Donatietoezegging. Deze 
donatietoezegging zal alleen opgevraagd worden als Nivra de minimumeisen niet 
accepteert. Bij de NOvAA is inmiddels een soortgelijke stichting met dezelfde 
doelstellingen actief.  Indien u van onze Internet Database verwijderd wilt worden, 
hoeft u alleen maar te klikken op: Verwijderen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Corneel B.A. Spil, Onno W.P. van den Berg, Cees W. van Dijk, Niek Jan Ferwerda, 
Theo M. Prevoo,  
 


