Oproep aan collega’s RA, als veronderstelde voorstanders van een pluriform
democratisch Nivra, luisterend naar al haar leden.
Geachte Collega,
Zoals u waarschijnlijk bekend is, vindt op woensdag 28 februari een bijzondere – extra – ledenvergadering plaats.
In verband met het feit dat deze commissie niet meer vóór de komende ledenvergadering zal kunnen rapporteren, heeft de oppositie besloten de uitkomst van de werkzaamheden van de agendacommissie af te wachten.
Op deze ledenvergadering staan onder meer de ontwerp contributieverordening, de ontwerp begroting
2007/2008 en vaststelling en de verkiezing van bestuursleden op de agenda. Dit zijn weliswaar de
overgebleven punten van de vergadering op 14 december, maar het zijn toch allerminst hamerstukken.
Het is bijvoorbeeld van groot belang om in de vergadering vast te stellen, hoe de nieuwe bestuursleden zich op zullen stellen in de VGC discussie. Daarnaast zouden wij ook hun standpunt willen vernemen met betrekking tot een aantal andere strategische onderwerpen, die in een bespreking op 31
januari onder de aandacht van het zittende bestuur zijn gebracht, alvorens de vergadering tot de
stemming overgaat.
Ondergetekenden vatten de belangrijkste zaken onderstaand nogmaals voor u samen.
• VGC: Het Finad Bestuur heeft, samen met woordvoerders van de oppositie, bij het NivraBestuur een aantal minimum-eisen tot wijziging van de VGC op tafel gelegd. Die minimumpositie houdt in dat:
1. 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.
2. 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.
3. 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.
Met deze minimumpositie worden niet alleen de problemen van de zuivere samenstellers opgelost maar ook de problemen van de Finad-leden die onder de huidige definities ongewild
openbaar accountant (kunnen) zijn. Met het oog hierop is de Nadere Verordening Accountantskantoren (NVAK) opgeschort. Het Nivra heeft niet onvoorwaardelijk willen toezeggen die
minimumeisen te zullen honoreren, maar er is inmiddels wel een redactiecommissie opgericht.
De conclusies van de commissie zullen aan de ledenvergadering worden voorgelegd.
•

Democratie: 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 bestuur niet willen honoreren. Het Nivra Bestuur handelt
daarmee naar de overtuiging van ondergetekenden 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. Indien het Nivra-Bestuur vasthoudt aan haar weigering het agendarecht alsmede de
ledenvergadering als hoogste orgaan te erkennen, zal de oppositie na overleg met de ledenvergadering juridische stappen moeten zetten.

•

Pluriformiteit: Verder heeft de oppositie een aantal wensen neergelegd die Nivra pluriformer
moeten maken. In het kort komen deze hierop neer:
1. Het Nivra-Bestuur van 7 leden waarvan momenteel 3 Opak-leden (waarvan 2 van grote
kantoren) en 2 Finad-leden, naast een Intac en een Ovac-lid, moet een evenredige representatie worden van het ledenbestand.
2. Er moet een grotere zelfstandigheid komen van de vakgroepen (kamerstructuur).
3. De feitelijke opleidingstitel RA mag niet deformeren tot een beroepsuitoefeningstitel.
4. Het PE-systeem moet worden heroverwogen. ( Van input- naar Output gericht).
5. De RA-titel moet weer de hoogst gewaardeerde financieel-economische opleiding op
post-academisch niveau worden.
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Wij roepen alle leden op, hun stem te laten horen op de komende ledenvergadering op 28 februari
door deze te bezoeken, ofwel door een volmacht af te geven. Tevens vragen wij degenen die de bovenstaande aanbeveling onderschrijven dit te mailen naar: ra@wakkeraccountant.nl met daarbij de
vermelding of zij zelf naar de vergadering op 28 februari komen en bereid zijn om als gemachtigde
voor max. 3 leden op te treden of liever een volmacht wensen te geven. Op dit moment hebben we
veel meer volmachtgevers dan volmachtnemers.
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