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Geachte Heer Knot,

Met uw voorganger, de heer ter Haar, is twee maal overleg gevoerd over accountancy-
regelgeving en de toepassing van art. 28 Wet Toezicht Accountants(WTA). Dit artikel 
geeft de mogelijkheid bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) de restrictie in art. 27 
WTA op te heffen waarbij alleen leden van Nivra en NOvAA wettelijke controles mogen 
uitvoeren. “Met het oog op de waarborging van de publieke functie van de accountantsverklaring”, 
zoals art. 28 WTA stelt.  De heer ter Haar deelde mede aan een dergelijke AMvB graag 
te willen meewerken bij voldoende parlementaire ondersteuning. Zijn eerdere 
ervaringen met de krachtige lobby van Nivra/NOvAA tegen ambtelijke opvattingen zoals 
naar voren gebracht bij de MDW-operatie en de wetsvoorstellen WTA en WTRA, 
werden als verklaring voor deze terughoudendheid gegeven.  Conform dit advies heeft 
OvRAN, c.q. SWA/WMO in april 2008 een kamerbrede meerderheid geïnspireerd om 
kritische vragen te stellen inzake de huidige en toekomstige accountancy-regelgeving.

Vervolgens heeft minister Bos tot tweemaal toe beloofd binnenkort het 
kabinetsstandpunt accountancy-regelgeving weer te geven.  Ter voorbereiding hebben 
wij in september 2008 de 2e Kamer het “Koffertje van de Accountant-Adviseur” 
aangeboden even later gevolgd  door een rapport van de commissie Schilder. Alle 
details kunt u lezen via de link: 
http://www.wakkereaccountant.nl/PolitiekeOntwikkelingen.html.

Onze intentie was dit voorgenomen kabinetsstandpunt af te wachten. De kredietcrisis 
etc. hebben helaas uw ministerie verhinderd aan het onderwerp accountancy-
regelgeving voldoende aandacht  te geven. Verschillende redenen noodzaken ons 
echter u nu al te vragen mee te werken aan noodzakelijke wijzigingen accountancy-
regelgeving:

• Nivra/NOvAA zijn voornemens, vooruitlopend op het toegezegde 
kabinetsstandpunt accountancy-regelgeving, aangepaste accountancy-
regelgeving versneld te laten passeren i.v.m. hun fusie en uw ministerie heeft 
daaraan medewerking gegeven (brief van 7 oktober 2009)

• De huidige voorstellen bij het Rijkssubsidiekader inzake verklaringen > 125.000 
zijn strijdig met Europese regelgeving en hebben een groot praktisch belang voor 
onze leden;    

• Nivra/NOvAA intimideren stelselmatig en met alle middelen onze leden, allemaal 
(ex)leden van Nivra/NOvAA. Via aangiftes strafrechtelijke vervolging als onze 
leden zich accountant(skantoor) noemen. In civielrechtelijk procedures met de 
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vordering dat het OvRAN onder dwangsom wordt verboden de naam Nivra, 
NOvAA, RA, AA etc. te gebruiken bij politieke discussies, bij juridische 
procedures en bij ledenwerving, waarmee zelfs reguliere vrijheid van 
meningsuiting wordt gehinderd. Iedere naam of titel waarin een “R”of een “A” 
voorkomt tracht Nivra/NOvAA te verbieden via kostbare IE-procedures. 

Door dit alles lijdt onze vereniging grote schade. Vandaar dat wij, vooruitlopend op een 
meer definitieve herziening van accountancy-regelgeving, op korte termijn uw 
medewerking vragen aan twee verzoeken tot aanpassing: 

a) duidelijker interpretatievoorschrift van art. 1 lid 41 van de Wet op de 
Registeraccountants (WRA) en de Wet op de Accountants-Administratie 
consulenten (WAA) waardoor ieder ex-lid2 van Nivra of NOvAA evenals 
buitenlandse accountants de mogelijkheid krijgt zich wederom in te schrijven in 
het accountantsregister zonder verplicht lidmaatschap met tegenstrijdige 
beroepscodes, beide gebaseerd op dezelfde IFAC Code of Ethics. 

b) toelating van onze leden tot de wettelijke controle via een AmvB ex. art. 28 WTA. 

Ad a:  Het is uw Ministerie inmiddels afdoende bekend dat de huidige interpretatie door 
Nivra en NOvAA van art. 1 lid 4 WRA en WAA strijdig is met de Grondwet, art. 8, art. 11 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en art. 20 lid 2 van de 
Universele Verklaring Over de Rechten van de Mens.  Die interpretatie is ook een in 
Europa verboden discriminatie t.o.v. buitenlandse accountants3  .  
Ad b:  In de Memorie van Toelichting op de WTA heeft uw ministerie inzake art. 28 WTA 
nog expliciet toegelicht dat het in principe kunnen loslaten van de exclusieve 
bevoegdheid de beroepsorganisaties een additionele prikkel geeft om kwaliteit te 
leveren. Na Enron, Parmalat, Ahold, etc. maken ook recente gebeurtenissen duidelijk 
dat een dergelijke additionele prikkel niet overbodig lijkt.  Bij de prijs/prestatie 
verhoudingen in sommige sectoren van accountancy-land is nog een wereld te winnen. 
De doelstelling van art. 28 WTA de publieke functie inzake accountantsverklaringen te 
waarborgen kan nu alleen gerealiseerd worden door OvRAN-leden toe te laten, de 
enige vereniging in Nederland die uitsluitend bestaat uit (ex)leden van Nivra/NOvAA en 
ook voldoet aan alle IFAC-eisen.   Vandaar dat toelating van OvRAN voor de hand ligt. 

Zoals u weet voldoet OvRAN aan alle IFAC-regels inzake beroepscode (Code of Ethics) 
PE, toetsing, tuchtrecht etc. De interpretaties van de IFAC-regels zijn alleen meer 
toegespitst op kleine accountantskantoren en de meeste RA's/AA's die -vaak in 
loondienst of zelfstandig- niet in het directe accountantsberoep werkzaam zijn.  Een 
wezenlijk verschil tussen OvRAN en Nivra/NOvAA is dat OvRAN een federatieve 
structuur kent met subsidiariteit als uitgangspunt, gebaseerd op zo zelfstandig mogelijke 
ledengroepen (Kamers).  De macht kan daardoor niet in handen komen van 
bijvoorbeeld een beperkte groep van grote kantoren die het als een groot commercieel 
belang zien hun monopoliepositie te handhaven. 

Wij zouden het op prijs stellen indien u uw besluit inzake bovengenoemde verzoeken zo 
spoedig mogelijk zou willen nemen, in ieder geval binnen de termijn genoemd in de 
Algemene Wet Bestuursrecht.  Een uitnodiging voor een nadere toelichting wordt 
uiteraard zeer op prijs gesteld. 
Met vriendelijke groeten,
Mr. Drs. C. B.A. Spil RMC c.c.Tweede Kamer Commissie Financiën 
Voorzitter OvRAN c.c. Minister W. Bos

1  WRA art 1. lid 4 :In afwijking van het eerste lid zijn degenen, die op grond van artikel 58, onder b, juncto artikel 59, tweede lid, 
in het accountantsregister zijn ingeschreven, slechts lid van de Orde indien zij de wens daartoe schriftelijk aan het bestuur van 
de Orde kenbaar hebben gemaakt.

2 Behoudens de bestaande beperkte lijst van uitzonderingen in art. 59 WRA zoals faillissement etc. 
3  Zie voor details: http://www.wakkereaccountant.nl/kort%20geding%20tegen%20nivra.html
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