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Geacht Bestuur,
Het zal u niet zijn ontgaan dat ondertekenaars van bijgaande machtigingsformulieren, recen
telijk het lidmaatschap van Nivra opzegden met o.m. als redenen:


Een gebrek aan empathie met het democratisch gedachtegoed van Nivra 1.



Een onduidelijke beroepscode waarmee grote accountantskantoren concurrentievoor
delen behalen t.o.v. kleinere "samenstellers", interim-managers, adviseurs, actieve
"post-actieven" en RA's bij adviserende bedrijven etc.



Overheersende belangengroeperingen die de toon zetten en o.m. een toetsingssys
teem doorzetten waarin "samenstellers" worden afgerekend op een onhaalbare 2 vast
leggingskwaliteit in plaats van produktkwaliteit.

Dit schrijven dient overigens niet om te klagen over onbehoorlijk bestuur. Als gevolg van de
opzegging van hun lidmaatschap Nivra lijden de ondertekenaars van bijgaand machtigingsfor
mulieren schade omdat u weigert maatregelen te nemen om uw verordeningen en regels aan
te passen aan het u bekende verbod op verenigingsdwang bij beroepsuitoefening. De juris
prudentie rond onder meer art. 11 EVRM en uiteraard Art. 20 lid 2 van de Universele Verkla
ring Over de Rechten van de Mens: “Niemand mag worden gedwongen tot een vereniging te
behoren.”, is immers ook bij u bekend.
Daartoe staan U meerdere juridisch-technische wegen open. Een oplossing zou zijn om exleden ingeschreven te houden in uw register mits ze voldoen aan de in art. 64 lid 1 WRA ge
stelde voorwaarde: Hij, die in het accountantsregister ingeschreven is geweest, wordt geacht
te voldoen aan de bij artikel 58 voor inschrijving gestelde eis. Ook andere juridisch-techni
sche uitwerkingen zijn denkbaar om te bereiken dat de beroepstitels “RA” en “accountant” ge
bruikt kunnen worden door alle beroepsbeoefenaren zodat deze hen passende regelgeving
kunnen kiezen zonder verenigingsdwang. Namens de ondertekenaars van bijgaand machti
gingsformulier en ongeacht uw juridisch-technische uitwerking, verzoeken wij u hiermee te
besluiten dat de ondertekenaars de beroepstitels “RA” en “accountant” kunnen gebruiken zon
der lid te zijn van Nivra en zonder door Nivra opgelegde verplichtingen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur OvRAN
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Of zoals het HOF Amsterdam na twee jaar procederen moest vaststellen dat dat de ledenvergadering
wel degelijk het recht van initiatief heeft en procedureel is tekort geschoten althans niet adequaat heeft
geopereerd rond democratische rechten van de leden.
Slechts 1/3 van de onderzochte kantoren voldoet volledig aan de richtlijn RKB1, aldus een recente
rapportage van het CTK.

Machtigingsformulier
Bestuur OvRAN,
Bij deze machtigen wij u onherroepelijk mede namens ondergetekende de brief aan
ommezijde te versturen aan Nivra en voorts al datgene te doen wat noodzakelijk is om
bezwaar aan te tekenen tegen het vermoedelijke besluit tot afwijzing van dit verzoek
door Nivra, daarover in beroep te gaan bij de bestuursrechter tot in hoogste instantie
daaronder begrepen het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
Getekend,
Naam
..............
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te ..............................

