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Aanwezig: Stichting WMO: Arie de Graaf, Corneel Spil, Henk de Haan, Inge ten
Voorde, Peter van Dam, Paul van Ginkel
Bestuur NOvAA: Paul Bosschart, voorzitter, Ter Harmsel, vice-voorzitter, Frans van Schaik, secretaris, Van Arkel,
directeur van NOvAA
De voorzitter van NOvAA houdt een betoog met de bedoeling om de plannen en
zienswijzen

van

NOvAA

helder

te

maken.

Doel

van

alle

regelgeving

is

het

waarborgen van de kwaliteit. Knelpunten zijn reeds langere tijd bekend en het
uitgangspunt is om een en ander door de Commissie Verdiessen te laten onderzoeken

in

het

kader

van

samenstelopdrachten.

Het

draagvlak

is

breed:

vertegenwoordigd zijn mensen uit NIVRA/NOvAA/SRA.
Accountants kunnen op verschillende wijzen hun inbreng voor de commissie doen:
- via afdelingsvergaderingen;
- forum op internet;
- per brief / fax / e-mail aan het bestuur;
- later: lunchbijeenkomsten met accountants van kleine kantoren.
De nadere voorschriften accountantskantoren worden aangehouden voor niet WTA
kantoren. De nadere voorschriften gelden voorlopig dus alleen voor de wettelijke
controles.

De

vrij-

willige

controles

vallen

(nog)

niet

onder

de

nadere

voorschriften.
Arie de Graaf dankt het bestuur van NOvAA voor de uitnodiging. Ten tweede stelt
hij dat er zo tevens kennisgemaakt kan worden met de nieuw benoemde directeur
van NOvAA. Vervolgens haalt hij de ledenvergadering aan met het uiteindelijke
resultaat dat een groep accountants de Stichting WMO heeft opgericht.
Punt van de 40 handtekeningen en nieuwe vergadering wordt ingebracht door
Arie.
Daarna heeft Corneel de standpunten (minimum conditie; 3 punten) welke bij het
NIVRA-overleg zijn ingebracht uitgelegd. Hij geeft aan dat men bij het NIVRA
hiermee in een commissie aan de slag gaat De opdracht van de commissie is nog
onduidelijk: - redactieopdracht of onderzoeksopdracht.
Ter sprake komt de definitie van accountant en onze eis dat een samensteller via
een flex-optie in categorie C van de VGC zou moeten vallen.
De voorzitter van NOvAA stelt dat de commissie Verdiessen moet onderzoeken in
hoeverre er regels kunnen worden gekapt (waar hij voorstander van is) zonder aan
kwaliteit afbreuk te doen. Het is echter wel zo dat rekening gehouden dient te
worden met internationale regelgeving.
Door Corneel Spil wordt gesteld dat de regelgeving VGC in strijd is met wet- en
regelgeving. Het bestuur van NOvAA hoort dat voor het eerst en verzoekt dit te
onderbouwen.
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Arie de Graaf stelt dat een grote groep van accountants moeite heeft met de VGC
en dat er geen rechtgeldig besluit is genomen op de laatste ledenvergadering van
11 december 2006. Knellende regelgeving die voor de vele één-pitters onwerkbaar
en onhoudbaar is. Met betrekking tot de WTA-vergunning kan worden gesteld dat
ongeveer 1.500 AA’s betrokken zijn bij kantoren die een WTA vergunning aanvragen
en 5.000 AA’s die geen WTA-vergunning aangevraagd hebben.
De voorzitter van de NOvAA stelt dat er geen bezwaren bekend zijn omtrent de
regelgeving permanente educatie & collegiale toetsing. Als de VGC strijdig met
de wetgeving graag doorgeven op welk punt. De NOvAA kan dan serieuze maatregelen
treffen.
Arie stelt onze punten nogmaals voor. Over ons punt b ontstaat
onduidelijkheid. (dat er een flex-optie komt voor accountants, die niet onder
a. vallen, de zogenaamde ‘zuivere samenstellers’ die naar categorie C van de
VGC gaan);
Bosschaart begrijpt het niet of wil het niet begrijpen. Arie kan dit niet
duidelijk aan hem en de vice-voorzitter uitgelegd krijgen.
Arie wordt door de voorzitter Bosschart (waar hij een tijd geleden een
akkefietje mee heeft gehad) beschuldigd dat hij de punten er door wil drukken.
De sfeer wordt even wat minder
Arie de Graaf stelt dat er van dreiging waarmee dan ook geen sprake is. Het doel
is om duidelijk en helder te krijgen dat er een groot aantal leden moeite heeft
met de regelgeving en de VGC. Er ligt een verzoek van 42 leden om een nieuwe
ledenvergadering te houden. De bezwaren betreffen zowel de gedragsregels als de
beroepsregels.

Een

idee

zou

zijn

een

leidraad

voor

samenstelopdrachten.

Bedenkingen omtrent de omvang van VGC, ruim zestig pagina's. De X-code zou een
alternatief kunnen zijn.
De voorzitter stelt nogmaals dat alle leden belangrijk zijn voor NOvAA. De VGC
is volgens de NOvAA een goede regelgeving.
Arie de Graaf stelt het volgende:
- de definitie van openbaar accountant is te ruim (zie GBA/GBR);
- pure samenstellers die geen samenstellingsverklaring afgeven naar groep C;
- differentiatie van het ledenbestand (vakgroepen) van NOvAA in:
* openbare accountants;
* samenstellers;
* financiële beroepen & overheid.
Een delegatiebevoegdheid via de diverse vakgroepen binnen NOvAA.
Frans van Schaik stelt dat de afgifte van een samenstellingsverklaring op dit
moment verplicht is bij de rapportage van een samenstellingsopdracht.
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Inge stelt dat de gevolgen van de regelgeving inzake dossiervorming, permanente educatie en collegiale toetsing te zwaar zijn voor de kleine kantoren.
Er is niet alleen onvrede over de VGC, maar ook over eerdere regelgeving.
Preventieve toetsing, PE, de certificeringsbevoegdheid, waar we niets meer aan
hebben. De voorzitter en vice-voorzitter weten niets van onvrede en brieven
die er over geschreven zijn aan de NOvAA. Of ze doen als of, of ze worden niet
ingelicht door de bureaumedewerkers van de NOvAA.
Voorzitter NOvAA: VGC staat los van de beroepsregels.
Peter van Dam stelt dat het zinvol is om een memo te sturen naar het bestuur van
NOvAA waarin tevens het idee van een leidraad voor samenstellingsopdrach- ten
wordt opgenomen.
Voorzitter NOvAA vraagt zich af wat nog het belang is om lid te zijn van NOvAA
als de samensteller geen samenstelverklaring meer afgeeft? Praktisch eigenlijk
alleen het feit dat anders geen AA-titel zou mogen gebruikt.
Conclusie: Memo naar bestuur van NOvAA wordt door WMO toegezegd.
Directeur stelt dat bij stemmingen over regelgeving de voorzitter beslist over
de uitslag. Er is een meerderheid voor de VGC.
De voorzitter van NOvAA stelt dat de wijze van vergaderen wordt aangepast. In
principe ruimer de tijd en er wordt schriftelijk of via stemkastjes gestemd. Het
hand opsteken is voltooid verleden tijd.
In de vergadering van juni 2007 kan de werkbaarheid mogelijk nog aan de orde
komen.
De nu aangedragen zaken ontvangt het bestuur van NOvAA graag in een memo, zodat
zij een en ander kan bespreken in de bestuursvergadering voor 27-02-2007.
Het verzoek om een nieuwe ledenvergadering blijft feitelijk in de lucht hangen.
Het wordt tijdens deze bijeenkomst niet van tafel geveegd.
De bijeenkomst wordt afgesloten.
Arie de Graaf zal binnenkort nog met de nieuwe directeur in overleg treden om te
kijken hoe een en ander verder z'n beloop moet krijgen.
Het bovenstaande is een weergave van de gehouden bespreking om een indruk te
geven van hetgeen is besproken.
Gouda, 19 februari 2007
Paul A. van Ginkel

