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Geachte Heer Blok,

Aanstaande Woensdag 8 september om 15:30 uur is er een procedure vergadering van de Vaste 
Kamercommissie Financiën.  Als oud-voorzitters van Finad, de grootste ledengroep binnen Nivra, stellen wij 
het op prijs u te wijzen op het volgende.

Al ruim 10 jaar speelt binnen Nivra de discussie over een zelfstandige Kamerstructuur.  Een dergelijke 
Kamerstructuur komt neer op een federatief model waarin niet èèn hoofdbestuur maar verschillende 
ledengroepen, Kamers, de regelgevende macht uitoefenen voor hun eigen leden. Het bestuur van Finad 
heeft zich altijd sterk gemaakt voor een dergelijk federatief model. Op 31 augustus 2009 telde Finad 5.930 
leden van de in totaal 11.271 actieve leden binnen Nivra.

Mede als gevolg van de invloed binnen Nivra van de openbare accountants, met name de grote kantoren, 
kon dit federatieve model nooit worden gerealiseerd, ondanks vergaande toezeggingen van het 
Nivrabestuur.  Wij betreuren het dan ook dat in de huidige concepttekst NBA, de ledengroepen alleen als 
zodanig worden aangeduid maar hen geen enkele regelgevende macht wordt toegekend.
 
In zijn brief van 7 oktober 2009 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende 
“Voortgang kabinetsstandpunt NIVRA/NOvAA”, schrijft de Minister van Financiën: 
“Het einddoel is een pluriforme organisatie waarin vier ledengroepen herkenbaar zullen zijn: openbare 
accountants, interne- en overheidsaccountants, accountants in business en inactieve accountants. - - - - - . 
Door het gebruik van ledengroepen kan de regelgeving beter worden toegespitst op de groep waarop deze 
betrekking heeft “. 
Gezien het over de jaren gebleken verschil van inzicht en belang tussen met name de accountants in 
business (finad) en de openbare accountants, kan dat natuurlijk alleen maar goed gaan als aan die 
ledengroepen ook een zekere mate van eigen regelgevende bevoegdheid wordt toegekend.

Vandaar dat wij u zouden willen oproepen om in de komende procedure vergadering van de Vaste 
Kamercommissie Financiën een hernieuwd Algemeen Overleg af te spreken over dit onderwerp.  Daarin 
zouden de 8 tekstwijzigingen voorgesteld door OvRAN, SWA en WMO, betreffende het federatieve model , 
uitgangspunt van gesprek kunnen zijn. 

Wellicht ten overvloede willen wij u tenslotte nog wijzen op het feit dat zowel in het ontwerp van de Wet op 
het Accountantsberoep als in de Memorie van Toelichting sprake is van begripsverwarring rond de termen 
opleidingstitel, beroepstitel en functieaanduiding. De term ‘accountant’ is een functieaanduiding, maar wordt 
in de voorliggende stukken als een titel behandeld. 
Wij raden u derhalve aan om met name met betrekking tot de titulatuur het fusiedocument te volgen en niet 
te komen tot een uitfasering van de RA titel.

Met vriendelijke groet,

Drs. Fred Engel RA        (voorzitter Finad van 2001 tot 2004)
 
Drs. Gert Koolman RA    (voorzitter Finad van 1991 tot 1998 en vice-voorzitter NIVRA 2002) 
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