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Geachte Directie,

Onze vereniging OvRAN is opgericht naar aanleiding van gebeurtenissen op de ledenverga-
dering NIVRA (RA- voorloper van de huidige NBA) op  donderdag 14 december 2006. Aan de 
orde was toen een nieuwe beroepscode (VGC) waarin het begrip “openbaar accountant werd 
verruimd tot iedereen die een ‘assurance opdracht’, of een aan ‘assurance’ verwante opdracht 
uitvoert. En die begrippen zijn zo ruim dat de meeste NBA-leden die helemaal geen accountant 
zijn en daarnaast alle kleinere accountantskantoren een baaierd van NBA-regelgeving kregen 
opgelegd voor activiteiten in deelmarkten die niets met het accountantsberoep als zodanig te 
maken hebben. Denk bijv. aan juridisch/fiscaal advies, finance, belastingaangifte, human re-
source, outsourcing, eenvoudige jaarrekeningen, ICT(-advies), online boekhouden, overheid.

Het nut van die regelgeving is twijfelachtig nu de uitvoeringskosten hoog zijn en de netwerkde-
finitie grote kantoren, lees Big Four, in staat stelt zich aan alle NBA-regelgeving te onttrekken 
voor relevante markten buiten de wettelijke controle. Over die nieuwe beroepscode werd daar-
om al in 2006 opgemerkt: “De beulen zitten niet in New York,  nee, ze zijn onder ons.” En met 
de beulen werden de BigFour vertegenwoordigers bedoeld. Toen uit een eerste stemming ter  
vergadering bleek dat de bestuursvoorstellen geen meerderheid zou krijgen, werd de vergade-
ring uren geschorst. In die uren werden grote aantallen medewerkers van BigFour kantoren met
witte busjes aangevoerd om de bestuursvoorstellen te ondersteunen. Die werden toen inder-
daad aangenomen.  Die gebeurtenissen waren aanleiding voor OvRAN's oprichting.

Bijgaand treft u aan een memorandum over concurrentievervalsing in de zin van art. 6  resp. 
misbruik van economische machtspositie ex. Art. 24 Mededingingswet (WM) door de Neder-
landse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) in samenwerking met de Big Four.

Wij kunnen ons voorstellen dat deze accountantsmaterie geen dagelijkse kost voor u is. 
Uiteraard zijn wij graag bereid een en ander nader toe te lichten of u van nadere documentatie 
te voorzien.  Enerzijds is de relevante markt overzichtelijk als je die markt beperkt tot dienstver-
lening door leden van de NBA en wettelijke controle.  Anderzijds is de relevante markt onover-
zichtelijk omdat veel soorten dienstverlening door leden NBA buiten wettelijke controle ook 
wordt verleend door niet leden NBA. Voor leden NBA spelen de wat vage begrippen “assuran-
ce” en “aan assurance verwant” in de complexe NBA-regelgeving een centrale rol. Afhankelijk 
of een bepaalde soort dienstverlening als “assurance” of “aan assurance verwant” gedefinieerd 
kan worden, worden een groot aantal, soms verschillende, NBA verordeningen van toepassing. 
Met veel gevolgen, soms zover gaand dat die dienstverlening of activiteit niet meer praktisch 
uitvoerbaar is voor NBA-leden of hun werkgevers. Dat maakt het voor Big Four accountants-
kantoren juist zinvol en ook mogelijk zichzelf via zogenaamd zelfstandige afdelingen vrij te stel-
len van alle NBA regelgeving door in die afdeling geen NBA-leden op de loonlijst te zetten.
  
Naar onze mening is buiten de markt voor wettelijke controle dit gedrag buitenproportioneel en 
ook niet “reasonably necessary”. Graag overleg hoe de klacht zo te formuleren dat passende 
handhavingsmaatregelen kunnen volgen. Indien u dat op prijs stelt kunnen we een gespecia-
liseerde advocaat meenemen voor een gesprek maar ons budget is helaas beperkt.

Met vriendelijke groet,
Mr. Drs. C. B.A. Spil RMC Voorzitter OvRAN

OvRAN

Orde

van

Register Adviseurs Nederland

Lage Driesstraat 25, 

5268 BP Helvoirt

Telefoon:  0411-641699

Email: bestuur@ovran.nl


