Maar waarom zou U NBA-lid blijven? Zakelijk bezien is dat niet erg verstandig!
1. Bij NBA betaalt U aanzienlijk meer jaarlijkse contributie dan bij OvRAN1.
Contributietarieven-2022
NBA
OVRAN
Openbaar accountant € 1.407,00
Openbaar accountant niet AFM ingeschreven € 1.407,00
Intern accountant en overheidsacccountant

€938,00

Basis: €121,92+ evt. Kamer.

%
8,70%

Basis: €121,92 + €607,57

51,80%

Basis: €121,92 + €298,35

44,80%

Accountant in business

€462

Basis: €121,92

26,40%

Lid zonder arbeidsinkomen

€175

Basis: €121,92

69,70%

2. Bij NBA onnodige, kostbare en tijdrovende verplichte PE-verplichtingen. Bij OvRAN is
alleen een jaarlijkse online zelftoets verplicht2 zonder verplichte cursussen.
3. Bij NBA duizenden pagina's vaak onwerkbare regelgeving door de onduidelijke begrippen
assurance en aan assurance verwant3. Bij OvRAN alleen een korte beroepscode4. Zie hier5
3 voorbeelden waar uit blijkt dat deze NBA regelgeving praktisch vaak onwerkbaar is voor
kleinere accountantskantoren en accountant in business die werkzaam zijn in sectoren als interim management of corporate finance. Let wel, als een onderneming toevallig NBA-leden
in dienst heeft en die onderneming heeft activiteiten die vallen onder de definities van assurance of aan assurance verwant, moet die onderneming al die regelgeving ook toepassen!
4. Bij NBA subjectieve toetsingen met focus op vooral administratieve vastleggingen6. Deze
NBA regelgeving geldt alleen voor niet bij AFM ingeschreven openbare accountants (samenstellers) en brengt inderdaad de (on)nodige stress en onzekerheid met zich mee. OvRAN
is van mening dat administratieve vastleggingen nuttig en noodzakelijk zijn maar niet als
doel op zich. De NBA toetsingen richten zich vaak op administratieve vastleggingen die
voortkomen uit die duizenden pagina's vaak onwerkbare NBA-regelgeving. OvRAN meent
dat administratieve vastleggingen niet verder hoeven te gaan dan nodig om het betreffende
product, vaak een rapport met een conclusie, later efficiënt te kunnen reconstrueren. Voor
een sprekend voorbeeld hoe fout NBA-toetsingen kunnen gaan, zie deze voetnoot7.
5. Bij NBA krijgt u de titels RA/AA. Bij OvRAN de titels RMC/RCA en als u lid bent van de
MA-Kamer daarnaast de titel RMA en als u lid bent van de IA-Kamer daarnaast de titel
IAA. OvRAN laat alleen leden toe die ook kwalificeren voor een NBA-lidmaatschap. De
titels zijn dus gelijkwaardig.
6. Conclusie: Zakelijke afwegingen tussen het lidmaatschap NBA of OvRAN leiden tot de
conclusie dat een lidmaatschap OvRAN de voorkeur heeft.
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Bron: NBA: https://www.nba.nl/globalassets/over-de-nba/regelgeving-beroepsorganisatie/huidigeregelgeving/contributiekosten/contributietarieven-2022.pdf
Bron: OvRAN: https://ovran.nl/ovran/contributie. NB Het Kamer lidmaatschap bij OvRAN is vrijwillig en geen
verplichting!
Zie https://ovran.nl/ovran/permanente-educatie
NBA: https://www.nba.nl/tools/hra-2021
OvRAN: https://ovran.nl/ovran/beroepscode
Praktijkvoorbeelden-uitgewerkt-naar-een-klein-MKB accountantskantoor.pdf, Praktijkvoorbeelden-uitgewerktnaar-Corporate-Finance.pdf, Praktijkvoorbeelden-uitgewerkt-naar-Interim-Management.pdf.
https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/toetsingen/
CBB uitspraak: https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI_NL_TACAKN_2018_43;
Klacht: http://www.wakkereaccountant.nl/vdK-Pleitaantekeningen-3-11-2017.pdf
Syllabus succesvol toetsingsverweer: http://www.ovran.nl/ovran-actualiteiten/nieuwsbrief_ovran_38.html#5

