
BESTUURSVERSLAG 2014

Dit is de zevende jaarrekening van OvRAN, de Orde van Registeradviseurs Nederland. De
vereniging werd opgericht op 26 juni 2008 met als doel de belangen te behartigen van
Registeraccountants en Accountant-Administratieconsulenten, werkzaam in of buiten het
openbare beroep.

De diepe financiële wonden ontstaan bij de verdediging in 2008/2009 tegen Nivra en 
NOvAA om met alle denkbare middelen het bestaan van onze vereniging onmogelijk te 
maken, zijn nu bijna genezen. Het restant van de achtergestelde lening, ooit groot 65.000 
Euro, bedraagt nu nog slechts €15.000 Euro per ultimo 2014. Samen met voorzieningen 
voor onvoorziene risico's van €7.023 kwam de liquiditeitspositie uit op €17.018.  

De aanval op de gevestigde monopoliepositie van Nivra en NOvAA, tegenwoordig NBA
genoemd, is tot nu toe minder succesvol verlopen:

Politiek: Nadat alle aandacht uitging naar de wettelijke controle van grote ondernemingen 
via de WTA, lijkt het er nu op dat er enige beweging lijkt te komen in de beloofde evaluatie 
accountancy regelgeving(WAB).

Rechter: De sinds 2008 slepende procedures vragen erg veel geduld. Op 18 augustus 
2014 deed CBB uitspraak in de laatste twee procedures. Zoals min of meer te verwachten 
was, bevestigde CBB zonder nadere motivatie haar eerdere uitspraak dat art. 11 EVRM 
(verenigingsdwang) niet van toepassing is op publiekrechtelijke organisaties. Daardoor 
zou art. 11 EVRM alle betekenis verliezen want er is altijd wel een politieke reden te vin-
den om een organisatie publiekrechtelijk te verklaren.  Op 5 februari 2015 is onze eerdere 
klacht bij EHRM uitgebreid met deze twee uitspraken. Ondanks het gewijzigde acceptatie-
beleid bij EHRM waardoor bijna 98% onmiddellijk zonder opgave van redenen binnen 6 
weken niet ontvankelijk worden verklaard, bestond bestond goede hoop dat deze klacht 
wel tot een inhoudelijke behandeling zou leiden. Helaas, de klacht werd niet-ontvankelijk 
verklaard. Gezien de uitvoerige motivatie op feitelijk onjuiste en juridisch twijfelachtige 
gronden1. De strafrechtelijke proef cassatie bij de HR als tegenwicht tegen het NBA 
offensief' tegen titel'misbruik' heeft ook nog steeds niet tot een zinvolle uitspraak geleid. 
Op korte termijn zal nu een procedure onrechtmatige overheidsdaad opgestart worden. Dit
zal een aanzienlijk beslag gaan leggen op onze liquide middelen.   

Ledenwerving: Veel NBA-leden sympathiseren met onze doelstellingen. Toch willen deze 
zich thans nog niet aan OvRAN verbinden. Naast titelverlies bestaat de vrees te worden 
getroffen door ongewenste acties van de NBA. Te veel collega's denken ook dat het sjor-
ren is aan een dood paard. Zo regeert angst, gemakzucht en behoudendheid totdat er een
duidelijke doorbraak komt op politiek of juridisch vlak. Dat die doorbraak komt, lijdt geen 
twijfel. Het duurt alleen langer en kost veel meer moeite dan verwacht. Onze nieuwsbrie-
ven, symposia, kortingsacties etc. blijken vooralsnog onvoldoende om die impasse te 
doorbreken. De schaars beschikbare bestuursenergie focust op kwalitatieve en kwantita-
tieve versterking van OvRAN en wegen om bij de meerderheid van de accountants in Ne-
derland de ogen te openen voor de noodzaak de pluriformiteit binnen de NBA te verster-
ken via zelfstandige ledengroepen. Het moet afgelopen zijn met de bestaande verheer-
lijking van steeds meer regelgeving en toezicht. Het enige gevolg is dat een rechte rug 
wordt ingeruild voor het blindelings invullen van checklists en het kritiekloos voldoen aan 
alle (soms dwaze) voorschriften. Alle middelen zullen er op zijn gericht dat juist OvRAN 
accountants de kwaliteit leveren die het publiek van een accountant mag verwachten.

Bestuur OvRAN, Juni 2015

1 Zie details op http://www.wakkereaccountant.nl/Straatsburg.html
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