BESTUURSVERSLAG 2014
Dit is de achtste 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 vanaf 2008/2009 tegen Nivra en
NovAA, later NBA, om met alle denkbare juridische 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.
Nadat begin 2015 geheel onverwacht EHRM in Straatsburg onze tegenzet verwees naar
de Nederlandse civiele rechter, kon uiteindelijk pas begin 2016 onze juridische tegenzet
worden voltooid. Inmiddels is zowel een strafrechtelijke cassatieprocedure als een civiele
procedure onrechtmatige overheidsdaad tegen de Staat gestart.
Gezien de niet geringe proceskosten, is besloten ten laste van 2015 een extra voorziening
te nemen van €15.000 naast de gebruikelijke jaarlijkse dotatie van €3.000 voor juridische
kosten. Aldus eindigde de voorziening voor onvoorziene risico's c.q. juridische kosten op
€23.811 bij een liquiditeitspositie van €29.156. In verband hiermee is de voorgenomen
aflossing van de achtergestelde lening opgeschort.
De aanval op de gevestigde monopoliepositie van Nivra en NOvAA, tegenwoordig NBA
genoemd, is tot nu weinig succesvol verlopen:
Politiek: Ondanks sommige eerdere signalen, besteedt de Tweede Kamer nog steeds
geen aandacht aan de beloofde evaluatie accountancy regelgeving(WAB). De door de
NBA voorgenomen wijziging in hun bestuursmodel, kan daar wijziging in brengen.
Rechter: De hoop is nu gevestigd op de recent geopende strafrechtelijke
cassatieprocedure en de civiele procedure onrechtmatige overheidsdaad.
Ledenwerving: Veel NBA-leden sympathiseren met onze doelstellingen. Toch willen deze
zich thans nog niet aan OvRAN verbinden. Titelverlies, verbod op sommige taken, sjorren
aan een dood paard, horen we vaak. Onze nieuwsbrieven, symposia, kortingsacties etc.
blijken vooralsnog onvoldoende om die impasse te doorbreken. Misschien dat de nieuw
geïntroduceerde accountantseed, ons ledenbestand nieuwe impulsen geeft. In die eed is
handelen in het algemeen belang als belangrijkste eis opgenomen. Dit is een groteske
poging het publiek te misleiden. Deze NBA eis gaat veel verder dan de Ifac Code of
Ethics. Daar wordt de verantwoordelijkheid te handelen in het algemeen belang genuanceerd door de uitleg: “Therefore, a professional accountant’s* responsibility is not exclusively to satisfy
the needs of an individual client or employer. In acting in the public interest a professional accountant should
observe and comply with the ethical requirements of this Code. ” En in die ethische eisen komt het

algemeen belang niet voor. Niemand weet trouwens precies wat het algemeen belang
inhoudt. Veel NBA leden, vooral de grote meerderheid naast de enkele honderden die
wettelijke controles onder toezicht van de AFM uitvoeren, zullen zich dus storen aan deze
verplicht gestelde eed en opzeggen of rondkijken naar alternatieven.
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