BESTUURSVERSLAG OvRAN 2016
Dit is de negende 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 geheel genezen. Eind 2016 toonde de resultatenrekening
een positief resultaat van €9.278, de balans een positief eigen vermogen van €5.380. De
achtergestelde lening, ooit groot €65.000 is geheel afgelost. Een behoorlijke voorziening van
€25.019 is hopelijk voldoende om de te verwachten verdere proceskosten te bestrijden.
Die proceskosten zijn noodzakelijk om een eind te maken aan de situatie dat een overgrote
meerderheid van professionals gedwongen wordt lid te blijven van een NBA, geregeerd door
zijn grootste concurrenten, grote kantoren, die alle leden - merendeels geen accountants talloze regels opleggen waar ze zichzelf niet aan hoeven te houden.
De historie bewees dat de grote kantoren niet zullen toelaten dat via het democratische proces hen onwelgevallige regelgeving wordt aangenomen (witte busjes) en beter dan de oppositie in staat en bereid zijn daarvoor voldoende manschappen naar ledenvergaderingen te
sturen. Als gevolg is procederen de enige oplossing. Het was te verwachten dat onze juridische tegenzetten niet simpel zouden verlopen. Het Ministerie van Financiën steunt het NBA
beleid door dik en dun. De Nederlandse rechtspraak toont altijd veel respect voor overheden
waarvan wordt aangenomen dat die per definitie alleen het algemeen belang dienen. OvRAN
wordt afgedaan als een clubje rebellen die netjes terzijde moeten worden geschoven zoals
past in een democratische samenleving. Naar argumenten wordt niet wezenlijk geluisterd.
Desalniettemin was het teleurstellend te ervaren dat de strafkamer Hoge Raad de voorgaande stellingen feitelijk bewees. Vandaar dat het nodig was dat een van onze leden een klacht
in Straatsburg moest indienen over de uitspraak van de strafkamer Hoge Raad. Samen met
99% van de andere klachten EHRM in het eerste halfjaar, is ook deze klacht niet-ontvankelijk
verklaard. Inzake de civiele procedure gevoerd op aangeven EHRM volgde de Rechtbank
Den Haag het voorbeeld van de HR strafkamer en gaf er schriftelijk blijk van totaal niet begrepen te hebben wat er aan de hand was. Uiteraard is appel ingediend bij het Hof den Haag.
Gezien de niet geringe proceskosten, is besloten ten laste van 2016 een €4.000 (2.792+
1.208) toe te voegen aan de voorziening juridische kosten. Aldus eindigde deze voorziening
voor onvoorziene risico's c.q. juridische kosten op €25.019 bij een liquiditeitspositie van
€28.969.
De belangstelling voor onze symposia, waarmee wij in 2013 zijn gestart, neemt elk jaar toe.
In 2016 mochten wij bijna 80 deelnemers verwelkomen, van wie meer dan de helft niet-leden.
In dat licht is het teleurstellend dat uit deze succesvolle activiteit de ledenaanwas gering is.
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 te vaak. Onze nieuwsbrieven, symposia, kortingsacties etc.
blijken vooralsnog onvoldoende om die impasse te doorbreken. De hoop dat de accountantseed als groteske poging het publiek te misleiden door handelen in het 'algemeen belang' als
belangrijkste eis op te nemen, tot nieuwe aanwas zou leiden is niet uitgekomen.
De komende tijd zal het bestuur daarom extra focussen op social media en directe telefonische acquisitie. In de veelheid van boodschappen die iedereen dagelijks bereikt, is het
kennelijk nodig collega's er toe aan te zetten de persoonlijke gevolgen van veel regelgevingstekst (eed, assurance definitie etc.) beter tot zich door te laten dringen.
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