
BESTUURSVERSLAG

Dit is de vierde 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.

Nadat het jaar 2009 en begin 2010 vooral in het teken stonden van verdediging tegen de pogingen van
de bestaande publiekrechtelijke beroepsorganisaties Nivra en NOvAA met alle denkbare middelen het
bestaan van onze vereniging onmogelijk te maken, is 2011 een jaar van stabilisatie geworden met een
overschot in de resultatenrekening van €10.672. Dat overschot is aangewend om de eerste €10.000 af
te lossen op de achtergestelde leningen van in totaal €60.000 die nodig waren om de aanval van Nivra
en NOvAA financieel af te slaan.

Het jaar 2011 kon dus vooral in het teken staan van aanval op de gevestigde monopoliepositie van
Nivra en NOvAA, tegenwoordig NBA genoemd. Die aanval loopt langs twee lijnen: enerzijds een
politieke lobby voor een alternatief zonder verenigingsdwang ten opzichte van het wetsvoorstel NBA,
anderzijds het afronden van de bestuursrechtelijke procedures tot aan Straatsburg met als inzet onder
meer een verbod op verenigingsdwang via wettelijke regelingen.

Wat betreft de politieke lobby is het verheugend te constateren dat de lobbykracht van de NBA en de
Big Four afneemt ondanks het inhuren van twee ministers. Het wetsvoorstel fusie NBA is nu
weliswaar door de 2e Kamer geloodst maar met enkele amendementen op de Wet Toezicht Accountants
(bij OOB's scheiding controle en advies en verplichte roulatie). Deze amendementen zijn door de
NBA en de Big Four te vuur en te zwaard bestreden. Alleen VVD en CDA bleken nog onder de invloed
van de lobby NBA. Mede hierdoor kregen onze pogingen de politiek te overtuigen dat het
wetsvoorstel fusie NBA botst met grondrechten, onvoldoende aandacht. Op het moment van schrijven
van dit bestuursverslag is nog onduidelijk in hoeverre de 1e Kamer haar verantwoordelijkheid neemt.
Gebleken is dat de gerechtelijke procedures en politieke stilstand een negatief effect hebben op onze
ledenwerving. Veel leden van Nivra en NOvAA sympathiseren met onze doelstellingen, maar willen
hun naam thans nog niet aan onze vereniging verbinden uit vrees te worden getroffen door ongewenste
acties van Nivra en NOvAA. Angst regeert totdat er een duidelijke doorbraak komt op politiek of
juridisch vlak. Dat die doorbraak komt, lijdt geen twijfel. Het duurt alleen langer en kost meer moeite
dan verwacht.

Nu de bestuursrechtelijke procedures en de politieke lobby minder tijd vragen, kan de schaars
beschikbare bestuursenergie in 2012 focussen op verdere kwalitatieve en kwantitatieve versterking
van OvRAN. Het kan niet zo blijven dat de meerderheid van de accountants in Nederland zich neerlegt
bij het getoonde evidente gebrek aan democratisch besef bij de NBA ten faveure van de Big Four. Het
moet zijn afgelopen met de bestaande verheerlijking van regelgeving die er toe leidt dat een rechte rug
wordt ingeruild voor het blindelings invullen van checklists.
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