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BESTUURSVERSLAG.

Voor u ligt de eerste jaarrekening van OvRAN, de Orde van Registeradviseurs Nederland. 
De vereniging werd opgericht op 26 juni 2008 en stelt zich ten doel om de belangen te behartigen 
van Registeraccountants en Accountant-Administratieconsulenten, werkzaam in of buiten het 
openbare beroep.

Het oprichtingsjaar is niet ongemerkt voorbij gegaan. De publiekrechtelijke beroepsorganisaties 
NIVRA en NOvAA hebben met alle denkbare middelen geprobeerd onze vereniging het bestaan 
onmogelijk te maken. Na een door hen aangespannen kort geding moesten wij onze oorspronke
lijke naam wijzigen. Over naamgebruik en titelbescherming lopen thans gerechtelijke procedures.

De wijze waarop NIVRA en NOvAA menen OvRAN te moeten bestrijden, moge blijken uit een 
verslag van de gebeurtenissen na de uitspraak in eerdergenoemd kort geding.

Het vonnis van de voorzieningenrechter werd uitgesproken op donderdag oktober 2008 en bete
kend op vrijdag 10 oktober 2008. Op grond van die uitspraak mocht onze oorspronkelijke naam 
niet langer worden gebruikt in het economisch verkeer. In twee stappen is op zaterdag 11 oktober 
2008 en op maandag 13 oktober 2008 de op dat moment gebruikte website onbruikbaar gemaakt 
voor het economisch verkeer door alle links op de startpagina weg te halen. Inmiddels was een 
nieuwe website, www.ovran.nl, in opbouw. Aan NIVRA/NOvAA was al op zaterdag 11 oktober 
duidelijk dat volledig gehoor zou worden gegeven aan het vonnis. Per e-mail bevestigde OvRAN 
op maandag 13 oktober dat één en ander was uitgevoerd met het verzoek eventuele resterende 
technische missers te melden. De ontvangst van deze e-mail is bevestigd met de opmerking: 
“Hierbij bevestig ik de ontvangst van deze e-mail. Ik kom hier spoedig op terug. ” Vervolgens 
werden onduidelijke en ongespecificeerde exploiten betekend en is uiteindelijk  € 42.558 aan 
dwangsommen en kosten gevorderd  vóór 28 oktober 2008 en is in tweede instantie nog eens € 
15.000 + kosten gevorderd op 7 januari 2009 wegens vermeende overtredingen van het vonnis. In 
totaal wordt dus € 57.148,71 aan dwangsommen en kosten gevorderd, waarvan reeds € 42.558 ten 
onrechte door de deurwaarder is geïncasseerd. 

Onderhandelingen om een bodemprocedure te voorkomen mislukten toen Nivra een verbod bleef 
eisen op ieder gebruik, ook door (toekomstige ) bestuursleden,  van onder meer de term Nivra en 
NOvAA, dit onder hoofdelijke aansprakelijkheid van alle –ook toekomstige- bestuursleden en aan 
hen gelieerde rechts- personen.

In bodem vordert Nivra/NOvAA nu, naast de door de voorzieningenrechter toegewezen eisen, een 
verbod op ieder gebruik van de naam OvRAN en al haar gedeponeerde titels alsmede ieder ge
bruik van onder meer de termen Nivra, NOvAA, RA., AA etc. Daarmee zou OvRAN effectief het 
zwijgen worden opgelegd en het recht op vrije meningsuiting ernstig beperkt. OvRAN vordert 
onder meer vrijgave dan wel terugbetaling van alle dwangsommen (€ 57.660,51 ex kosten) en 
verwerping van alle nieuwe vorderingen in bodem wegens onder meer misbruik van bevoegdheid.



 

OvRAN heeft gevraagd om de betreffende gedingstukken te kunnen publiceren zonder risico van 
dwangsommen. De reactie was: "Zodra wij gebruik van de genoemde namen zoals verboden in 
het vonnis zullen constateren, zullen wij ons vrij achten dwangsommen te incasseren.". Als ge
volg voelen wij ons voorshands niet vrij de gedingstukken te publiceren.

Gezien deze voorgeschiedenis en de jurisprudentie inzake misbruik van dwangsommen, is het be
stuur van mening dat deze bodemprocedure er onder meer in zal resulteren  dat alle betaalde 
dwangsommen teruggestort zullen worden. Uit hoofde van het voorzichtigheidsprincipe is beslo
ten onze vordering vooralsnog af te waarderen tot nihil.

Gebleken is dat de gerechtelijke procedures een negatief effect hebben op onze ledenwerving. De 
groei van het ledenbestand verloopt te traag. Veel leden van NIVRA en NOvAA sympathiseren 
met onze doelstellingen, maar willen hun naam thans niet aan onze vereniging verbinden uit vrees 
te worden getroffen door ongewenste acties van NIVRA en NOvAA. Ook enkele grote accoun
tantskantoren hebben hun medewerkers afgeschermd van onze nieuwsbrieven. Het behoeft geen 
betoog dat een lidmaatschap van OvRAN een carrière bij deze kantoren niet bevordert. Uit alle 
acties wordt wel duidelijk dat OvRAN door de gevestigde orde als ernstige bedreiging wordt ge
zien.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2008
(na verwerking voorstel resultaatbestemming)

A c t i v a
31-12-2008 27-06-2007                                                                                        
€ €

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Totaal vaste activa
 

Vlottende activa

Voorraden

Vorderingen 0
 

Liquide middelen 2.458

Totaal activa 2.458
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P a s s i v a

31-12-2008 27-06-2007                                                                                        
€ €

Eigen vermogen
Algemene reserve -/- 50.501

Overige Garantievermogen
Achtergestelde Lening Bestuur 50.000 

Totaal Garantievermogen -/- 501

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden
Rekeningen courant 2.959

Totaal passiva 2.458
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WINST-EN-VERLIESREKENING
2008 27-06-2007                                                                                        
€ €

Netto-omzet
Contributies 16.950
Donaties   3.250
Bruto-omzetresultaat 20.200

 

Bedrijfslasten
Personeelskosten 0
Secretariaat 3.000
Diensten van Derden 6.521
Dwangsommen Nivra 60.077
Overige bedrijfskosten       976
Totaal bedrijfslasten 70.574

Bedrijfsresultaat -/- 50.374

Financiële baten en lasten -/-      127

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -/- 50.501
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TOELICHTING ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van de vereniging bestaan in hoofdzaak uit service aan en werving van leden met 
als doel accountants zonder verenigingsdwang een superieur alternatief aan te bieden qua regelge
ving en democratie. 

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs.
De activa en passiva worden, tenzij  hieronder anders is  vermeld,  opgenomen tegen nominale 
waarde.

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de geschatte economische waarde op het 
moment van aanschaf verminderd met op de verwachte economische levensduur gebaseerde line
aire afschrijvingen.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met op de 
verwachte economische levensduur gebaseerde lineaire afschrijvingen en eventueel rekening hou
dend met een per actief vastgestelde restwaarde. Investeringen kleiner dan € 1.000 worden direct 
ten laste van het resultaat geboekt.

Financiële vaste activa

De in financiële vaste activa begrepen aandelen worden gewaardeerd tegen kostprijs. Bij verkoop 
wordt winst genomen voor het verkochte aantal tegen de gemiddelde kostprijs.
Rentedragende obligaties worden gewaardeerd tegen kostprijs. Bij verkoop wordt winst genomen 
voor het verkochte aantal tegen de gemiddelde kostprijs. 
Een afboeking wordt overwogen indien de onderneming structureel niet meer in staat geacht kan 
worden haar obligaties af te lossen dan wel haar dividendbeleid op langere termijn te continueren.

Voorraden

De voorraad handelsgoederen wordt gewaardeerd tegen de laatst bekende kostprijs, dan wel lage
re marktwaarde en rekening houdend met waarderingscorrecties als gevolg van incourantheid.
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Vorderingen

De vorderingen zijn  opgenomen tegen nominale  waarde.  Voor zover  nodig zijn  waarderings
correcties in verband met het risico van oninbaarheid aangebracht.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd wanneer daar aanleiding voor is.

Omzet

Onder omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor in het boekjaar 
ontvangen contributies en eventueel ontvangen donaties, onafhankelijk van het jaar waarop de 
contributie of donatie betrekking heeft. De vereniging is niet belastingplichtig voor de omzetbe
lasting.

Bedrijfslasten

De bedrijfslasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.

Belastingen

De vennootschap is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
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TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2008

Vorderingen

Vordering op NIVRA 42.558
Waarderingscorrecties wegens  mogelijke oninbaarheid -/- 42.558
Boekwaarde 0

Door NIVRA/NOvAA is in 2008 voor € 42.558 aan dwangsommen en kosten gevorderd en geïn
casseerd. In een lopende bodemprocedure over naamgebruik heeft OvRAN deze naar haar oordeel 
ten onrechte geïncasseerde dwangsommen teruggevorderd. Gezien de voorgeschiedenis en de ju
risprudentie inzake misbruik van dwangsommen, is het bestuur van mening dat deze bodempro
cedure er onder meer in zal resulteren dat alle betaalde dwangsommen teruggestort zullen wor
den.
Uit hoofde van het voorzichtigheidsprincipe en op grond van de zwakke financiële positie van 
NIVRA is besloten deze vordering vooralsnog af te waarderen tot nihil. 

Liquide middelen

Banktegoeden 2.458

Eigen en garantievermogen

Beginbalans 27-06-2008 0
Voorstel resultaatbestemming -/- 50.501
Balans 31-12-2008 -/- 50.501

Achtergestelde leningen

Beginbalans 27-06-2008 0
Opgenomen in 2008 50.000
Balans 31-12-2008 50.000
Garantie vermogen 31-12-2008 -/- 501
Het rentepercentage op de achtergestelde lening bedraagt 10%, de aflossingsverplichtingen zijn 
flexibel. Op advies van de Kascommissie wordt de tekst van de achtergestelde lening gepubli
ceerd. Op grond van privacy-overwegingen is de naam van de geldgever(s) niet bekendgemaakt 
Deze geanonimiseerde tekst treft u aan in bijlage. Leden die deze achtergestelde lening willen 
overnemen tegen voor OvRAN gunstiger condities,  zijn van harte welkom.  
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31-12-2008

Rekeningen Courant

Rekening courant Bestuur 2.959

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De vereniging is geen lease- of andere verplichtingen buiten de balans aangegaan.
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TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 

2008

Omzet

Contributies 16.950
Donaties   3.250
Totaal baten 20.200

Als gevolg van de beslagen gelegd door andere beroepsverenigingen op alle rekeningen van de 
vereniging kon de contributie van nieuwe leden slechts beperkt geïncasseerd worden. De niet ge
ïncasseerde contributies zijn derhalve in 2009 geïncasseerd en worden in het boekjaar 2009 ver
antwoord.  

Personeelskosten

Lonen en salarissen 0
Sociale lasten 0
Pensioenlasten 0
Uitzendkrachten 0

0

Het ledenaantal alsmede de voorshands blijvend hoge proceskosten maken het thans onmogelijk 
een OvRAN-bureau met betaalde werknemers te financieren.

Bedrijfskosten

Secretariaat 3.000
Diensten van Derden 6.521
Proceskosten en dwangsommen NIVRA/NOvAA 60.077
Overige bedrijfskosten     976

70.574

De kosten van het secretariaat hebben betrekking op het secretariaat in Woerden. 
De diensten van derden hebben betrekking op gefactureerde kosten van software-ontwikkeling en 
-ondersteuning.
De proceskosten en dwangsommen Nivra/NOvAA hebben betrekking op betaalde proces-/advo
caatkosten en dwangsommen. Zoals hierboven uiteengezet bestaat de goede verwachting dat een 
groot deel daarvan terugbetaald zullen worden als gevolg van de lopende bodemprocedure.
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2008

Financiële baten en lasten

Rentebaten 0
Rentelasten en bankkosten 127

127
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OVERIGE GEGEVENS

Bestemming van het resultaat

Statutaire bepaling inzake resultaatbestemming

Er zijn geen statutaire bepalingen inzake het resultaat. 

Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor het verlies van dit aanvangsboekjaar ten laste van de algemene reserves te 
boeken. Door de aanloopverliezen worden deze negatief. Dit voorstel is in de cijfers verwerkt.

FISCALE POSITIE

De fiscale cijfers zijn identiek aan de commerciële cijfers. Voor eventuele onzekerheden over de 
fiscale positie zijn geen voorzieningen getroffen.
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BIJLAGE 1:  GEANONIMISEERDE TEKST ACHTERGESTELDE LENING € 50.000

OVEREENKOMST VAN GELDLENING MET ACHTERSTELLING

De ondergetekenden,
A. .........., gevestigd te ........, hierna te noemen 'de geldgever',

B. OvRAN, gevestigd te gevestigd te Helvoirt, hierna te noemen 'de geldnemer',

in aanmerking nemende:

1 dat geldnemer als gevolg van onvoorziene omstandigheden in de vorm van proceskostenveroordeling 
en dwangsommen een voorfinanciering benodigde van € 52.958,96 om aan onder meer die verplich
tingen te kunnen voldoen,

2 dat ter versterking van het weerstandsvermogen van geldnemer geldgever bereid is een achtergestelde 
lening aan geldnemer te verstrekken voor een bedrag van €50.000;

verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1. De geldgever stelt aan de geldnemer op 31 december 2008 een lening ter beschikking ten bedrage van 
€ 50.000 (zegge: vijftigduizend euro).

2. Vanaf de dag dat de lening is opgenomen, is de geldnemer over het uitstaande saldo van de lening een 
rente verschuldigd van 10% per jaar. De rente zal aan het einde van de maand september bij nabeta
ling worden voldaan, voor de eerste maal op 30 september 2009 over het alsdan vanaf de datum van 
opname verstreken tijdvak.

3. Het rente percentage zal jaarlijks per 30 september in onderling overleg tussen geldgever en geldne
mer opnieuw kunnen worden vastgesteld.1

4. De vordering van de geldgever op de geldnemer uit hoofde van deze overeenkomst, voor zover het te
rugbetaling van het niet-opeisbare deel van het leningbedrag betreft, is achtergesteld bij alle overige 
vorderingen ten laste van de geldnemer en wel zodanig dat bij faillissement of ontbinding van de 
rechtspersoon van de geldnemer de vorderingen van de geldgever uit hoofde van de achtergestelde 
vordering niet voor verrekening vatbaar zijn en slechts betaalbaar zijn, nadat de alsdan preferente en 
concurrente crediteuren van de geldnemer volledig zijn betaald danwel met bedoelde crediteuren een 
regeling of akkoord is getroffen, waarbij zij volledig kwijting hebben verleend tegen ontvangst van 
hun vordering of een gedeelte daarvan. De geldnemer is bevoegd om af te lossen op de 

1   Artikel 3 naar keuze opnemen indien geldgever en geldnemer renteherziening overeenkomen. 
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(restant)hoofdsom.

5. Geldgever zal van geldnemer nu of in de toekomst geen zekerheden verlangen voor deze lening. 

6. Geldgever en geldnemer kunnen niet van onderhavige bepalingen afwijken zonder schriftelijke over
eenstemming tussen beiden.

7. Het Nederlandse recht is van toepassing.  De bevoegde rechter is de Rechtbank Den Bosch. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend,

Geldnemer : OvRAN
Naam : J. Lemoine A.Boer
Functie : Penningmeester  Secretaris
Plaats : Woerden            Wassenaar
Datum : 31-december 2008

Geldgever : .......
Naam : .......
Functie : .......
Plaats : .......
Datum : 31-december 2008
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