
BEROEPSCODE voor LEDEN van  OvRAN

Inleiding Beroepscode OvRAN:
De beroepscode voor leden van OvRAN is de Code of Ethics van Ifac.  Gezien de bijna 100 pagina’s van 
deze Code of Ethics van Ifac, de regelmatige aanvullingen c.q. wijzigingen en de complexe en moeilijk 
vertaalbare teksten,  is er uit kostenoverwegingen van afgezien een voortdurend bijgewerkte 
Nederlandse vertaling beschikbaar te stellen. Daarom is een korte en duidelijke Samenvatting 
Beroepscode OvRAN van 7 pagina’s beschikbaar gesteld in de Nederlandse taal.  

De volgende links maken een efficiënte kennismaking mogelijk van de belangrijkste aspecten:
Duidelijkheid
Zwaardere Verplichtingen
Download Links(gratis)
Samenvatting Beroepscode
Vrijstellingen

Duidelijkheid: Ten opzichte van de beroepscode van Nivra/NOvAA, de VGC, zijn er twee belangrijke 
interpretatieverschillen:
 Definitie van deel B van de Code of Ethics. De definitie van “audit” is binnen Ifac bewust onduidelijk 

gehouden. Als gevolg is de term: professional accountants in public practice in deel B van de Code of 
Ethics onduidelijk en poly-interpretabel.  Datzelfde geldt voor de term professional accountants in 
business in deel C.  Daarom is het begrip “audit” bij OvRAN verduidelijkt en beperkt tot de wettelijke 
controle en degenen die daarvoor opteren. Als gevolg zijn overheidsaccountants, internal auditors en 
“samenstellers” geplaatst in deel C van de beroepscode OvRAN.  Dit in afwijking van de VGC en in 
overeenstemming met Ifac.

 Activiteiten of personen? De Code of Ethics geeft regels voor bepaalde soorten activiteiten van 
personen. De VGC van Nivra/NOvAA heeft de VGC echter gekoppeld aan bijna alle andere 
regelgeving en geeft daarom regels voor personen. OvRAN heeft alle overige regelgeving alleen 
gekoppeld aan haar Kamerstructuur. Haar beroepscode volgt derhalve de Code of Ethics.   

Als gevolg van dit heldere begrip “audit” en de koppeling aan activiteiten in plaats van aan personen is 
ook een einde gekomen aan het onduidelijk en poly-interpretabele begrip in de Code of Ethics : 
“professional accountants in public practice”, dan wel de door de VGC gehanteerde vertaling als 
“Openbaar Accountant”.  In de beroepscode van OvRAN wordt alleen gesproken over controlerende 
leden in deel B. van de beroepscode en adviserende leden in deel C. 
Ook het ontbreken van zichzelf stapelende regelgeving bovenop de VGC,   komt de duidelijkheid en 
overzichtelijkheid van de OvRAN-regelgeving ten goede.

Zwaardere verplichtingen: In verschillende gevallen is de OvRAN van mening dat voor leden zwaardere 
verplichtingen wenselijk zijn.  Zwaarder zowel ten opzichte van de  Code of Ethics van Ifac als de 
bestaande VGC-Codes van zowel Nivra als NOvAA.  Zo is bijvoorbeeld het aloude Nederlandse 
adagium: deugdelijke grondslag, in ere hersteld.  Ook de netwerkdefinitie van Ifac is weer in ere hersteld. 
Hierdoor wordt de mogelijkheid uitgesloten om (zoals in de VGC) belangrijke delen van het netwerk 
buiten de fundamentele  en ethische beginselen van de beroepscode te houden. Dergelijk gedrag 
beschouwt OvRAN als onethisch.  Ook de onafhankelijkheidseisen zijn zwaarder door van controlerende 
leden te verlangen dat hun commerciële dienstverlening buiten hun wettelijke taak niet meer dan 10% 
van hun controleomzet zal bedragen.  Bij een niet-herstelde materiële fraude of bij witwassen moet 
bijvoorbeeld de opdracht worden teruggegeven.  
Bij verschil in interpretatie is de oorspronkelijke Code of Ethics van Ifac echter doorslaggevend. De 
definitie van “audit” en welbewuste verzwaringen hebben, als noodzakelijke lokale afwijking, daarbij 
voorrang boven de Code of Ethics van Ifac.   

Download Links(gratis): De volledige tekst van de 2005 Code of Ethics zoals gepubliceerd kunt u 
downloaden via deze link. 
De 2006 aanvullingen inzake netwerk en onafhankelijkheid kunt u downloaden via deze link 
Het volledige Ifac-Handboek deel 1 waarin is opgenomen de complete tekst van de Ifac-Code kunt u 
downloaden via deze link.  Volledigheidshalve is ook het  Ifac-Handboek deel II hier downloadbaar.

Samenvatting Beroepscode:
De verkorte beroepscode treft u aan via de link:  Samenvatting Beroepscode OvRAN

Vrijstellingen:
Dit betreft alleen situaties waarbij een buitenlands lid van een Ifac-lid, zelf onderhevig is aan haar eigen 
beroepscode.   

http://www.ovran.nl/samenvatting_beroepscode_ovran.pdf
http://www.ovran.nl/2008_IAASB_Handbook_Part_II-Compilation.pdf
http://www.ovran.nl/2008_IAASB_Handbook_Part_I-Compilation.pdf
http://www.ovran.nl/code_of_ethics_network_firm.pdf
http://www.ovran.nl/2005_code_of_ethics.pdf
http://www.ovran.nl/samenvatting_beroepscode_ovran.pdf
http://www.ovran.nl/samenvatting_beroepscode_ovran.pdf

