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I. AGENDA LEDENVERGADERING 
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Agenda ledenvergadering van de 
ledengroep accountants in business  
d.d. 31 oktober 2017 
 

 

1. Opening door voorzitter Gert Nijland 

 

2. Verkiezing en vaststelling 

a. Verkiezing bestuurslid 
b. Verkiezing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 
c. Vaststelling rooster van aftreden 

 

3. Notulen 

Vaststelling notulen van de ledengroep vergadering 18 april 2017 

 

4. Nieuw nader voorschrift  Noclar (Non compliance with law and regulations) 

 

5. Voortgang jaarplan 2017/2018 

 

6. Drs. Eric Smit, onderzoeksjournalist van Follow the money 

 

7. Paneldiscussie 'Een nieuw financieel bewustzijn' 

Aan dit panel zullen deelnemen: 

 Prof. dr. Boudewijn de Bruijn, hoogleraar financiële ethiek 

 Drs. Deborah Cheng RA, Finance Director at Trimb Healthcare en commissaris MC 
Slotervaart 

 Drs. Carolina Wielinga RA, Head of Financial Restructuring & Recovery Rabobank 
 

8. Sluiting 

 

Borrel 
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II. TOELICHTING OP DE AGENDA 
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1|  Verkiezing en vaststelling 
 

Tijdens deze vergadering vindt de stemming plaats voor de verkiezing van twee nieuwe 
bestuursleden en wordt het rooster van aftreden vastgesteld. Anders dan vorige keren vindt er geen 
online stemming plaats, dat wil zeggen dat er alleen tijdens de vergadering wordt gestemd. Leden die 
niet aanwezig kunnen zijn bij de vergadering hebben de mogelijkheid om een ander lid te machtigen 
om een stem uit te brengen via de aanmeldprocedure van deze bijeenkomst. 

 

A Verkiezing nieuwe bestuursleden 

Het ledengroep bestuur accountants in business bestaat uit 7 personen die door de ledenvergadering 
zijn benoemd. Conform het rooster van aftreden leggen twee bestuursleden de heer Drs. M.T. 
Eggermont RA en de heer J. Wietsma AA, hun functie neer. Na een uitgebreide wervings- en 
selectieprocedure en op grond van artikel 13 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen beveelt 
het ledengroep bestuur accountants in business de volgende kandidaten aan:  

 

 De heer Drs. O.M. van Tuijl RA 

 

 

Mijn naam is Olivier van Thuijl en ik woon met 
mijn vrouw en drie kinderen in Amstelveen. 
De (post) doctorale opleiding tot 
Registeraccountant heb ik gevolgd aan de 
UvA. Ik heb een jarenlange ervaring in zowel 
de Internationale Audit als Finance consulting 
bij Deloitte. Tevens heb ik een aantal jaar 
gewerkt aan de ontwikkeling en uitrol van het 
wereldwijde nieuwe Audit Systeem van 
Deloitte, waarvan 2 jaar in de USA. Daarnaast 
heb ik ervaring als interim CFO en Finance 
Director bij een tweetal gerenommeerde 
Nederlandse mediabedrijven.  

 De Accountants in Business is een grote groep ervaren Finance professionals met een gedeelde 
achtergrond in de Accountancy. Als bestuurslid van de ledengroep “Accountants in Business” zie ik 
de mogelijkheid om deze groep op de voor hun relevante onderwerpen dichter bij elkaar te brengen 
(in kleinere groepen, bijvoorbeeld naar industrie).  Leden kunnen hierdoor veel meer gebruik maken 
van elkaars kennis en kunde.  Daarnaast is het in de huidige tijd ook van groot belang om via 
verschillende media toegankelijk te zijn voor een zo groot mogelijk publiek, wat met alle 
informatiebronnen tegenwoordig zeker een uitdaging is.  

Deze bestuursfunctie zie ik als een leerzame ervaring en een gelegenheid om mijn netwerk verder uit 
te breiden. Ik kijk uit naar onze samenwerking! 

https://www.nba.nl/nieuws-en-agenda/agenda-en-evenementen/2017/oktober/ledengroepvergadering-accountants-in-bussiness-een-nieuw-financieel-bewustzijn/
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Mevrouw J.M.J. Bovens RA RC 

 

Ik ben Hannie Bovens. Ik ben zowel 
registeraccountant als registercontroller. Na 
mijn werkzaamheden als controlerend 
accountant bij EY heb ik mijn carrière 
voortgezet binnen ABP/APG. Binnen APG 
Groep ben ik momenteel werkzaam als 
manager Accounting Services. 

Daarnaast heb ik meerdere nevenfuncties in 
de financiële sector gehad. 

 

Op dit moment gaan de ontwikkelingen in het Finance-domein sneller dan ooit te voren, hetgeen 
meer en meer vergt van de Accountant in Business. Kennisverbreding alsook de inzet van andere 
vaardigheden is voor de Accountant in Business noodzakelijk om in deze veranderende omgeving de 
gewenste bijdrage te leveren. 

Ik zie het als een mooie uitdaging om als vertegenwoordiger van de beroepsgroep de thema’s die 
deze veranderingen ondersteunen op de agenda te zetten en hieraan als bestuurslid van de 
ledengroep Accountants in Business mede vorm te geven. 
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B  Verkiezing voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 

Op grond van artikel 17 lid 1 van de Verordening op de ledengroepen worden de voorzitter en de 
plaatsvervangend voorzitter van het ledengroep bestuur, jaarlijks door de leden van de ledengroep 
uit het ledengroep bestuur benoemd.  De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van het 
ledengroep bestuur zijn terstond herbenoembaar zoals bepaald in artikel 17 lid 2 van de Verordening 
op de ledengroepen. 

Het ledengroep bestuur draagt de heer G.J. Nijland RA RB CCO voor als voorzitter en de heer J.B.M. 
van Hoeven RA als plaatsvervangend voorzitter. 

 

 

 

De heer G.J. Nijland RA RB CCO 

Gert Nijland is afdelingsmanager 

Risicomanagement bij het Kadaster. Sinds 6 

november 2014 maakt hij deel uit van het 

ledengroep bestuur accountants in business. Sinds 

12 november 2015 is hij voorzitter van dit bestuur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer J.B.M. van Hoeven RA 

 

Jasper van Hoeven RA is sinds 2009 managing 

partner van The Perfect Fit Finance & IT B.V. in 

Utrecht. Dit is een netwerkorganisatie van 

financiële professionals. Sinds 9 november 2016 

maakt hij deel uit van het ledengroep bestuur 

accountants in business 
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C  Vaststelling van het rooster van aftreden 

Artikel 10 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen schrijft voor dat jaarlijks een deel van het 
ledengroep bestuur aftreedt volgens een door de ledengroep vergadering vast te stellen rooster. Het 
bestuur van de ledengroep accountants in business heeft het volgende schema ter besluitvorming 
voorgelegd. 

 
 

Ledengroep bestuur AIB 2018 2019 2020 2021 

Dhr. G.J. (Gert) Nijland RA RB CCO X    

Dhr. P.M.E.G.M. (Paul) Slegers RA X    

Mw. ing. J.W. (Sandra) Addink-Berendsen AA  X   

Dhr. Drs. C.J.H. (Coen) Reinders RA   X   

Dhr. J.B.M. (Jasper) van Hoeven RA   X  

Dhr. Drs. O.M. (Olivier) van Thuijl RA    X 

Mevr. J.M.J. (Hannie) Bovens RA RC    X 

 

  

https://www.nba.nl/Voor-leden/Ledengroepen/Ledengroep-Accountants-in-Business/Ledengroep-accountants-in-business---Kandidaatstelling/#Sandra
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2| Notulen 18 april 2017  
 
 
 
 

 
 
 

1. Ontvangst  
Vanaf 18.30 uur worden de leden ontvangen op de locatie. 
 
2. Opening door voorzitter Gert Nijland 
De voorzitter van het ledengroep bestuur Gert Nijland heet de leden om 19.03  van harte welkom bij 

de extra ingelaste ledenvergadering. Het programma bestaat uit een formeel gedeelte (naar 

aanleiding van het vertrek van een bestuurslid) met aansluitend een discussiebijeenkomst over de  

toekomst van ons beroep. Een aantal leden zal aan het eind van de bijeenkomst de eed afleggen. Van 

de avond zullen ook tekeningen worden gemaakt. 

 

De volgende mededelingen worden gedaan: 

Aangaande de VRC: de wegen zullen zich scheiden per 1 september aanstaande. Afgesproken is dat 

leden van beide organisatie aan de activiteiten van beide organisatie mogen blijven deelnemen.  

Voorzitter vraagt aandacht voor de uitbereiding van de code of ethics, NOCLAR: in oktober zal de 

ledengroep hierop terug komen. Is een belangrijk onderwerp voor accountants in business. 

 

Tijdens de ledenvergadering zal er handmatig gestemd worden over: 

1. De door het zittend bestuur voorgedragen kandidaat De heer Drs. C.J.H. (Coen) Reinders RA 

ten gevolgen van het neerleggen van zijn functie als bestuurslid door dhr. drs. F.R. (Franklin) 

Hagel RA. Dhr. Hagel is niet bij de ledenvergadering aanwezig maar een gepast afscheid zal 

volgen. 

2. Rooster van aftreden 

 

De uitkomsten van de debatsessie aan het eind van de bijeenkomst zullen worden gebruikt het 

visietraject van de NBA en het updaten van het visiedocument over de financieel professional. 

 
3. Verkiezing en vaststelling 

d. Verkiezing bestuurslid 
e. Vaststelling rooster van aftreden 

 

Vergadering 
 

: Ledenvergadering Accountants in Business                                          
‘De toekomst van ons beroep’ 
 

Datum 
 

: 18 april 2017 

Plaats 
 

: NBA - Amsterdam 

Aanvang 
 

: 
 

19:00 uur (ontvangst vanaf 18.30) 
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Gert Nijland licht toe dat in tegenstelling tot voorgaande vergadering geen online stemming zal 
plaatsvinden. De stemming gaat via de stemformulieren die zijn uitgereikt aan het begin van de 
bijeenkomst. De heren Arie de Graaf en Frans van Schaik zullen deze avond als stembureau fungeren.  
De op grond van artikel 13 lid 2 van de Verordening op de ledengroepen aanbevolen kandidaten voor 
functies in het ledengroep bestuur. Tijdens de ledenvergaderingen waren er 80 stembiljetten 
uitgereikt, 78 stemmen zijn ontvangen. 
 
a. Verkiezing nieuw bestuurslid ledengroep bestuur 
De heer C.J.H. Reinders RA (uitslag) 
De ledengroep accountants in business heeft bij handmatige stemming met grote meerderheid 
besloten het voorgedragen lid te benoemen. 
De voorzitter feliciteert hem met zijn benoeming. 
 
b. Vaststelling rooster van aftreden 
De ledengroep accountants in business heeft bij handmatige stemming met grote meerderheid 
besloten het rooster van aftreden vast te stellen.  
 

Ledengroep bestuur AIB 2017 2018 2019 2020 

Dhr. drs. M.T. (Marc) Eggermont RA X    

Dhr. J. (Jan) Wietsma AA X    

Dhr. G.J. (Gert) Nijland RA RB CCO  X   

Dhr. P.M.E.G.M. (Paul) Slegers RA  X   

Mw. ing. J.W. (Sandra) Addink-Berendsen AA   X  

Dhr. Drs. C.J.H. Reinders RA    X  

Dhr. J.B. M. (Jasper) van Hoeven RA    X 

 
 
4. Notulen 

Vaststelling notulen van de ledengroep vergadering 9 november 2016 

Voorafgaand aan de vergadering was er de mogelijkheid om opmerkingen over de notulen te maken. 
Deze zijn niet ontvangen. De ledenvergadering accountants in business stelt de notulen d.d. 9 
november 2016  ongewijzigd vast. 
 
Gert Nijland bedankt iedereen voor het uitbrengen van de stemmen.  
 
5.Themasessie: “de visie op ons beroep als financieel professional”. 

De bestuursleden vertellen in 1 minuut wat volgens hen de kernpunten waren van de avond. 

Jan Wietsma: wat veranderd er in de kern van het beroep? Weinig verandering. Maar de context 

veranderd wel. Accountant zal steeds vaker gevraagd worden iets te vinden van de toekomst.  

Jasper van Hoeven: circulaire economie en duurzaamheid voor het beroep? CO2 uitstoot zal tot het 

vakgebied gaan behoren. Zelf het voortouw nemen om die uitstoot in de jaarrekening op te nemen. 

Tevens zouden wij misschien eigenaar moeten worden van de milieubalans en wij zouden het 

business model levensvatbaar moeten houden. 

Marc Eggermont: welke competenties/vaardigheden het meest belangrijk? Veel reacties op moreel 

kompas: ‘kost veel geld, maar voel me er goed bij’. Mag je verwachten dat zulke zware 

consequenties gedragen worden?  

Coen Reinders : impact van technologie op de financiële functie. 1. Digitalisering van business 

processen, 2.kunstmatige intelligentie, 3. Big data 

https://www.nba.nl/Voor-leden/Ledengroepen/Ledengroep-Accountants-in-Business/Ledengroep-accountants-in-business---Kandidaatstelling/#Sandra
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Gert Nijland: 1.NBA moet vooral in scenario’s gaan denken. 2.De toekomstige accountant is google. 

3.Kennis/ratio/verleden maken plaats voor intuïtie en toekomst gericht 

 
 
6. Sluiting 

De voorzitter dankt iedereen voor de input en het bureau voor de organisatie. Hij vraagt de 

tekenaars om een indruk te geven van wat zij hebben kunnen tekenen naar aanleiding van de 

gedeelde informatie. Ter afsluiting geeft hij een overzicht van de aankomende activiteiten en de 

mogelijkheid om na afloop van de ledenvergadering de eed af te leggen. 
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