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Voordracht voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Ledengroep Openbaar Accountants 

t.b.v. de digitale stemming van 8 t/m 18 december 2014 

Voorstel voorzitter LOA 

Voorgesteld wordt om Dirk ter Harmsel te herbenoemen als voorzitter. De heer Ter Harmsel 

fungeert reeds sinds oktober 2011 als voorzitter LOA en is eveneens sinds januari 2013 de 

plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Aldus is de heer Ter Harmsel ook de linking pin 

tussen LOA- en NBA-bestuur. Op 16 december 2013 is hij voor een eerste termijn als 

voorzitter gekozen. 

Voorstel plaatsvervangend voorzitter LOA 

Voorgesteld wordt om Marco Moling te herbenoemen als plaatsvervangend voorzitter. De 

heer Moling is op 16 december 2013 gekozen voor een eerste termijn als plaatsvervangend 

voorzitter. 

Dirk ter Harmsel 

Dirk ter Harmsel (1961) werkt sinds september 1984 bij Alfa 

Accountants en Adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur 

vaktechniek accountancy. Daarvoor heeft hij leiding gegeven 

aan de vestigingen in Oost Gelderland. In de periode 2004 tot 

en met 2008 was Dirk ter Harmsel bestuurslid van de NOvAA, 

het laatste jaar tevens voorzitter. In 2009-2010 was hij lid van 

de accountantskamer te Zwolle. Die functie heeft hij moeten 

opgeven toen hij in juli 2010 weer werd gekozen in het bestuur van de NOvAA. Sinds januari 

2013 is hij plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Dirk ter Harmsel heeft de ambitie om de 

NBA een belangrijke en toegankelijke organisatie voor de leden te laten zijn: “Mijn streven is 

dat iedere accountant de meerwaarde ervaart van het lid zijn. Ik leg daarbij de nadruk op de 

accountants werkzaam in het openbare beroep en in het bijzonder op de accountants 

werkzaam in het MKB. De accountantstitel brengt verplichtingen met zich, wat de basis is 

voor het onderscheidend vermogen. Ik wil mij ervoor inzetten om die verplichtingen te 

beperken tot het noodzakelijke om onderscheidend te kunnen zijn”. 

 

Marco Moling 

Marco Moling (1972) , registeraccountant en accountant-

Administratieconsulent, studeerde bedrijfseconomie en fiscale 

economie. Hij werkte onder meer bij BDO en de Belastingdienst 

en is nu eigenaar van Accountax Accountants & 

Bedrijfsadviseurs. Marco is verder NBA-ambassadeur, verzorgt 

PE-cursussen en is als gastdocent betrokken bij de 
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accountantsopleiding.  Verder heeft hij verscheidene boeken en artikelen op zijn naam 

staan. Marco staat voor het onderscheidend vermogen van de MKB-accountant. Marco 

gelooft in een krachtige beroepsorganisatie, waarbij de belangen van de kleinere kantoren 

behartigd worden. Een beroepsorganisatie die inspeelt op en nadrukkelijk aanwezig is als het 

gaat om herkenbaarheid, kwaliteit en imago van deze MKB-accountant, waarbij naast 

ontwikkelingen op het gebied van onderwijs vooral het invullen van de geïnventariseerde 

behoeftes bij de MKB-ondernemer centraal staan. Een MKB-accountant, óók die van de 

kleinere praktijken, die naar de toekomst toe op deskundigheid en communicatie de 

concurrentieslag zal winnen ten opzichte van andere aanbieders. “Een beroep om trots op te 

zijn nu en in de toekomst”. 


