
 

Samenvatting LOA-bestuursvergadering 13 oktober 2020 
 

Deze samenvatting informeert u over de belangrijkste onderwerpen uit de LOA-
bestuursvergadering van 13 oktober 2020. 
 

Vacature bestuurslid LOA en LOA ledengroepvergadering 16 december 2020 

Annique van der Ha en Jeroen Brak hebben een gesprek gevoerd met een kandidaat voor de 

vrijkomende bestuursvacature. Dit gesprek is positief verlopen. Kandidaat heeft prima vaktechnische 

kennis, stelt zich actief op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het beroep en beseft dat het 

beroep de uitdagingen die o.a. het CTA-rapport biedt niet uit de weg moet gaan. 

De kandidaat wordt voorgedragen voor benoeming op de LOA ledengroepvergadering in december 

2020. 

 

Voor de positie van voorzitter in 2021 wordt Annique van der Ha gekandideerd. Voor de positie van 

plv. voorzitter wordt Jeroen Brak gekandideerd. 

 

De stemmingen zullen digitaal plaatsvinden, gedurende 2 weken vóór de datum van de 

Ledengroepvergadering op woensdag 16 december. 

 

 

Presentatie en discussie onderzoek ‘accountants en faalervaring bij MKB-ondernemers’ 

Onderzoekster Desiree de Bos heeft een onderzoek gedaan naar de relatie tussen de accountant en 

de mkb-ondernemer tijdens een periode met tegenslag, de zgn. faalervaring (bv. een faillissement). 

Ze bespreekt haar onderzoeksconclusies met het LOA-bestuur. De LOA-bestuursleden geven enige 

feedback op hun eigen ervaringen in het middelgroot mkb-segment wanneer deze ondernemingen 

met een faalervaring worden geconfronteerd en hoe deze ondernemers geholpen kunnen worden. 

 

Het LOA-bestuur constateert de volgende belangrijke punten: 

1. De accountant heeft een rol als klankbord en ook als kritische vragensteller jegens de 

ondernemer. Deze combinatie van empathisch adviseur/klankbord en kritische controleur 

met vaktechnische verplichtingen is een lastige die soms tot onbegrip bij de ondernemer kan 

leiden. 

2. De ondernemer heeft in sommige gevallen een andere adviseur/specialist nodig dan de 

accountant. Diverse LOA-bestuursleden benoemen voorbeelden waarin de accountant geen 

advies zou moeten verstrekken omdat het advies in een dergelijke situatie inbreuk kan 

maken op de vijf fundamentele beginselen. 

3. De accountant kan in bovenstaande doorverwijzen naar een andere adviseur en deze ook 

assisteren. Op deze wijze kan de ondernemer ook geholpen worden. 

 

Het LOA-bestuur constateert dat de NBA meer guidance kan geven aan leden met klanten in de 

insolventiefase. 

 
Meer informatie? 
Voor meer informatie over het LOA-bestuur en de activiteiten kunt u contact opnemen met de 
secretaris van het LOA-bestuur, Fred de Vries via f.devries@nba.nl of 020 301 0 375. 


