
 

Samenvatting LOA-bestuursvergadering 16 juni 2020 
 

Deze samenvatting informeert u over de belangrijkste onderwerpen uit de LOA-
bestuursvergadering van 16 juni 2020. 
 

Samenstelling LOA-bestuur voor 2021 

Het LOA-bestuur besluit om gedurende de zomer alvast een openbare wervingstekst voor twee 

vacatures eind 2020 te plaatsen. De insteek is om in elk geval één vacature in december in te vullen 

om zodoende het wettelijk minimum aantal van 5 bestuursleden te hebben. 

Tevens zullen de bestuurders ook in hun eigen netwerk zoeken naar geschikte kandidaten. 

 

Aangezien Erik van der Haar uittreedt uit het LOA-bestuur, komt daarmee ook een einde aan zijn 

lidmaatschap van het NBA-bestuur als linking-pin. Eind 2020 dient het LOA-bestuur dus een nieuwe 

afgevaardigde in het NBA-bestuur aan te wijzen.  

 

Kwartiermakers accountantsberoep 

Het LOA-bestuur heeft een aantal vragen geformuleerd voor de kwartiermakers, en een aantal 

thema’s waarover ze met de kwartiermakers in gesprek willen gaan. Gepoogd wordt om in 

september een ontmoeting te regelen. 

 

NBA Handreiking OKB 

Het LOA-bestuur is zeer benieuwd naar de NBA Handreiking inzake OKB waar momenteel aan wordt 

gewerkt. Ter vergadering delen diverse bestuurders hun ervaringen en blijkt dat dit verschillend 

wordt ingevuld. 

 

NOW regeling 

Diverse LOA-bestuurders zijn bezorgd over de NOW regeling die volgens hen voor stevige 

maatschappelijke druk zorgt op de accountants. De regeling is snel opgezet en blijkt nu in de praktijk 

lastig hanteerbaar voor accountants. De NBA spreekt regelmatig met het Ministerie van SZW en 

daarbij zijn deze zorgpunten ook naar voren gebracht. De NBA is momenteel bezig met het uitwerken 

van de consequenties van de NOW regeling voor accountants. Dit doet de NBA samen met diverse 

kantoren, de SRA en het Adviescollege Beroepsreglementering. 

 
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. 
 


