
 

Samenvatting LOA-bestuursvergaderingen 17 december 2019 en 21 januari 2020 
 
Deze samenvatting informeert u over de belangrijkste onderwerpen uit de LOA-bestuursvergaderingen van 
17 december 2019 en 21 januari 2020. 
 
Terugblik LOA Ledengroepvergadering en NBA-ledenvergadering 16 december 2019 
Jeroen Brak is op 16 december 2019 als nieuw bestuurslid gekozen en Annique van der Ha is tot bestuurslid en 
voorzitter gekozen. 
NBA-voorzitter Marco van der Vegte is als gast in de vergadering aanwezig om gezamenlijk terug te blikken op 
de vergaderingen en vooruit te kijken naar activiteiten 2020. 
Belangrijk aandachtspunt voor het LOA-bestuur is om meer inzicht te krijgen in de gevarieerdheid van de 
achterban van openbaar accountants. 
 
Prioriteiten LOA voor 2020 
Voor 2020 stelt het LOA-bestuur de volgende prioriteiten op: 

1. Reageren op consultaties – zo wordt binnenkort de consulatie herziening NVKS verwacht 
2. Actieve betrokkenheid bij voorbereiding pilot faculty – hier is LOA-bestuurslid Endymion Struijs reeds 

actief bij betrokken 
3. Betrokkenheid bij pilot communities 

 
Inzake de nieuwe governance van de NBA vindt ook regelmatig overleg plaats tussen alle drie de 
ledengroepbesturen. 
 
Veiligheid van accountants 
In navolging van eerdere bespreking in het LOA-bestuur heeft het LOA-bestuur gesproken met Dirk ter 
Harmsel, lid van de Accountantskamer. Dit gesprek en discussie hebben op persoonlijke titel plaatsgevonden. 
Aan de orde kwamen onder andere de werkwijze van de Accountantskamer, het belang van tuchtrecht, en de 
10-jaarstermijn waarbinnen klachten tegen accountants kunnen worden ingediend. 
Er zijn vooralsnog geen concrete actiepunten of follow-up afgesproken. Het is ook bijzonder lastig om  dit 
concreet te maken. Bespreking van het onderwerp is voorlopig het doel – reeds mede in gang gezet door de 
zogenaamde Rode Loperdebatten geïnitieerd door LOA-bestuursleden Antoinette Dijkhuizen en Endymion 
Struijs. 
 
NBA Young Profs 
LOA-bestuurslid Johan Nelemans heeft begin januari de Young Profs vergadering bezocht. De resultaten van 
het vervolgonderzoek naar work-life balance etc. worden met belangstelling tegemoet gezien. Afgesproken is 
o.a. om elkaar regulier te bezoeken. 
 
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. 


