
   

 

Agenda Ledengroepvergadering Ledengroep Openbaar Accountants op 22 juni 2015 
 
Bijeenkomst van de Ledengroepvergadering van de Ledengroep Openbaar Accountants, 
 
die zal worden gehouden op maandag 22 juni 2015 in Theater en Congrescentrum Spant!, 
Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB te Bussum, 
 
van 10.30 tot 11.15 uur. 
 
Ontvangst en registratie van 10.15 tot 10.30 uur. 
 
1. Opening en mededelingen 
 
 
2. Aanwijzen stembureau 
Aanwijzing vindt plaats overeenkomstig artikel 16 van de Nadere voorschriften ledengroep 
openbaar accountants 
 
 
3. Benoemingen bestuur en rooster van aan- en aftreden 
a. Benoeming bestuursleden  
Voorgesteld wordt om de volgende twee personen te benoemen tot lid van het bestuur van de 
Ledengroep Openbaar Accountants (zie bijlage 1 voor korte cv’s): 
 
Diana Clement AA RA 
Ruud Vrolijk RA 
 
b. Benoeming voorzitter 
Voorgesteld wordt Diana Clement AA RA te benoemen als voorzitter  
 
c. Benoeming plaatsvervangend voorzitter 
Voorgesteld wordt Marco Moling AA RA te herbenoemen als plaatsvervangend voorzitter 
 
d. Vaststelling rooster van aan- en aftreden 
Vaststelling van het rooster van aan- en aftreden (zie bijlage 2) 
 
 
4. Prioriteiten en plannen voor 2015-2016 
Presentatie over de prioriteiten en plannen van de ledengroep voor 2015 en 2016 
 
 
5. Uitslag van de stemmingen 
Uitslag van de stemmingen onder agendapunt 3 
 
 
6. Rondvraag en sluiting 



  Bijlage 1 

 

Voordracht twee nieuwe bestuursleden Ledengroep Openbaar Accountants op 22 juni 

2015 

Wegens het uittreden van Jan Gijsbert Bakker en Dirk ter Harmsel in 2015 zijn er twee 

vacatures te vervullen in het bestuur van de ledengroep. 

De omvang van het LOA-bestuur blijft met de voordrachten van Diana Clement en Ruud 

Vrolijk op zes personen. Hierbij wordt gestreefd naar een representatieve verdeling waarbij 

kleine kantoren, middelgrote kantoren en grote kantoren in het bestuur vertegenwoordigd 

zijn. Eveneens wordt in het LOA-bestuur gestreefd naar een gelijke verdeling tussen RA’s en 

AA’s. 

Met het voorstellen van Diana Clement en Ruud Vrolijk tot lid van het bestuur is het huidige 

LOA-bestuur van mening dat de samenstelling per 22 juni 2015 een goede en 

representatieve vertegenwoordiging is van de gevarieerde achterban van openbare 

accountantskantoren. 

 
 
 
 

Diana Clement AA RA 

Diana Clement (1965) is als partner verbonden aan Borrie, een op 

het mkb gerichte accountantsorganisatie met vestigingen in 

Amsterdam en Rotterdam. Zij is tevens lid van het dagelijks bestuur 

van Borrie.  

In de periode van 2007 tot en met 2011 maakte Diana deel uit van 

het NOvAA-bestuur, waarvan 2011 als voorzitter. In de zomer van 

2014 maakte ze deel uit van de Werkgroep toekomst 

accountantsberoep. Thans is zij ten behoeve van de NBA voorzitter van de Commissie 

Kwaliteitsbewaking Praktijkopleiding AA. Tot december 2015 is Diana nog lid van het bestuur 

van de SRA. 

Haar redenen om zich te kandideren voor bestuurslid en voorzitter van de LOA motiveert zij 

als volgt: “Ik heb een passie voor het beroep van accountant. Het is een mooi beroep, waar 

ik mij ook in bestuurlijke zin actief voor wil inzetten. Daarbij wil ik vooral het gezicht zijn van 

de mkb accountants, hun belangen behartigen en de contacten met de voor deze groep 

accountants belangrijke stakeholders onderhouden. Een van mijn belangrijkste speerpunten 

daarbij is om bij te dragen aan het herstel van het vertrouwen in het accountantsberoep als 

geheel en in die van de mkb-accountant in het bijzonder. Met name door de implementatie 

te bevorderen van de aanbevelingen uit het rapport “In het publiek belang”, waarvan ik een 

van de opstellers ben. Daarbij denk ik ook graag mee over de toekomstige rol en functie van 

de NBA, en de wijze waarop de ledengroep openbaar accountants hierin een belangrijke rol 

kan blijven vervullen”. 



  Bijlage 1 

 

 

Ruud Vrolijk RA 
 
Ruud Vrolijk (1973) is inmiddels 15 jaar als registeraccountant 

verbonden aan BDO, waarvan de laatste vier jaar als partner. Zijn 

RA opleiding heeft Ruud afgerond aan de Universiteit van Tilburg. 

Zijn klantenpakket bestaat voornamelijk uit MKB ondernemingen. 

Het is niet alleen in het accountantsberoep waar compliance hoog 

op de agenda staat, ook door MKB ondernemers wordt hieraan de 

nodige aandacht besteed; besef van compliance bij het MKB groeit. 

Als accountant juicht Ruud dat zeer toe en ziet daardoor kansen 

voor ons beroep; kansen om vertrouwen te herstellen en een 

positieve bijdrage aan de perceptie van het publiek te leveren. Binnen het Ledenbestuur 

Openbaar Accountants streeft Ruud er naar om de belangen van de leden werkzaam in het 

MKB op een heldere manier te vertegenwoordigen binnen het NBA, teneinde te waarborgen 

dat de standpunten van onze beroepsorganisatie breed gedragen worden. Tevens heeft hij 

speciale aandacht voor digitalisering en nieuwe audit technieken in het beroep. 

 



  Bijlage 2 

 

Rooster van aan- en aftreden bestuur Ledengroep Openbaar Accountants 

22 juni 2015 

 

Vereisten van de Wet op het accountantsberoep (Wab) en de Verordening op de 

ledengroepen (VLG) 

a) Er geldt een termijn van vier jaar voor bestuursleden van de ledengroepen. Bij 

tussentijdse benoeming wordt afgetreden op het tijdstip waarop degene in wiens plaats 

is benoemd, zou aftreden. (Wab Art. 17 lid 5) 

b) Een bestuurslid kan na afloop van de termijn niet terstond worden herkozen, tenzij hij/zij 

is benoemd voor een tussentijds opengevallen plaats. (Wab Art. 17 lid 6) 

c) Als de voorzitter van het NBA-bestuur een RA is, is de voorzitter van het LOA-bestuur een 

AA en vice versa (VLG Art. 17 lid 3) 

d) Bij het opstellen van deze voorstellen is uitgegaan van de formele wettelijke vereisten in 

de Wab (geldig vanaf 1 januari 2013) en de Verordening op de ledengroepen (geldig 

vanaf 1 juli 2013). 

 

Naam en functie Datum van 
aantreden 

Jaar van 
aftreden 

Resterende periode vanaf 22 
juni 2015 

Jan Gijsbert Bakker, lid 16 12 2013 2015 Uitgetreden in april 2015 

Diana Clement, voorzitter en 
linking pin LOA/NBA-bestuur 
vanaf 22 juni 2015 

22 05 2015 2019 4 jaar 

Dirk ter Harmsel, voorzitter en 
linking pin LOA/NBA-bestuur tot 
22 juni 2015 

16 12 2013 2015 Treedt uit 22 juni 2015 

Peter Jongerius, lid 16 12 2013 2017 2 jaar 

Joris Joppe, lid 16 12 2013 2016 1 jaar 

Marco Moling plv. voorzitter 16 12 2013 2017 2 jaar 

Ruud Vrolijk, lid 22 05 2015 2019 4 jaar 

Bert Willems, lid 16 12 2013 2016 1 jaar 

 

Per 22 juni 2015 bestaat het bestuur van de Ledengroep Openbaar Accountants uit zes 

personen. 
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