
 

Agenda Ledengroepvergadering Ledengroep Openbaar Accountants op 19 december 2016 
 
Bijeenkomst van de Ledengroepvergadering van de Ledengroep Openbaar Accountants, 
 
die zal worden gehouden op maandag 19 december 2016 in Theater en Congrescentrum Spant!, 
Dr. A. Kuyperlaan 3, 1402 SB te Bussum, 
 
van 13.30 tot 14.30 uur. 
 
Ontvangst en registratie van 13.00 tot 13.30 uur. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
2. Aanwijzen stembureau 
Aanwijzing vindt plaats overeenkomstig artikel 16 van de Nadere voorschriften ledengroep 
openbaar accountants 
 
3. Verslag Ledengroepvergadering 22 juni 2015 
Vaststellen van het verslag van de Ledengroepvergadering van 22 juni 2015 (zie bijlage 1) 
 
4. 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 2 voor korte cv’s en hun motivatie): 
 
Erik van der Haar RA 
Johan Nelemans RA 
 
b. Benoeming voorzitter 
Voorgesteld wordt Diana Clement AA RA te herbenoemen als voorzitter  
 
c. Benoeming plaatsvervangend voorzitter 
Voorgesteld wordt Ruud Vrolijk RA te benoemen als plaatsvervangend voorzitter 
 
d. Vaststelling rooster van aan- en aftreden 
Vaststelling van het rooster van aan- en aftreden (zie bijlage 3) 
 
5. Activiteiten, prioriteiten en plannen 2016 – 2017 
Presentatie en discussie over de activiteiten over 2016 en de voorgenomen prioriteiten en 
plannen van de ledengroep voor 2017 
 
6. Uitslag van de stemmingen 
Uitslag van de stemmingen onder agendapunt 4 
 
7. Rondvraag en sluiting 
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Ledengroepvergadering Ledengroep Openbaar Accountants 22 juni 2015 1 
Spant!, Bussum; aanvang 10.30 uur 2 
 3 
 4 

Agendapunt 1 5 

Opening en mededelingen 6 
 7 
De voorzitter Dirk ter Harmsel opent de vergadering om 10.30 uur en heet alle aanwezigen welkom 8 
bij de tweede fysieke ledengroepvergadering van de Ledengroep Openbaar Accountants. 9 
De voorzitter memoreert dat in december 2014 geen fysieke ledengroepvergadering heeft 10 
plaatsgevonden, maar een elektronische stemming. Hij bedankt alsnog diegenen die daar aan 11 
hebben deelgenomen. 12 
 13 
De voorzitter licht toe dat vandaag een korte ledengroepvergadering van ongeveer 45 minuten 14 
plaatsvindt. Er wordt gestemd over twee nieuwe bestuursleden, de jaarlijkse stemming over de 15 
voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, de prioriteiten van het bestuur voor 2015 en 2016 16 
worden toegelicht en uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie. 17 
 18 
Vervolgens stelt de voorzitter de mensen voor die achter de tafel vooraan in de zaal zitten. Dit zijn 19 
Marco Moling, plaatsvervangend voorzitter van het ledengroepbestuur en Hugo van Campen, 20 
secretaris van de ledengroep. Voor in de zaal zitten bestuursleden Joris Joppe, Peter Jongerius en 21 
Bert Willems en de kandidaat-bestuursleden Diana Clement en Ruud Vrolijk die zich bij agendapunt 22 
3a aan de zaal zullen voorstellen. 23 
Jan Gijsbert Bakker die in april 2015 uit het bestuur is getreden is verhinderd. 24 
 25 
De voorzitter constateert vervolgens dat de vergadering is opgeroepen conform de vereisten uit de 26 
Verordening op de ledengroepen artikelen 5, 13 en 14 en daarmee aan de formele vereisten voldoet. 27 
 28 
Volgens de presentielijst is het aantal bij aanvang van deze vergadering geregistreerde stemmen 26, 29 
inclusief volmachten. Voor het nemen van geldige besluiten tijdens deze vergadering is meer dan de 30 
helft van dit aantal stemmen vereist. Na vijftien minuten na aanvang van deze vergadering wordt de 31 
presentielijst en het aantal in de vergadering aanwezige stemmen definitief vastgesteld [noot: dit 32 
aantal na vijftien minuten bedraagt 28]. Leden die zich daarna nog melden, worden wel toegelaten 33 
tot de vergadering, maar hebben geen stemrecht en aan hen toegewezen volmachten komen te 34 
vervallen. 35 
 36 
Tot slot van deze inleidende woorden verwelkomt hij kandidaat NBA-voorzitter Pieter Jongstra als 37 
gast in deze vergadering. 38 
 39 
 40 

Agendapunt 2 41 

Aanwijzen stembureau 42 
 43 
Overeenkomstig artikel 16 van de Nadere Voorschriften ledengroep openbaar accountants is een 44 
stembureau gevormd dat belast is met het toezicht op de stemmingen. Collega Gerard van 45 
IJzendoorn en Rob Heinsbroek van het NBA-bureau hebben zich bereid getoond dit te verzorgen 46 
waarvoor de voorzitter hen alvast dank zegt. 47 
 48 
 49 
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Agendapunt 3 50 

Benoemingen bestuur en rooster van aftreden 51 

 52 
3a. Benoeming bestuursleden (bijlage 1) 53 
De voorzitter licht toe dat er twee vacatures in het bestuur zijn. Jan Gijsbert Bakker is per april 2015 54 
uitgetreden uit het bestuur, en de voorzitter zelf treedt tijdens deze vergadering uit. De twee 55 
kandidaten voor het bestuur zijn mevrouw Diana Clement en de heer Ruud Vrolijk. Zij stellen zich 56 
beiden kort voor. 57 
 58 
Diana Clement is werkzaam bij Borrie, lid van het dagelijks bestuur aldaar en heeft ook bestuurlijke 59 
ervaring opgedaan als bestuurslid en voorzitter van de NOvAA ten tijde van de fusie met het NIVRA. 60 
Momenteel is zij nog tot en met december 2015 bestuurslid bij de SRA. Als lid van de werkgroep 61 
Toekomst Accountantsberoep in de zomer van 2014 heeft zij met vele personen in en buiten het 62 
beroep gesproken en hernieuwd enthousiasme gekregen om zich bestuurlijk in te zetten voor de 63 
NBA. Als aandachtspunt noemt mevrouw Clement de governance van de NBA waarin zij een meer 64 
krachtige positionering van de ledengroep Openbaar Accountants voorstaat. Tevens ziet zij er naar 65 
uit om mee te werken de aanbevelingen van de werkgroep – vervat in het rapport In het Publiek 66 
Belang – te implementeren.  67 
 68 
Ruud Vrolijk is werkzaam bij BDO als vestigingsleider bij BDO te Breda. Een belangrijke reden om 69 
actief te worden als LOA-bestuurder is voor hem gelegen in het feit om – met behulp van het al 70 
genoemde rapport In het Publiek Belang – het vertrouwen van het maatschappelijk verkeer terug te 71 
winnen. Het rapport biedt naar zijn mening de nodige aanknopingspunten om de controlerende en 72 
adviserende functie van de accountant voor klanten in het MKB te verhogen. 73 
 74 
De voorzitter bedankt de kandidaat-bestuursleden voor hun korte presentatie en vraagt of er vanuit 75 
de zaal vragen voor hen zijn. Dit blijkt niet het geval te zijn. 76 
 77 
3b. Benoeming voorzitter 78 
De voorzitter licht toe dat voorgesteld wordt om Diana Clement te benoemen als voorzitter. 79 
 80 
3c. Benoeming plaatsvervangend voorzitter 81 
De voorzitter licht toe dat voorgesteld wordt om Marco Moling te herbenoemen als 82 
plaatsvervangend voorzitter. 83 
 84 
3d. Vaststelling rooster van aan- en aftreden (bijlage 2) 85 
De voorzitter geeft gelegenheid om vragen te stellen over het voorgestelde rooster van aan- en 86 
aftreden. Hier wordt geen gebruik van gemaakt. 87 
 88 
De voorzitter wijst op het feit dat Diana Clement ook is benoemd als linking pin van LOA naar het 89 
NBA-bestuur en dat vanmiddag in de NBA ledenvergadering zij ook als plaatsvervangend voorzitter 90 
NBA wordt voorgesteld. Dit uiteraard onder de voorwaarde dat zij in deze ledengroepvergadering tot 91 
lid van het LOA-bestuur wordt benoemd. 92 
 93 
De voorzitter geeft vervolgens korte uitleg over het stemformulier en vraagt of er nog vragen zijn 94 
over de voorstellen onder agendapunt 3. 95 
 96 
De heer Beekhuizen uit Bergschenhoek merkt op dat de heer Moling in zijn hoedanigheid als 97 
voorzitter NOVAK zicht in de afgelopen weken negatief heeft uitgelaten over het beleid van de NBA 98 
terwijl hij als plaatsvervangend voorzitter LOA daar ook medeverantwoordelijk voor is. Naar de 99 
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mening van de heer Beekhuizen is dit niet geheel verenigbaar en hij vraagt nadere toelichting aan de 100 
heer Moling. 101 
De heer Moling antwoordt dat in het bestuur van LOA ook enige malen is gesproken over zijn beide 102 
functies. Binnen LOA vertegenwoordigt Moling de kleine kantoren en dat is dezelfde achterban die 103 
hij als voorzitter NOVAK vertegenwoordigt. Een recente NOVAK enquête onder kleine kantoren heeft 104 
laten zien dat er op sommige punten ontevredenheid is en met o.a. deze input maakt Moling zich in 105 
LOA sterk voor een sterke positie van de MKB-accountant. 106 
De heer Beekhuizen onderschrijft het belang van de MKB-accountant, maar vraagt zich af waarom de 107 
NOVAK geen coöperatieve toonzetting in de communicatie hanteert i.p.v. het huidige afzetten tegen 108 
de NBA? 109 
Moling antwoordt door te verwijzen naar de professioneel-kritische instelling die van elke 110 
accountant wordt verwacht. In de MKB markt moeten grote stappen worden gezet om de toekomst 111 
veilig te stellen. Niet alleen dient elke MKB-accountant hier zelf aan te werken maar ook de NBA die 112 
moet faciliteren met regelgeving en het zorgdragen voor verbetering van de reputatie van de 113 
accountant. Daar wil Moling aan meewerken met een positief kritische instelling. 114 
De heer Beekhuizen sluit af door aan te geven te vertrouwen op het positieve in de komende jaren. 115 
 116 
Aangezien er verder geen vragen zijn geeft de voorzitter aan dat de aanwezigen nu hun stembiljet 117 
kunnen invullen. Het stembureau zal buiten de zaal de telling verzorgen waarna de uitslag bij punt 5 118 
zal worden medegedeeld. Het aantal stemgerechtigde leden in de zaal (inclusief eventuele 119 
volmachten) bedraagt 28. 120 
 121 
 122 

Agendapunt 4 123 

Prioriteiten en plannen voor 2015-2016 124 
De voorzitter wenst enige thema’s met de aanwezigen door te nemen. 125 
 126 
Algemeen 127 
Een belangrijke rol van het LOA-bestuur is om ontwikkelingen binnen het accountantsberoep te 128 
volgen en waar nodig te reageren. Eventueel kan het LOA-bestuur ook ontwikkelingen initiëren. 129 
Het openbaar beroep is breed, van controlepraktijk tot samenstelpraktijk. De voorzitter merkt op dat 130 
het recent er op lijkt alsof de verschillen meer benadrukt worden dan de overeenkomsten. Dat vindt 131 
hij jammer. Het uiteindelijke belang van het openbaar beroep is dat er 1 goede accountantsfunctie is 132 
in Nederland met toegevoegde waarde voor elk segment van de markt. 133 
Verder volgt het LOA-bestuur ook ontwikkelingen binnen de NBA. Veel onderwerpen die het 134 
openbaar beroep aangaan zitten dicht bij het Algemeen Bestuur. Als voorbeeld noemt de voorzitter 135 
het project In het Publiek Belang waar het Algemeen Bestuur sterk op acteert. Het LOA-bestuur heeft 136 
in het afgelopen jaar toch wat moeten zoeken naar haar rol in dit belangrijke traject, en kwam o.a. 137 
tot de conclusie dat haar positie in de bestuurlijke inrichting van de NBA complex is. 138 
 139 
Governance 140 
Het LOA-bestuur heeft begin 2015 in een notitie aan het Algemeen Bestuur haar gedachten over de 141 
bestuurlijke inrichting van de NBA in een uitganspunten notitie gezet. Deze governance discussie 142 
stond al geagendeerd binnen de NBA en het LOA-bestuur heeft met haar stellingname ervoor 143 
gezorgd dat deze discussie naar voren is gehaald. De notitie beschrijft de punten waar meer 144 
aandacht aan moet worden gegeven: 145 

1. Positie openbaar accountants in NBA 146 
2. Invloed van LOA-bestuur op zaken aangaande de openbare praktijk 147 
3. Intentie om positie LOA-bestuur te verstevigen 148 

 149 
 150 
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Implementatie maatregelen rapport In het Publiek Belang richting MKB 151 
Het LOA-bestuur is actief in de uitwerking van de maatregelen voor het niet-OOB domein. Dit betreft 152 
ongeveer 400 kantoren met een vergunning voor het doen van wettelijke controles. Hiertoe is een 153 
werkgroep niet-OOB opgericht die bestaat uit vertegenwoordigers van enkele middelgrote kantoren 154 
en belangenorganisaties als SRA en NOVAK. De uitwerking van de maatregelen dient te voldoen aan 155 
het oorspronkelijke doel van het rapport  – verbetering kwaliteit – en goed uitvoerbaar te zijn voor 156 
de kantoren in het niet-OOB domein. De voorzitter geeft aan te verwachten dat hier uitgebreid met 157 
de leden over zal worden gesproken in het najaar van 2015. Hij roept de aanwezigen ook op om 158 
actief dit onderwerp te blijven volgen. 159 
 160 
Commissie MKB 161 
Begin 2015 is de Commissie MKB actief onder voorzitterschap van de heer Steef Visser. De commissie 162 
rapporteert aan het LOA-bestuur. Er zijn reeds enkele projecten onderweg waaronder: 163 

1. HRA op maat voor de samenstelpraktijk 164 
2. Guidance bij de toepassing van Standaard 4410. Dit wordt ook afgestemd met de Raad voor 165 

Toezicht. 166 
3. Onderzoek naar de rol van accountants bij financieringsaanvragen. 167 

 168 
Kennisdeling MKB-accountant 169 
Dit blijft een belangrijk onderwerp voor het LOA-bestuur. De voorzitter wijst o.a. op de 170 
spitsuurbijeenkomsten inzake 4410 die eind 2014 en begin 2015 hebben plaatsgevonden. Dit zijn 171 
kleinschalige bijeenkomsten waarin (nieuwe) regelgeving toegelicht en bediscussieerd wordt. 172 
 173 
PE herziening 174 
Het Algemeen Bestuur van de NBA heeft de intentie om het systeem van Permanente Educatie om te 175 
vormen tot een output-systeem waarin aantoonbare vakbekwaamheid belangrijker is dan 176 
geregistreerde aanwezigheid. Onderdeel van deze voorgenomen herziening is o.a. het opstellen van 177 
profielen die passen bij de diverse werkvelden van de accountant. Het LOA-bestuur zal zich actief 178 
bezighouden met het opstellen van deze profielen en de educatieprogramma’s die daar vervolgens 179 
bij horen. 180 
 181 
De voorzitter geeft de aanwezigen gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. 182 
 183 
De heer Stolvoort uit Apeldoorn merkt op dat de herkenbaarheid van het LOA-bestuur, de 184 
ledengroep LOA en ook de nieuwe Commissie MKB nog niet goed is. Hij stelt in elk geval voor dat op 185 
de NBA website de ledengroepen en de Commissie MKB een meer prominentere plaats krijgen. 186 
 187 
De voorzitter antwoordt dat dit een terechte opmerking is die ook door het LOA-bestuur wordt 188 
herkend. Een gebrek aan herkenbaarheid is ook één van de redenen geweest voor het LOA-bestuur 189 
om begin 2015 de governance-discussie mede aan te zwengelen. 190 
Hij merkt verder op dat het LOA-bestuur weliswaar wat onzichtbaar is geweest in het afgelopen jaar, 191 
maar dat dit niets afdoet aan de belangrijkheid van het LOA-bestuur in de NBA. De linking-pin 192 
constructie zorgt er immers voor dat de LOA-voorzitter ook deel uitmaakt van het NBA Dagelijks 193 
Bestuur en Algemeen Bestuur. Met de kandidaat Diana Clement zal dit niet anders zijn. 194 
 195 
Aangezien er verder geen vragen of opmerkingen zijn sluit de voorzitter dit agendapunt af. 196 
 197 
 198 

Agendapunt 5 199 

Uitslag van de stemmingen 200 
De voorzitter geeft de uitslag van de stemmingen door. 201 
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 202 
Er zijn in totaal 28 stemgerechtigde leden in de zaal aanwezig (inclusief volmachten). 203 
Inzake de stemming over de bestuursleden zijn beide voorgestelde kandidaten gekozen tot lid van 204 
het bestuur van de Ledengroep Openbaar Accountants. Mevrouw Clement met 25 stemmen voor, 1 205 
tegen en 2 blanco, de heer Vrolijk met 24 stemmen voor, 1 tegen en 3 blanco. 206 
 207 
Inzake de stemming over de voorzitter is mevrouw Clement met 25 stemmen voor, 1 stem tegen en 208 
2 stemmen blanco gekozen tot voorzitter van de Ledengroep Openbaar Accountants. 209 
Inzake de stemming over de plaatsvervangend voorzitter is de heer Moling met 16 stemmen voor, 8 210 
stemmen tegen en 4 stemmen blanco gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de Ledengroep 211 
Openbaar Accountants. 212 
 213 
Het rooster van aan- en aftreden is goedgekeurd met 24 stemmen voor en 4 stemmen blanco. 214 

 215 
 216 

Agendapunt 6 217 

Rondvraag en sluiting 218 
De voorzitter vraagt of een van de aanwezigen gebruik wenst te maken van de rondvraag. 219 
 220 
Mevrouw Mulder uit Naarden merkt op aan te sluiten bij de opmerkingen van de heer Stolvoort en 221 
roept het LOA-bestuur op meer te doen aan de zichtbaarheid van de ledengroep. 222 
De voorzitter onderkent deze oproep en wijst onder meer op het instellen van de Commissie MKB, 223 
maar constateert ook dat het vergroten van de zichtbaarheid van het LOA-bestuur lastig is. Veel 224 
informatie die door de NBA aan de leden wordt gecommuniceerd betreft thematiek en onderwerpen 225 
die het openbaar beroep betreffen. Dat maakt het lastig voor het LOA-bestuur om zichzelf te 226 
profileren t.o.v. de NBA-activiteiten en communicatie. 227 
 228 
Aangezien er verder geen aanwezigen zijn die gebruik wensen te maken van de rondvraag sluit de 229 
voorzitter af door een dankwoord uit te spreken aan de leden voor het in het LOA-bestuur gestelde 230 
vertrouwen. De voorzitter neemt in deze vergadering immers afscheid van het LOA-bestuur. Hij 231 
bedankt zijn collega-bestuurders voor de goede samenwerking in het LOA-bestuur in de afgelopen 232 
jaren. 233 
Tevens bedankt de voorzitter Jan-Gijsbert Bakker voor zijn inspanningen in het LOA-bestuur 234 
gedurende zijn periode als bestuurslid. 235 
 236 
Tot slot wenst de voorzitter Diana Clement veel succes als nieuwe voorzitter van het LOA-bestuur. 237 
 238 
Mevrouw Clement bedankt vervolgens Dirk ter Harmsel voor zijn jarenlange inspanningen om het 239 
LOA-bestuur te leiden. Ondanks de herkenbare opmerkingen inzake o.a. zichtbaarheid en 240 
positionering van het LOA heeft Ter Harmsel er samen met de andere bestuursleden voor gezorgd 241 
dat er nu een mooi fundament ligt waar ze als nieuwe LOA-voorzitter graag op verder gaat bouwen. 242 
 243 
Ter Harmsel bedankt vervolgens de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 244 
ledengroepvergadering om 11.10 uur. 245 
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Voordracht twee nieuwe bestuursleden Ledengroep Openbaar Accountants op 19 

december 2016 

Wegens het uittreden van Peter Jongerius en Joris Joppe zijn er twee vacatures te vervullen 

in het bestuur van de ledengroep. 

De omvang van het LOA-bestuur blijft met de voordrachten van Erik van der Haar en Johan 

Nelemans op zes personen. 

 
 

Erik van der Haar RA 

Erik van der Haar (1964) is accountant, partner en lid van het 

dagelijks bestuur bij HLB Van Daal & Partners. Een 

accountants- en belastingadviesorganisatie met een 

dienstenpakket dat aansluit bij de behoefte van ondernemers 

binnen het MKB in Brabant, Limburg én Amsterdam. Tevens is 

Erik voorzitter van netwerkorganisatie HLB Nederland en 

beschikt hiermee over ruime bestuurlijke ervaring. 

“Met veel plezier oefen ik het beroep van openbaar 

accountant uit. Het beroep is de laatste jaren volop in 

beweging, deels omdat we dat zelf willen, deels omdat dat 

wordt afgedwongen door onze omgeving. Hoewel ik kritisch 

ben ten aanzien van een aantal onderdelen van de ingezette beweging ben ik over het 

geheel zeker positief. 

De ingezette beweging in het beroep , en daarmee de veranderingen in het beroep, is naar 

mijn mening zeker nog niet afgerond. Het is duidelijk dat onze omgeving, zoals bijvoorbeeld 

toezichthouders, politiek en het Ministerie van Financiën, nog veel meer van onze 

beroepsgroep verwacht. Echter, openbaar accountants en de accountantsorganisaties 

waarbij zij werkzaam zijn  hebben soms moeite het tempo van de noodzakelijke en/of 

gewenste veranderingen bij te houden. 

Graag wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om actief bij te dragen aan de verdere 

veranderingen van het beroep. Mijn insteek zal zijn om bij te dragen aan draagvlak binnen 

het beroep, daarbij het vereiste tempo niet uit het oog verliezend.” 
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Johan Nelemans MSc RA 
 
Johan Nelemans (1980) is als externe accountant 

verbonden aan ESJ Audit & Assurance, een 

accountantsorganisatie met 6 vestigingen in 

Zuidwest-Nederland en 175 medewerkers. Johan is 

tevens beleidsbepaler en hoofd vaktechniek van de 

Audit BV van ESJ en beschikt over ruim 18 jaar 

werkervaring. 

Naast zijn werkzaamheden als openbaar accountant 

is Johan tevens verbonden aan de Nyenrode Business 

Universiteit en Tilburg University, als freelance docent, corrector en examinator. Bij de SRA is 

hij werkzaam als beoordelaar voor de praktijkopleiding RA. Tevens treedt Johan op als 

examinator voor genoemde praktijkopleiding. 

Johan geeft aan altijd hart voor het accountantsvak te hebben gehad. Zo was hij in het 

verleden actief als bestuurslid van de Vereniging van Accountancy Studenten en (eerste) 

voorzitter (en mede-oprichter) van de NIVRA Adviescommissie Young Professionals, 

inmiddels herdoopt tot NBA Young Profs. 

Gezien zijn achtergrond, functies en passie voor accountancy, verwacht Johan een 

waardevolle bijdrage aan de Ledengroep openbaar accountants (LOA) te kunnen leveren. 

Waarbij zijn voornaamste motief is actief bezig te zijn en blijven met ons mooie beroep en in 

het bijzonder het verbeteren van de pubieke percentie daarvan. 
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Rooster van aan- en aftreden bestuur Ledengroep Openbaar Accountants 

19 december 2016 

 

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 19 
december 2016 

Diana Clement 22 05 2015 2019 3 jaar 

Peter Jongerius 16 12 2013 2016 n.v.t. 

Erik van der Haar 19 12 2016 2020 4 jaar 

Joris Joppe 16 12 2013 2016 n.v.t. 

Marco Moling 16 12 2013 2017 1 jaar 

Johan Nelemans 19 12 2016 2020 4 jaar 

Ruud Vrolijk 22 05 2015 2019 3 jaar 

Bert Willems 16 12 2013 2017 1 jaar 

 

Indien op 19 december de bestuurskandidaten Erik van der Haar en Johan Nelemans 

gekozen worden, bestaat het bestuur van de Ledengroep Openbaar Accountants per 19 

december 2016 uit zes personen. 
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