
 

Agenda Ledengroepvergadering Ledengroep Openbaar Accountants op 10 december 2018 
 
Bijeenkomst van de Ledengroepvergadering van de Ledengroep Openbaar Accountants, 
 
die zal worden gehouden op maandag 10 december 2017 in NBC Congrescentrum, 
Blokhoeve 1, 3438 LC te Nieuwegein, 
 
van 15.00 tot 15.30 uur. 
 
Registratie van 14.30 tot 15.00 uur. 
 
 
1. Opening en mededelingen 
 
2. Aanwijzen stembureau 
Aanwijzing vindt plaats overeenkomstig artikel 16 van de Nadere voorschriften ledengroep 
openbaar accountants 
 
3. Benoemingen bestuur 
a. Benoeming voorzitter 
Voorgesteld wordt Diana Clement AA RA te herbenoemen als voorzitter  
 
b. Benoeming plaatsvervangend voorzitter 
Voorgesteld wordt Ruud Vrolijk RA te herbenoemen als plaatsvervangend voorzitter 
 
Ad a. en b.: Ter bevordering van de bestuurlijke continuïteit stelt het bestuur voor om het 
voorzitterschap van Diana Clement en het plaatsvervangend voorzitterschap van Ruud Vrolijk 
voort te zetten in 2019 
 
4. Verslag Ledengroepvergadering 19 december 2017 
Vaststellen van het verslag van de Ledengroepvergadering van 19 december 2017 (zie bijlage 1) 
 
5. Activiteiten, prioriteiten en plannen 2018 – 2019 
Presentatie en discussie over de activiteiten over 2018 en de voorgenomen prioriteiten en 
plannen van de ledengroep voor 2019. Mede in het licht van de voorgenomen governance 
wijzigingen van de NBA-bureauorganisatie en actuele ontwikkelingen in de accountancy. 
 
6. Uitslag van de stemmingen 
Uitslag van de stemmingen onder agendapunt 3 
 
7. Rondvraag en sluiting 
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Verslag van de ledengroepvergadering Ledengroep Openbaar Accountants 19 december 2017 1 
Spant!, Bussum; aanvang 13.30 uur 2 
 3 
 4 

Agendapunt 1 5 

Opening en mededelingen 6 

 7 
Voorzitter Diana Clement opent de vergadering om 13.30 uur en heet alle aanwezigen van harte 8 
welkom. 9 
 10 
Zij constateert dat de vergadering is opgeroepen conform de vereisten uit de Verordening op de 11 
ledengroepen artikelen 5, 13 en 14 en daarmee aan de formele vereisten voldoet. 12 
 13 
De voorzitter stelt de mensen voor die achter de bestuurstafel vooraan in de zaal zitten. Dit zijn de 14 
voorzitter zelf en Hugo van Campen, secretaris van de ledengroep. Voor in de zaal zitten de 15 
bestuursleden Erik van der Haar, Marco Moling en Johan Nelemans en de kandidaat-bestuursleden 16 
Antoinette Dijkhuizen en Endymion Struijs die zich bij agendapunt 4a aan de zaal zullen voorstellen. 17 
Van Campen meldt dat de bestuursleden Bert Willems en Ruud Vrolijk met kennisgeving zijn 18 
verhinderd. 19 
 20 
Volgens de presentielijst is het aantal bij aanvang van deze vergadering geregistreerde stemmen 44, 21 
inclusief volmachten. Voor het nemen van geldige besluiten tijdens deze vergadering is meer dan de 22 
helft van dit aantal stemmen vereist. Na vijftien minuten na aanvang van deze vergadering wordt de 23 
presentielijst en het aantal in de vergadering aanwezige stemmen definitief vastgesteld [noot: dit 24 
aantal na vijftien minuten bedraagt eveneens 44]. Leden die zich daarna nog melden, worden wel 25 
toegelaten tot de vergadering, maar hebben geen stemrecht en aan hen toegewezen volmachten 26 
komen te vervallen. 27 
 28 
 29 

Agendapunt 2 30 

Aanwijzen stembureau 31 

 32 
Overeenkomstig artikel 16 van de Nadere Voorschriften ledengroep openbaar accountants is een 33 
stembureau gevormd dat belast is met het toezicht op de stemmingen. Dit zijn collega Gerard van 34 
IJzendoorn AA en Rob Heinsbroek van het NBA-bureau. 35 
 36 
 37 

Agendapunt 3 38 

Verslag Ledengroepvergadering 19 december 2016 (bijlage 1) 39 

Diana Clement legt het verslag van de ledengroepvergadering van 19 december 2016 paginagewijs 40 
voor aan de aanwezigen. Er zijn geen inhoudelijke vragen of opmerkingen. Het verslag wordt 41 
vervolgens ongewijzigd vastgesteld. 42 
 43 
De heer Ferry Stolvoort uit Apeldoorn merkt wel op dat hij de toonzetting van het verslag zeer 44 
formeel vindt, en dat er weinig ruimte is voor de weergave van de inhoudelijke elementen uit de 45 
vorige vergadering. 46 
Diana Clement antwoordt dat deze ledengroepvergadering nu eenmaal aan een aantal formele 47 
vereisten moet voldoen – en dat dit dan ook in het verslag weergegeven moet worden. 48 
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Desalniettemin probeert het LOA-bestuur in deze vergadering de inhoudelijke thematiek te 49 
benadrukken. 50 
 51 
 52 

Agendapunt 4 53 

Benoemingen bestuur en rooster van aan- en aftreden 54 

 55 
4a. Benoeming bestuursleden (bijlage 2) 56 
Diana Clement licht toe dat er twee vacatures in het bestuur zijn. Marco Moling en Bert Willems 57 
treden tijdens deze vergadering uit het bestuur. De twee kandidaten voor het bestuur zijn Antoinette 58 
Dijkhuizen en Endymion Struijs. Zij stellen zich beiden kort voor. Een kort CV van beide kandidaten is 59 
in de vergaderstukken opgenomen. 60 
 61 
Vanuit de zaal zijn geen vragen voor de kandidaten. 62 
 63 
4b. Benoeming voorzitter 64 
Bij afwezigheid van Vrolijk licht Diana Clement zelf toe dat voorgesteld wordt om haarzelf te 65 
herbenoemen als voorzitter. 66 
 67 
4c. Benoeming plaatsvervangend voorzitter 68 
Diana Clement geeft aan dat voorgesteld wordt om Ruud Vrolijk te herbenoemen als 69 
plaatsvervangend voorzitter. 70 
 71 
4d. Vaststelling rooster van aan- en aftreden (bijlage 3) 72 
Mevrouw Tineke Mulder uit Naarden vraagt naar het vereiste ‘Als de voorzitter van het NBA-bestuur 73 
een RA is, is de voorzitter van het LOA-bestuur een AA en vice versa’ en hoe dit van toepassing is op 74 
Diana Clement zelf die immers beide titels heeft. Diana Clement antwoordt dat er geen verdere 75 
afspraken zijn indien een persoon beide titels heeft. Het is niet zo dat een van de titels prevaleert 76 
maar in de praktijk kwalificeert een persoon met beide titels voor bovengenoemde functies. 77 
 78 
Vervolgens is er enige minuten gelegenheid om het stembiljet in te vullen. De uitslag zal bij punt 6 79 
worden medegedeeld. 80 
 81 
 82 

Agendapunt 5 83 

Activiteiten, prioriteiten en plannen voor 2017-2018 84 

Diana Clement noemt de volgende activiteiten uit 2017: 85 
 86 
Algemeen 87 
De leden van het LOA-bestuur hebben elk hun eigen aandachtsgebieden die er voor zorgen dat de 88 
discussies in het LOA-bestuur ook breed op vele onderwerpen van de openbaar accountant gericht 89 
zijn. Consultaties van nieuwe regelgeving of discussiedocumenten worden op deze manier altijd goed 90 
opgepakt door werkgroep met 2 of 3 bestuursleden. 91 
 92 
Visie NBA en LOA 93 
Het LOA-bestuur heeft in 2017 de ontwikkelingen van de visie van de NBA voortdurend gevolgd en 94 
heeft ook in november gereageerd op het NBA-bestuursdocument dat vanavond in de NBA 95 
Ledenvergadering wordt besproken. 96 
  97 
 98 
 99 
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Veranderagenda 100 
De door de NBA gepubliceerde Veranderagenda is eigenlijk een verlengstuk van de maatregelen uit 101 
het rapport In het Publiek Belang uit 2014 en in eerste instantie met name gericht op OOB-102 
accountantsorganisaties. Diana Clement heeft als voorzitter LOA zitting in het Algemeen Bestuur en 103 
Dagelijks Bestuur van de NBA. LOA-bestuurslid Erik van der Haar is altijd aanwezig bij de 104 
vergaderingen van het OPAK (= platform voor OOB-kantoren). Op deze wijze is het LOA-bestuur goed 105 
aangesloten en kan in voldoende mate input geven op concept- of consultatiestukken. 106 
  107 
Tijdelijke commissie NVKS 108 
De Commissie MKB heeft de oproep gedaan om extra guidance te geven bij de Nadere Voorschriften 109 
Kwaliteitssystemen die vanaf 1 januari 2018 gelden. Het LOA-bestuur heeft deze oproep 110 
ondersteund in haar contacten met het Adviescollege Beroepsreglementering. LOA-bestuurslid Bert 111 
Willems heeft in deze tijdelijke commissie zitting genomen. Op basis van de rapportage van deze 112 
tijdelijke commissie zal de NBA een Handreiking vervaardigen. 113 
 114 
Commissie MKB 115 
De Commissie MKB is in 2017 zeer actief geweest en heeft enige nuttige producten uitgebracht. LOA-116 
bestuurslid Bert Willems heeft zitting in deze commissie. 117 
 118 

 Grotere rol accountants bij bedrijven in zwaar weer 119 
De Commissie heeft bij de aanpassing van de faillissementswetgeving gepleit om bij de benoeming 120 
van een deskundige met name aan accountants een grotere rol te geven. Uit de zaal wordt de vraag 121 
gesteld welk profiel aan een dergelijke accountant wordt gesteld? De heer Jan Rijken van de 122 
Commissie MKB antwoordt dat hier nog geen criteria voor zijn en dat de Commissie hier nog verder 123 
over spreekt. Niet elke accountant zal hier geschikt voor zijn, wellicht kan gedacht worden aan een 124 
specifieke aanvullende opleiding. De vragensteller merkt op dat deze deskundigheid wellicht vaak 125 
ontbreekt bij accountants van kleinere kantoren en hij hoopt niet dat kleinere kantoren op deze 126 
manier bij tekortschietende kwaliteit negatief in het nieuws komen. Diana Clement antwoordt hierop 127 
dat elke accountant de verantwoordelijkheid heeft om bij aanvaarding van elke opdracht te 128 
beoordelen of hij of zij de opdracht kan uitvoeren. Dat is hier niet anders. 129 
 130 

 MKB-bundel 131 
In 2017 is een gewijzigde herdruk van de MKB-bundel verschenen, deze bevat de regelgeving voor de 132 
samenstellingspraktijk. 133 
 134 

 Brochure ‘Actuele kostprijs in de praktijk’ 135 
Deze brochure geeft toelichting op  de waardering van vastgoed. Hierin zijn een aantal wijzigingen 136 
van toepassing, bijvoorbeeld het vervallen van het begrip vervangingswaarde. 137 
 138 

 Webpagina ‘Help ik wordt getoetst’ 139 
In samenwerking met de Raad voor Toezicht is een webpagina ontwikkeld met praktische uitleg over 140 
toetsingen en het toetsingsproces. Tevens zijn de werkprogramma’s van de toetsers hier te vinden. 141 
 142 

 Brochure ‘Mijn accountantspraktijk’ 143 
Deze startersbrochure is geactualiseerd met de NVKS. 144 
 145 

 Datalekken & privacy 146 
De commissie heeft tezamen met NEMACC een bijeenkomst georganiseerd speciaal gericht op MKB-147 
accountants én op de klanten. De nieuwe Europese privacywet is zowel voor accountants als 148 
ondernemers van groot belang. 149 
 150 



Bijlage 1 

4 

 

 Visietraject NBA 151 
De heer Jan Rijken merkt namens de commissie op dat ook de Commissie MKB ook haar input heeft 152 
gegeven op het NBA visietraject. 153 
 154 
Vervolgens behandelt Diana Clement de prioriteiten van het LOA-bestuur voor 2018. Bij het 155 
formuleren van deze prioriteiten bekijkt het LOA-bestuur of deze typerend zijn voor de openbaar 156 
accountant en dat LOA hier ook een goede rol kan spelen – al dan niet in samenwerking met reeds 157 
bestaande activiteiten op het NBA-bureau. 158 
 159 
Assurance op maat 160 
Een van de diensten die accountants van oudsher aanbieden is de (wettelijke dan wel vrijwillige) 161 
controle van de jaarrekening.  Er zijn evenwel veel meer assurancediensten die door accountants in 162 
het MKB aangeboden kunnen worden. 163 
Het NEMACC voert hier onderzoek naar uit. Na afronding van dit onderzoek bekijkt LOA samen met 164 
NEMACC de uitkomsten om te bepalen welke verdere stappen nodig zijn. 165 
 166 
Positioneren / promoten van de openbaar accountant 167 
Het NBA-bureau voert diverse activiteiten uit om de positie van de openbaar accountant bij 168 
ondernemend Nederland onder de aandacht te blijven brengen. Voorbeelden van deze activiteiten 169 
zijn: brochures voor ondernemers, ambassadeurs die aanwezig zijn op bijeenkomsten als 170 
bijvoorbeeld de startersdagen van de KvK. Het LOA-bestuur volgt dit en geeft input voor mogelijke 171 
nieuwe activiteiten. Hiertoe overlegt het LOA-bestuur met desbetreffende personen van het NBA-172 
bureau. 173 
 174 
Nieuwe technologie w.o. SBR 175 
Diana Clement wijst op het steeds digitaler worden van het jaarrekening proces. Bij de kleine 176 
rechtspersonen is in 2017 de verplichting gekomen om de jaarstukken digitaal via SBR aan te leveren 177 
bij de Kamer van Koophandel. Voor de middelgrote rechtspersonen is deze verplichting er in 2018. 178 
De jaarrekeningen 2017 moeten digitaal gedeponeerd worden, voorzien van een digitale 179 
accountantsverklaring. De NBA heeft veel energie gestoken in deze ontwikkelingen. Omdat het erg 180 
belangrijk is dat dit goed verloopt zijn er in het najaar bijeenkomsten georganiseerd over het 181 
onderwerp SBR assurance. Om knelpunten in de praktijk te vernemen heeft het NBA-bureau een 182 
apart mailadres ingericht: SBR@NBA.NL. Hier ontvangen wij graag al uw opmerkingen, 183 
onduidelijkheden in documentatie, goede ervaringen, slechte ervaringen etc. 184 
 185 
Aantrekkelijkheid van het vak 186 
Dit thema heeft vele dimensies, mede gezien de druk op de arbeidsmarkt van accountants en ook de 187 
soms negatieve publiciteit rond het beroep. De aantrekkelijkheid van het accountantsberoep – en de 188 
instroom van nieuwe studenten – staat onder enige druk.  189 
Het LOA-bestuur heeft in 2017 gesproken met de NBA Young Profs die een enquête onder hun leden 190 
hebben uitgevoerd over o.a. dit thema. De resultaten hiervan zullen in het LOA-bestuur worden 191 
besproken. 192 
Diana Clement informeert dat de instroom toeneemt in de zogenaamde ‘MKB-variant’ van het 193 
nieuwe opleidingenstelsel. 194 
 195 
 196 
Tot slot van deze presentatie geeft Diana Clement aan dat het LOA-bestuur nog op zoek is naar een 197 
7e bestuurslid. Het LOA-bestuur heeft geconstateerd dat – ook indien de twee bestuurskandidaten 198 
vandaag worden benoemd – het LOA-bestuur in haar midden een collega met een kleine 199 
samenstelpraktijk mist. Zij doet daarom een oproep aan de aanwezigen om na te denken over 200 
eventuele deelname in het LOA-bestuur indien aan het profiel wordt voldaan. 201 
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Diana Clement merkt op dat in de Commissie MKB collega’s met een dergelijke achtergrond al actief 202 
zijn, maar het LOA-bestuur heeft deze inbreng ook graag in de maandelijkse bestuursvergaderingen. 203 
 204 
Diana Clement geeft vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. 205 
 206 
Mevrouw Tineke Mulder uit Naarden merkt op dat zij zo weinig merkt van de activiteiten en het 207 
bestuur van de LOA. Momenteel lijkt deze jaarlijkse ledengroepvergadering het enige te zijn waarin 208 
aan ledenbinding wordt gedaan. Zij mist de communicatie van het LOA-bestuur waar bijvoorbeeld de 209 
Commissie MKB wel regelmatig de publiciteit zoekt. 210 
Diana Clement antwoordt dat de activiteiten van de Commissie MKB ook door het LOA-bestuur 211 
ondersteund worden aangezien de Commissie MKB in de organisatiestructuur van de NBA onder 212 
auspiciën van het LOA-bestuur acteert. Dit is echter veelal onbekend waardoor het LOA-bestuur 213 
weinig zichtbaar is. Daarom wil het bestuur in 2018 ook meer gaan acteren op de benoemde 214 
prioriteiten. Eveneens noemt Diana Clement de reacties die het LOA-bestuur vaak geeft op 215 
consultaties van regelgeving of discussiepapers. 216 
Mevrouw Tineke Mulder adviseert om – net als het NBA-bestuur doet – samenvattingen van de 217 
maandelijkse vergaderingen te publiceren. Dit levert bekendheid op met de besproken thema’s en 218 
wellicht ook meer betrokkenheid bij het LOA. Diana Clement vindt dit een waardevolle suggestie. 219 
 220 
Mevrouw Tineke Mulder adviseert ook om meer bijeenkomsten te organiseren zoals de Ledengroep 221 
AIB doet. Dit zijn vaak nuttige thematische bijeenkomsten waar leden ook hun netwerk kunnen 222 
onderhouden en uitbreiden. Diana Clement antwoordt dat dit correct is maar dat op deze AIB-223 
bijeenkomsten ook vaak een kleine selecte groep aanwezig is. Verder is er soms thematiek specifiek 224 
voor AIB’s die een aparte bijeenkomst rechtvaardigt buiten de reguliere NBA-bijeenkomsten om. 225 
Diana Clement wijst er op dat thematiek voor openbaar accountants al prominent op de agenda van 226 
het NBA-bestuur, de Commissie MKB en het OPAK staat. 227 
 228 
Vanuit de zaal wordt de opmerking gemaakt dat diverse AIB-bijeenkomsten gericht zijn op de 229 
moresprudentie, waarin ethische dilemma’s met elkaar worden besproken. Spreker acht deze 230 
bijeenkomsten waardevol en adviseert dat LOA dergelijke bijeenkomsten ook gaat organiseren. 231 
Diana Clement zegt toe deze suggestie in het bestuur te bespreken. 232 
 233 
De heer Jan Rijken wijst er op dat er reeds enkele malen per jaar regio bijeenkomsten worden 234 
georganiseerd. Diana Clement antwoordt dat deze bijeenkomsten via de NBA worden georganiseerd 235 
en niet exclusief thematiek voor de openbaar accountant behandelen. Het lijkt daarom lastig om 236 
deze bijeenkomsten onder de LOA-vlag te organiseren. 237 
Vanuit de zaal wordt vervolgens de opmerking gemaakt dat dergelijke NBA bijeenkomsten best 238 
onder de paraplu van LOA kunnen worden gebracht indien er voornamelijk thematiek betreffende de 239 
openbaar accountant wordt behandeld. Dit zou de zichtbaarheid van de ledengroep ten goede 240 
komen want deze is naar de mening van spreker momenteel niet op orde. Tevens zou dit het 241 
promoten van de openbaar accountant ten goede komen, dat immers een van de prioriteiten is. 242 
Diana Clement bedankt de sprekers voor hun suggesties en geeft aan dat het bestuur zal bespreken 243 
of op de NBA regiobijeenkomsten de LOA ook meer ‘zendtijd’ kan gebruiken. 244 
 245 
De heer Ferry Stolvoort merkt op dat hij lang heeft moeten zoeken naar de registratie voor deze 246 
bijeenkomst, dit acht hij slechte communicatie. Diana Clement onderkent dit en geeft aan dat met 247 
het NBA-bureau wordt besproken om dit de volgende keer beter te doen. 248 
 249 
De heer Wim Veldman uit Apeldoorn vraagt naar de verhouding tussen het LOA-bestuur en het OPAK 250 
(platform voor OOB-kantoren) en of hier spanning tussen bestaat? Diana Clement antwoordt dat zij 251 
dit niet zo ervaart. Zowel zijzelf als LOA-bestuurslid Erik van der Haar zijn bij de OPAK-vergaderingen 252 
aanwezig. Diana Clement neemt ook deel aan het agenda-overleg voor een OPAK-vergadering. 253 
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De heer Wim Veldman vraagt of de profilering van LOA niet leidt onder de prominentie van de 254 
thematiek en problemen van de grote kantoren uit OPAK? Diana Clement antwoordt dat dit in kleine 255 
mate het geval kan zijn. Zij wijst er op dat in de het voorgenomen visie- en governance traject van de 256 
NBA in 2018 de functie en rollen van de Ledengroep Openbaar Accountants verduidelijkt moeten 257 
worden. Dit houdt idealiter een meer duidelijke profilering van de verschillende soorten openbaar 258 
accountants in. 259 
 260 
De heer Aart Dekkers uit Purmerend heeft in de openbare samenvattingen van de NBA-261 
bestuursvergaderingen gelezen dat er openbaar accountants zijn die hun inschrijving wijzigen naar 262 
accountant in business maar wel hun praktijk met werkzaamheden van een openbaar accountant 263 
blijven voortzetten. Dit acht hij zeer ongewenst en hij vraagt of dit ook niet een prioriteit van het 264 
LOA-bestuur moet zijn. Diana Clement antwoordt dat dit inderdaad een belangrijk thema is en dat 265 
het NBA-bestuur dit reeds als een prioriteit heeft aangemerkt en dat het NBA-bureau hier de nodige 266 
actie op onderneemt indien dit bekend is. Vervolgens wijst Diana Clement er op dat het NBA-bureau 267 
ook graag meldingen hierover ontvangt. 268 
 269 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat er bij MKB-Nederland bestuursleden zijn die mede door 270 
beroepsorganisaties als de NBA worden benoemd. Heeft bij een benoeming van een bestuurslid in 271 
een dergelijk gremium het Algemeen Bestuur of het LOA-bestuur het heft in handen? NBA-directeur 272 
Wammes antwoordt dat dit het NBA-bestuur is. De vragensteller adviseert vervolgens om – indien 273 
een dergelijke benoeming de openbaar accountant aan gaat – het LOA-bestuur in deze het initiatief 274 
te geven. Dit zou ten goede kunnen komen van de gewenste profilering van LOA. Wammes begrijpt 275 
dit advies maar wijst er op dat er slechts in weinig gevallen specifiek om een openbaar accountant 276 
wordt gevraagd. In het algemeen wordt om een vertegenwoordiger van de NBA of het 277 
accountantsberoep gevraagd. 278 
 279 
De heer Dirk Ter Harmsel uit Wichmond uit zijn waardering voor het feit dat het LOA-bestuur als een 280 
van de prioriteiten de ‘aantrekkelijkheid van het beroep’ heeft geformuleerd. Hij wijst er vervolgens 281 
op dat er een probleem is bij de praktijkopleiding. Kleine en soms ook middelgrote kantoren hebben 282 
veel moeite om voldoende assurance-uren te verzorgen voor hun praktijkstagiares. Daarom is er 283 
recent een initiatief genomen tussen enkele kantoren en de CEA voor een herziening van de 284 
zogenaamde simulatie-opdrachten. Ter Harmsel adviseert het LOA-bestuur om dit prominent te 285 
volgen. 286 
Diana Clement geeft aan dat dit thema onlangs ook besproken is bij een bestuurlijk overleg tussen de 287 
NBA en de CEA en ze zegt toe dat dit ook op de agenda van het LOA-bestuur zal staan. 288 
 289 
 290 

Agendapunt 6 291 

Uitslag van de stemmingen 292 

Van Campen informeert dat er bij het vaststellen van de presentielijst (15 minuten na opening van de 293 
vergadering) 44 stemgerechtigde leden aanwezig zijn. 294 
 295 
Diana Clement geeft de uitslag van de stemmingen door. 296 
 297 
Inzake de stemming over de bestuursleden zijn beide voorgestelde kandidaten gekozen tot lid van 298 
het bestuur van de Ledengroep Openbaar Accountants. Antoinette Dijkhuizen met 42 stemmen voor, 299 
0 stemmen tegen en 2 stemmen blanco. Endymion Struijs met 40 stemmen voor, 3 stemmen tegen 300 
en 1 stem blanco. 301 
 302 
Inzake de stemming over de voorzitter is Diana Diana Clement met 42 stemmen voor, 2 stemmen 303 
tegen en 0 stemmen blanco herkozen tot voorzitter van de Ledengroep Openbaar Accountants. 304 
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Inzake de stemming over de plaatsvervangend voorzitter is Ruud Vrolijk met 43 stemmen voor, 0 305 
stemmen tegen en 1 stem blanco gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de Ledengroep 306 
Openbaar Accountants. 307 
 308 
Het rooster van aan- en aftreden is goedgekeurd met 39 stemmen voor, 1 stem tegen en 4 stemmen 309 
blanco. 310 
 311 
 312 

Agendapunt 7 313 

Rondvraag en sluiting 314 

Diana Clement spreekt een dankwoord uit aan de uittredende bestuursleden Marco Moling en Bert 315 
Willems – helaas afwezig – voor hun bijdragen in de afgelopen jaren. 316 
 317 
Diana Clement dankt Moling voor zijn jarenlange inzet en zijn bijdragen aan diverse discussies 318 
waarbij hij een duidelijk geluid liet horen en nooit een discussie uit de weg ging.  319 
 320 
Diana Clement vraagt vervolgens of een van de aanwezigen gebruik wenst te maken van de 321 
rondvraag. 322 
 323 
De heer Aart Dekkers uit Purmerend merkt op dat er in het openbaar beroep een grote diversiteit is 324 
die het zijn inziens lastig maken voor de ledengroep Openbaar Accountants om een duidelijk profiel 325 
te hebben. Hij adviseert om na te denken over een splitsing van het huidige LOA. Accountants 326 
werkzaam bij een OOB-kantoor lijken momenteel meer aandacht te krijgen dan accountants 327 
werkzaam in de niet-OOB sector. 328 
Diana Clement wijst er op dat dit verschil vooral in de perceptie ligt. In het Algemeen Bestuur zijn  329 
veel MKB-accountants vertegenwoordigd, idem vinden er op het NBA-bureau veel activiteiten plaats 330 
voor accountants werkzaam in de niet-OOB sector. 331 
 332 
Mevrouw Tineke Mulder uit Naarden vraagt naar de pagina ‘Help ik wordt getoetst’. Van Campen 333 
antwoordt dat deze pagina te vinden is op de NBA-website. 334 
 335 
De heer Ferry Stolvoort uit Apeldoorn adviseert om korte samenvattingen van de LOA-336 
bestuursvergaderingen beschikbaar te stellen. Tijdens deze ledengroepvergadering kunnen dan 337 
diverse thema’s zoals in het LOA-bestuur zijn behandeld weer verder uitgewerkt en dieper besproken 338 
worden. 339 
  340 
De voorzitter bedankt vervolgens de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 341 
ledengroepvergadering om 14.45 uur. 342 


