
 

Agenda Ledengroepvergadering Ledengroep Openbaar Accountants op 16 december 2019 
 
Bijeenkomst van de Ledengroepvergadering van de Ledengroep Openbaar Accountants, 
 
die zal worden gehouden op maandag 16 december 2019 in NBC Congrescentrum, 
Blokhoeve 1, 3438 LC te Nieuwegein, 
 
van 15.00 tot 16.00 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. Verslag Ledengroepvergadering 10 december 2018 
Vaststellen van het verslag van de Ledengroepvergadering van 10 december 2018 (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): 
 
Jeroen Brak RA 
Annique van der Ha AA RB 
 
b. Benoeming voorzitter 
Voorgesteld wordt Annique van der Ha te benoemen als voorzitter  
 
c. Benoeming plaatsvervangend voorzitter 
Voorgesteld wordt Johan Nelemans 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 2019 – 2020 
Presentatie en discussie over de activiteiten over 2019 en de voorgenomen prioriteiten en 
plannen van de ledengroep voor 2020. Met de nodige aandacht voor de voorgenomen 
wijzigingen in de inrichting van de beroepsorganisatie en actuele ontwikkelingen in de 
accountancy en het openbaar beroep. 
 
6. Uitslag van de stemmingen 
Uitslag van de stemmingen onder agendapunt 4 
 
7. Rondvraag en sluiting 



Bijlage 1 

1 

 

Verslag van de ledengroepvergadering Ledengroep Openbaar Accountants 10 december 2018 1 
NBC Congrescentrum Nieuwegein; aanvang 15.00 uur 2 
 3 
 4 

Agendapunt 1 5 

Opening en mededelingen 6 

 7 
Voorzitter Diana Clement opent de vergadering om 15.00 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, plaatsvervangend voorzitter Ruud Vrolijk en Hugo van Campen, secretaris van de 15 
ledengroep. Voor in de zaal zitten de bestuursleden Antoinette Dijkhuizen, Johan Nelemans en 16 
Endymion Struijs. Bestuurslid Erik van der Haar is met kennisgeving verhinderd. 17 
 18 
Volgens de presentielijst is het aantal bij aanvang van deze vergadering geregistreerde stemmen 30, 19 
inclusief volmachten. Voor het nemen van geldige besluiten tijdens deze vergadering is meer dan de 20 
helft van dit aantal stemmen vereist. Na vijftien minuten na aanvang van deze vergadering wordt de 21 
presentielijst en het aantal in de vergadering aanwezige stemmen definitief vastgesteld [noot: dit 22 
aantal na vijftien minuten bedraagt eveneens 30]. Leden die zich daarna nog melden, worden wel 23 
toegelaten tot de vergadering, maar hebben geen stemrecht en aan hen toegewezen volmachten 24 
komen te vervallen. 25 
 26 
 27 

Agendapunt 2 28 

Aanwijzen stembureau 29 

 30 
Overeenkomstig artikel 16 van de Nadere Voorschriften ledengroep openbaar accountants is een 31 
stembureau gevormd dat belast is met het toezicht op de stemmingen. Dit zijn collega Gerard van 32 
IJzendoorn AA en Rob Heinsbroek van het NBA-bureau. 33 
 34 
 35 

Agendapunt 3 36 

Benoemingen bestuur 37 

 38 
3a. Benoeming voorzitter 39 
Ruud Vrolijk licht toe dat het bestuur voorstelt om Diana Clement te herbenoemen als voorzitter. 40 
 41 
3b. Benoeming plaatsvervangend voorzitter 42 
Diana Clement geeft aan dat het bestuur voorstelt om Ruud Vrolijk te herbenoemen als 43 
plaatsvervangend voorzitter. 44 
 45 
Over beide benoemingsvoorstellen zijn geen vragen vanuit de zaal. 46 
 47 
Vervolgens is er enige minuten gelegenheid om het stembiljet in te vullen. De uitslag wordt bij punt 6 48 
medegedeeld. 49 
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 50 
 51 

Agendapunt 4 52 

Verslag Ledengroepvergadering 19 december 2017 (bijlage 1) 53 

Diana Clement legt het verslag van de ledengroepvergadering van 19 december 2017 voor aan de 54 
aanwezigen. Er zijn geen inhoudelijke vragen of opmerkingen. Het verslag wordt vervolgens 55 
ongewijzigd vastgesteld. 56 
 57 
 58 

Agendapunt 5 59 

Activiteiten, prioriteiten en plannen voor 2018-2019 60 

Diana Clement noemt o.a. de volgende activiteiten uit 2018: 61 
 62 
Verhogen zichtbaarheid LOA 63 
Sinds begin dit jaar staan korte samenvattingen van de LOA-bestuursvergaderingen op de LOA-64 
pagina op de NBA website. Dit geldt eveneens voor reacties die het LOA-bestuur geeft op concept 65 
regelgeving. 66 
 67 
Invloed op visieproces en Vernieuwingsagenda Accountantsberoep 68 
Het LOA-bestuur heeft in augustus een brief aan het NBA-bestuur gestuurd met haar visie op de 69 
vernieuwingsagenda. Het LOA-bestuur pleit daarin o.a. voor het in stand houden van één ledengroep 70 
voor openbaar accountants en deze niet te splitsen in een OOB-groep en een MKB-groep. 71 
Verder onderschrijft het LOA-bestuur de kernthema’s uit de Vernieuwingsagenda volledig. 72 
  73 
Commissie MKB 74 
Net als voorgaande jaren is de Commissie MKB zeer actief geweest. LOA-bestuurslid Antoinette 75 
Dijkhuizen heeft zitting in deze commissie. De Commissie MKB blikt begin 2019 terug op haar 76 
activiteiten. 77 
 78 
 79 
Vervolgens behandelt Diana Clement de prioriteiten van het LOA-bestuur voor 2019. Dit zijn m.n.: 80 

1. Implementeren Vernieuwingsagenda 81 
2. Nieuwe technologie 82 
3. Aantrekkelijkheid van het vak 83 

 84 
Ledenbetrokkenheid en creativiteit 85 
Vervolgens geeft Diana Clement het woord aan Antoinette Dijkhuizen. Zij merkt op dat ze samen met 86 
Endymion Struijs sinds december 2017 in het LOA-bestuur zit en vooral inzet op het vergroten van de 87 
ledenbetrokkenheid. 88 
Vervolgens presenteert ze een foto van de kleermaker van de paus. Deze opmerkelijke man maakt – 89 
binnen de regels van de kerk – hele creatieve en expressieve kleding die volledig aan de 90 
gebruiksvereisten van de paus voldoet. Zij ziet daarin een voorbeeld voor het accountantsberoep om 91 
naar vernieuwing te blijven zoeken binnen de structuur van de regels van het vak. 92 
 93 
Ook in de nieuwe governance voorstellen ziet Antoinette Dijkhuizen genoeg mogelijkheden om op 94 
thema’s te verbinden en daarmee de ledenbetrokkenheid te vergroten. 95 
 96 
Ledenbetrokkenheid en creativiteit/vernieuwing zijn aldus belangrijke uitgangspunten voor de 97 
activiteiten van het LOA-bestuur in 2019. Begin 2019 is het LOA-bestuur van plan enige 98 
bijeenkomsten te organiseren om deze thematiek met de achterban te bespreken. 99 
 100 



Bijlage 1 

3 

 

Diana Clement geeft vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te maken. 101 
 102 
Mevrouw Tineke Mulder vraagt of het thema ‘regeldruk’ op de agenda van LOA staat? Diana Clement 103 
antwoordt dat dit weliswaar een belangrijk onderwerp is, maar dat binnen de NBA dit thema reeds 104 
werd opgepakt als onderdeel van de Vernieuwingsagenda (de zogenaamde Blauwe Brigade). 105 
Tevens adviseert Tineke Mulder om de voorgenomen bijeenkomsten in 2019 ook interessant te 106 
maken voor kleine kantoren en éénpitters. 107 
 108 
Mevrouw Astrid van der Heijde (secretaris afdeling Centrum) en mevrouw Geri van As (voorzitter 109 
afdeling oost) doen de uitnodiging aan het LOA-bestuur om haar boodschap te komen vertellen in de 110 
vergadering van afdeling Centrum. 111 
 112 
 113 

Agendapunt 6 114 

Uitslag van de stemmingen 115 

De uitslag van de stemmingen is als volgt. 116 
 117 
Inzake de stemming over de voorzitter is Diana Clement met 26 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 118 
1 stem blanco herkozen tot voorzitter van de Ledengroep Openbaar Accountants voor 2019. 119 
Inzake de stemming over de plaatsvervangend voorzitter is Ruud Vrolijk met 26 stemmen voor, 1 120 
stem tegen en 3 stemmen blanco gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de Ledengroep 121 
Openbaar Accountants voor 2019. 122 
 123 
 124 

Agendapunt 7 125 

Rondvraag en sluiting 126 

Diana Clement vraagt vervolgens of een van de aanwezigen gebruik wenst te maken van de 127 
rondvraag. 128 
 129 
De heer Lou Oostwegel vraagt of het functioneren van de Raad voor Toezicht wordt bekeken door de 130 
NBA? Diana Clement antwoordt dat hoogstwaarschijnlijk in 2019 het functioneren van alle gremia bij 131 
de NBA tegen het licht wordt gehouden. Inzake de Raad voor Toezicht gaat het NBA-bestuur in 2019 132 
het gehele toetsingsproces laten beoordelen. 133 
 134 
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat blijkens recente berichtgeving een groot percentage bedrijven 135 
hun cijfers niet op tijd deponeert bij de KvK. Hij adviseert de LOA en/of de NBA hier aandacht voor te 136 
vragen bij de politiek. Diana Clement antwoordt dat dit thema aandacht heeft van de NBA. 137 
 138 
De voorzitter bedankt vervolgens de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 139 
ledengroepvergadering om 15.40 uur. 140 
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Voordracht twee nieuwe bestuursleden Ledengroep Openbaar Accountants op 16 

december 2019 

Wegens het uittreden van Diana Clement en Ruud Vrolijk zijn er twee vacatures in het 

bestuur van de ledengroep. 

De omvang van het LOA-bestuur blijft met de voordrachten van Jeroen Brak en Annique van 

der Ha op zes personen. 

 
 

 drs. Jeroen Brak RA 

Jeroen Brak (1974) is inmiddels ruim 22 jaar werkzaam in het 

openbare beroep, waarvan sinds 2010 als eindverantwoordelijk audit 

partner binnen de BDO organisatie. 

Vanuit zijn vestigingsplaats Amstelveen bedient Jeroen met name 

middelgrote controleplichtige ondernemingen, waaronder DGA- en 

familiebedrijven en private-equity owned. Als openbaar accountant is Jeroen actief gericht 

op kennisdeling en het multidisciplinair samenwerken.  Daarbij omarmt Jeroen de digitale 

transitie van het accountantsberoep, waarbij meer gebruik wordt gemaakt van de 

geautomatiseerde omgeving en data-analyses.  

Jeroen volgt de ontwikkelingen in het openbare beroep met de nodige interesse en is gaarne 

bereid om actief bij te dragen aan de toekomst van het beroep. Als LOA bestuurder wil 

Jeroen zijn actieve bijdrage leveren aan de innovatie en vernieuwing van het beroep en de 

verdere uitwerking en implementatie van de NBA vernieuwingsagenda.  
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Annique van der Ha AA RB 
 
Annique van der Ha (1965) is sinds 2004 eigenaar van Haverbeek 

accountants- en belastingadviseurs. In haar dagelijkse praktijk ligt 

de focus op samenstellen, fiscale aangiften en advisering. Ze is 

een gedreven en gedegen accountant in het MKB met oog voor 

kwaliteit en lerend beroep.  

Gevraagd naar haar motivering geeft Annique aan dat het als 

accountant werkzaam in het MKB cruciaal is om scherp in de 

wedstrijd te zijn. Niet alleen in het toepassen van de formele wet- 

en regelgeving, maar ook in de relatie met de klant en het maatschappelijk verkeer. Daarbij 

moet de wet- en regelgeving helder en praktisch toepasbaar zijn in de praktijk.  

Met het oog op kwaliteit is het van belang dat de niet-controlerende accountant ook zijn 

wettelijk beschermde accountantstitel behoudt. Voor het lerend beroep zou het goed zijn als 

er vaker kennis en ervaring wordt gedeeld en de leden zich inzetten om een bijdrage te 

leveren aan de ontwikkeling van het beroep. 

In de voorgenomen transitie bij de NBA naar faculties en communities ziet Annique een 

uitstekende mogelijkheid om de binding tussen de leden onderling én met de NBA als 

krachtige beroepsorganisatie te versterken. 

Haar bijdrage aan de LOA is geslaagd, wanneer accountants die werkzaam zijn in het MKB 

zich erkend en gehoord voelen binnen de NBA. De LOA geeft haar de kans hier een actieve 

bijdrage aan te leveren. Tevens wil zij als voorzitter alle geledingen van het openbaar beroep 

in de LOA vertegenwoordigen. 

Het LOA-bestuur stelt voor om Annique tot voorzitter over 2020 te benoemen. Als voorzitter 

van de NBA-afdeling Zuid en als voormalig bestuurslid bij het College Belastingadviseurs en 

Register Belastingadviseurs heeft zij veel en gedegen bestuurlijke ervaring. 

 



  Bijlage 3 

Rooster van aan- en aftreden bestuur Ledengroep Openbaar Accountants 

16 december 2019 

 

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 Datum van 
aantreden 

Jaar van 
aftreden 

Resterende periode vanaf 16 
december 2019 

Jeroen Brak 16 12 2019 2023 4 jaar 

Diana Clement 22 05 2015 2019 n.v.t. 

Antoinette Dijkhuizen 19 12 2017 2021 2 jaar 

Annique van der Ha 16 12 2019 2023 4 jaar 

Erik van der Haar 19 12 2016 2020 1 jaar 

Johan Nelemans 19 12 2016 2020 1 jaar 

Endymion Struijs 19 12 2017 2021 2 jaar 

Ruud Vrolijk 22 05 2015 2019 n.v.t. 

 

Indien op 16 december de bestuurskandidaten Jeroen Brak en Annique van der Ha gekozen 

worden, bestaat het bestuur van de Ledengroep Openbaar Accountants per 16 december 

2019 uit zes personen. 


