
 

Agenda Ledengroepvergadering Ledengroep Openbaar Accountants op 16 december 2020 
 
Bijeenkomst van de Ledengroepvergadering van de Ledengroep Openbaar Accountants, 
 
Online van 12.00 tot 13.00 uur. 
 
 
A. Formeel gedeelte van 12.00 – 12.15 uur 
 
1. Opening door Annique van der Ha en mededelingen 
 
2. Verslag Ledengroepvergadering 16 december 2019 
Vaststellen van het verslag van de Ledengroepvergadering van 10 december 2019 (zie bijlage 1) 
 
3. Uitslagen van de stemmingen 
Digitaal stemmen was mogelijk van 7 tot en met 14 december voor aangemelde LOA-leden. 
 
a. Benoeming nieuw bestuurslid - Armand Koopmans RA (zie bijlage 2) 
 
b. Herbenoeming voorzitter - Annique van der Ha AA RB  
 
c. Benoeming plaatsvervangend voorzitter - Jeroen Brak RA 
 
d. Vaststelling rooster van aan- en aftreden (zie bijlage 3) 
 
4. Activiteiten, prioriteiten en plannen 2020 – 2021 
Korte presentatie en discussie door Annique van der Ha over de activiteiten over 2020 en de 
voorgenomen prioriteiten en plannen van de ledengroep voor 2021. 
 
5. Rondvraag en sluiting formeel gedeelte 
 
 
B. Thematisch gedeelte van 12.15 – 13.00 uur 
 
6. Het morele kompas van de openbaar accountant in Corona tijd 
Bijdrage door hoogleraar Boudewijn de Bruin (Rijksuniversiteit Groningen). 
 
Hij geeft zijn gedachten weer over het morele kompas van de openbaar accountant, specifiek in 
de coronatijd. Voor welke dilemma’s komt de openbaar accountant te staan? En hoe ga je met 
die dilemma’s om? 
 
7. Afsluiting door Annique van der Ha 



Bijlage 1 

1 

 

Verslag van de ledengroepvergadering Ledengroep Openbaar Accountants 16 december 2019 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 personen achter de bestuurstafel vooraan in de zaal stellen zich kort voor. Dit zijn naast de 14 
voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter Ruud Vrolijk en Fred de Vries, secretaris van de 15 
ledengroep. 16 
 17 
Volgens de presentielijst is het aantal bij aanvang van deze vergadering geregistreerde stemmen 21, 18 
inclusief volmachten. Voor het nemen van geldige besluiten tijdens deze vergadering is meer dan de 19 
helft van dit aantal stemmen vereist. Na vijftien minuten na aanvang van deze vergadering wordt de 20 
presentielijst en het aantal in de vergadering aanwezige stemmen definitief vastgesteld [noot: dit 21 
aantal na vijftien minuten bedraagt eveneens 21]. Leden die zich daarna nog melden, worden wel 22 
toegelaten tot de vergadering, maar hebben geen stemrecht en aan hen toegewezen volmachten 23 
komen te vervallen. 24 
 25 
 26 

Agendapunt 2 27 

Aanwijzen stembureau 28 

 29 
Overeenkomstig artikel 16 van de Nadere Voorschriften ledengroep openbaar accountants is een 30 
stembureau gevormd dat belast is met het toezicht op de stemmingen. Dit zijn Gerard van 31 
IJzendoorn AA en NBA-bureaumedewerker Rob Heinsbroek. 32 
 33 
 34 

Agendapunt 3 35 

Verslag Ledengroepvergadering 19 december 2018 (bijlage 1) 36 

Diana Clement legt het verslag van de ledengroepvergadering van 19 december 2018 voor aan de 37 
aanwezigen. Er zijn geen inhoudelijke vragen of opmerkingen. Het verslag wordt vervolgens 38 
ongewijzigd vastgesteld. 39 
 40 
 41 

Agendapunt 4 42 

Benoemingen bestuur en rooster van aan- en aftreden 43 

 44 
4a. Benoeming bestuursleden 45 
Er zijn twee kandidaten voor de twee vacatures in het bestuur. 46 
Annique van der Ha – tevens kandidate voor het voorzitterschap – stelt zich kort voor. Zij wijst met 47 
name op het belang om de MKB-accountant via het LOA-bestuur bij de NBA te vertegenwoordigen. 48 
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Jeroen Brak omschrijft zichzelf ook als een MKB-accountant en wijst op het belang om de thema’s uit 49 
de Vernieuwingsagenda op te pakken. Met name wil hij zich via het LOA-bestuur op de thema’s 50 
innovatie en lerend vermogen richten. 51 
 52 
4b. Benoeming voorzitter 53 
Het bestuur stelt voor om Annique van der Ha te benoemen tot voorzitter. 54 
 55 
4c. Benoeming plaatsvervangend voorzitter 56 
Het bestuur stelt voor om Johan Nelemans te benoemen als plaatsvervangend voorzitter. Johan 57 
Nelemans stelt zich kort voor. Hij is met name werkzaam in de controlepraktijk binnen het MKB. 58 
Daarnaast ook verbonden aan twee universiteiten en het NBA Stagebureau. 59 
 60 
4d. Vaststelling rooster van aan- en aftreden (bijlage 3) 61 
Het rooster van aan- en aftreden ziet toe op een trapsgewijze roulatie in het LOA-bestuur. 62 
 63 
Over de benoemingsvoorstellen zijn geen vragen vanuit de zaal. 64 
 65 
Diana Clement geeft enige minuten de gelegenheid om het stembiljet voor 4a, 4b, 4c en 4d in te 66 
vullen. De uitslag wordt bij punt 6 medegedeeld. 67 
 68 
 69 

Agendapunt 5 70 

Activiteiten, prioriteiten en plannen 2019-2020 71 

Diana Clement noemt o.a. de volgende activiteiten uit 2019: 72 
 73 
Verbeteren zichtbaarheid LOA in de NBA 74 
Het LOA-bestuur doet dit vooral door te reageren op consultaties van nieuwe regelgeving. En iedere 75 
maand wordt een kort verslag van de LOA-bestuursvergaderingen op de NBA-website geplaatst. 76 
 77 
Nieuwe NBA-governance 78 
Het LOA-bestuur participeert in verschillende sessies waarin de hoofdlijnen van een nieuwe structuur 79 
voor de beroepsorganisaties worden besproken met leden en stakeholders. 80 
 81 
Overleg met NBA Young Profs 82 
Met de NBA Young Profs is gesproken over hun onderzoeksrapport van begin 2018 waarin zij 83 
belangrijke punten inzake het accountantsberoep, de studie en de work-life balance hebben 84 
gepubliceerd. Intentie is om regulier met de Young Profs ontmoetingen te hebben. 85 
 86 
Voor de prioriteiten 2020 geeft Diana Clement het woord aan bestuurslid Endymion Struijs. 87 
 88 
Consultaties 89 
Endymion Struijs geeft aan dat het LOA-bestuur in 2020 zal blijven reageren op consultaties. 90 
Tevens wijst hij er op dat hij samen met bestuurslid Antoinette Dijkhuizen diverse 91 
discussiebijeenkomsten heeft georganiseerd (de zogenaamde Rode Loper debatten) waarin actuele 92 
thema’s worden geprogrammeerd. 93 
 94 
Nieuwe structuur NBA 95 
Namens het LOA-bestuur heeft Endymion Struijs meegewerkt in het zogenaamde designlab voor de 96 
faculties. 97 
De uitgangspunten voor de nieuwe structuur zijn (1) Meer ruimte voor ontwikkeling en vernieuwing, 98 
en (2) Verbinding op inhoud en meer autonomie voor de leden. 99 
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In de nieuw te vormen faculties wordt kennisontwikkeling van het beroep centraal gesteld, en in de 100 
communities de kennisontwikkeling van het individuele lid. 101 
 102 
Communities zijn vluchtig in de zin van dat er door leden zelf actief invulling aan moet worden 103 
gegeven. Dit levert ook een laagdrempelige organisatievorm op die veel souplesse heeft. 104 
 105 
Momenteel loopt al een pilot voor de faculty Cultuur, Ethiek en Gedrag. Belangrijke vraagstelling 106 
hierin is ‘hoe zorgen we ervoor dat de Code of Ethics tot een waarneembare gedragsverandering 107 
leidt bij de leden’. 108 
Interessant element is dat het bestuur van de faculties waarschijnlijk ook gedeeltelijk uit niet-109 
accountants zal bestaan; personen die vanwege hun achtergrond of kennis een toevoeging kunnen 110 
maken en voor interactie met het maatschappelijk verkeer kunnen zorgen. 111 
 112 
De heer Jeroen Verstegen uit Prinsenbeek vraagt hoe de wisselwerking en samenwerking tussen de 113 
faculties zelf gaat plaatsvinden? Met name wijst hij op de samenwerking tussen openbaar 114 
accountants en accountants in business. Endymion Struijs wijst op de thematische organisatie die 115 
weliswaar voor een verdeling tussen de faculties zorgen, maar ook voor een betere samenwerking 116 
dan momenteel tussen de bestaande ledengroepen plaatsvindt. De bemensing van elke faculty zal 117 
bestaan uit personen die op het desbetreffende thematische gebied actief en deskundig zijn. 118 
 119 
Vanuit de zaal wordt een vraag gesteld naar de connectie tussen de faculties en de top van de NBA. 120 
Endymion Struijs antwoordt dat de NBA een duaal karakter heeft; enerzijds een PBO, anderzijds een 121 
ledenorganisatie. Hij geeft aan te verwachten dat het NBA-bestuur verantwoordelijk zal zijn voor met 122 
name de PBO-activiteiten en thema’s en dat besturen van de faculties zich meer gaan richten op 123 
ledenondersteuning. Diana Clement vult aan door te wijzen op de pilots die begin 2020 gaan draaien 124 
die deze thematiek verder gaan uitwerken. 125 
Antoinette Dijkhuizen wijst op een gezamenlijke bijeenkomst van de huidige ledengroepbesturen in 126 
afgelopen september waarin een verbinding op thema’s – dé insteek van de nieuwe faculties – al 127 
uitgebreid en positief besproken is. 128 
 129 
De heer Lou Oostwegel uit Maastricht vraagt hoeveel faculties er voorzien worden? Aangezien ze 130 
thematisch worden vormgegeven kan het aantal zeer groot zijn. Endymion Struijs antwoordt dat er in 131 
de orde van 4, 5 of 6 maximaal wordt gedacht. Inzake communities kan het aantal wel zeer groot 132 
worden. De heer Oostwegel vraagt vervolgens naar de bureau-ondersteuning van de communities. 133 
Endymion Struijs antwoordt dat de bedoeling is dat communities – na een bepaalde vorm van 134 
drempeltoets – bureau-ondersteuning krijgen. 135 
 136 
Tot slot roept Endymion Struijs de aanwezigen op om actief op zoek te gaan naar de verbindingen en 137 
engagement in de beroepsgroep. 138 
 139 
 140 

Agendapunt 6 141 

Uitslag van de stemmingen 142 

Diana Clement deelt de uitslag van de stemmingen mee. 143 
 144 
Inzake de stemming over twee nieuwe bestuursleden is Jeroen Brak met 19 stemmen voor, nul 145 
stemmen tegen en één stem blanco gekozen tot lid van het bestuur van de ledengroep. 146 
Annique van der Ha is met 20 stemmen voor, nul stemmen tegen en nul stemmen blanco gekozen 147 
tot lid van het bestuur van de ledengroep. 148 
 149 
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Inzake de stemming over de voorzitter is Annique van der Ha met 19 stemmen voor, één stem tegen 150 
en nul stemmen blanco gekozen tot voorzitter van de Ledengroep Openbaar Accountants voor 2020. 151 
 152 
Inzake de stemming over de plaatsvervangend voorzitter is Johan Nelemans met 20 stemmen voor, 153 
nul stemmen tegen en nul stemmen blanco gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de 154 
Ledengroep Openbaar Accountants voor 2020. 155 
 156 
Het rooster van aan- en aftreden is met 20 stemmen voor, nul stemmen tegen en nul stemmen 157 
blanco aangenomen. 158 
 159 
 160 

Agendapunt 7 161 

Rondvraag en sluiting 162 

Diana Clement geeft het woord aan bestuurslid Erik van der Haar. 163 
 164 
Hij bedankt Diana Clement voor haar voorzitterschap in de afgelopen vier jaar en de bedachtzame 165 
wijze van voorzitten van de bestuursvergaderingen. Tevens memoreert hij de functie van het plv. 166 
voorzitterschap dat  Diana Clement in het NBA-bestuur heeft vervuld en de kennis en ervaring vanuit 167 
haar bestuursfuncties bij de NOvAA. Haar inbreng laat altijd een sterke betrokkenheid bij de MKB 168 
onderwerpen en thema’s zien. 169 
 170 
Vervolgens bedankt hij Ruud Vrolijk voor zijn bestuurstermijn van vier jaar, zijn frisse en heldere 171 
geluid in de discussies in het LOA-bestuur en zijn vele input op diverse reacties die het LOA-bestuur 172 
o.a. op consultaties van nieuwe regelgeving heeft ingediend. 173 
 174 
Diana Clement bedankt de bestuursleden voor de samenwerking in de afgelopen jaren.  175 
 176 
Diana Clement vraagt vervolgens of een van de aanwezigen gebruik wenst te maken van de 177 
rondvraag. Dit is niet het geval. Zij bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit 178 
de ledengroepvergadering om 15.45 uur. 179 



  Bijlage 2 

Voordracht nieuw bestuurslid Ledengroep Openbaar Accountants op 16 december 2020 

Wegens het uittreden van Erik van der Haar en Johan Nelemans zijn er twee vacatures in het 

bestuur van de ledengroep. 

Gezien de te verwachten organisatiewijzigingen bij de NBA heeft het bestuur besloten om 

één vacature te vervullen. De omvang van het LOA-bestuur daalt daarmee naar vijf personen 

hetgeen het wettelijk minimum aantal is. 

 
 

Armand Koopmans RA 

Armand Koopmans (1975) is sinds 2000 werkzaam in het openbare 

beroep. Hij is als bestuurder van HLB Van Daal Audit B.V. beleidsmatig 

en vaktechnisch eindverantwoordelijk voor de assurance-praktijk van 

HLB Van Daal. 

Ook maakt hij deel uit van het vaktechnisch bureau van HLB Van Daal. 

In deze rol is hij intensief betrokken bij de vaktechnische ontwikkelingen en de vertaling 

ervan naar de praktijk. Daarnaast is hij als externe accountant eindverantwoordelijk voor de 

controles van nationale en internationale ondernemingen in diverse sectoren. 

Armand wil graag een bijdrage leveren aan de vaktechnische en maatschappelijke 

ontwikkelingen in het openbaar beroep. De CTA- en MCA-rapporten maken ons duidelijk dat 

we als sector nog een stevige kwaliteitsslag te maken hebben. Om als beroepsgroep relevant 

te blijven zullen we hiermee aan de slag moeten. Met ruim 20 jaar ervaring in het openbare 

beroep en bestuursfuncties bij middelgrote kantoren, heeft Armand naast vaktechnische en 

beleidsmatige ook veel praktische ervaring opgedaan. Hij wil graag als LOA bestuurder die 

ervaring inzetten om het openbaar beroep verder te brengen. 

 



  Bijlage 3 

Rooster van aan- en aftreden bestuur Ledengroep Openbaar Accountants 

16 december 2020 

 

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 3 jaar 

Antoinette Dijkhuizen 19 12 2017 2021 1 jaar 

Annique van der Ha 16 12 2019 2023 3 jaar 

Erik van der Haar 19 12 2016 2020 n.v.t. 

Armand Koopmans 16 12 2020 2024 4 jaar 

Johan Nelemans 19 12 2016 2020 n.v.t. 

Endymion Struijs 19 12 2017 2021 1 jaar 

 

Indien op 16 december bestuurskandidaat Armand Koopmans gekozen wordt, bestaat het 

bestuur van de Ledengroep Openbaar Accountants per 16 december 2020 uit vijf personen. 


