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BELANGENBEHARTIGING

D aarnaast gaan we werken met een 
lobbyteam dat periodiek bij elkaar 
komt. Het team bestaat uit: Jan 

Zweekhorst (boegbeeld van onze vereniging, 
fiscaal), Diana Clement en Roland Ogink 
(accountancy), Cees Meijer en Saskia Danse 
(bureau) en Paul Dinkgreve (onder meer voor 
continuïteitsborging richting MKB-Nederland 
en Stuurgroep Publiek belang). De inhoude-
lijke dossiers worden dus meer verdeeld. 
Ellena Anastassiadis (bestuurssecretariaat) 
ondersteunt het lobbyteam.

HET LAND IN!
De komende periode zal de nieuwe werkwijze 
zich geleidelijk aan vormen. Dat zal u  waar-
schijnlijk gaan merken in een andere wijze van 
interactie en communicatie. Zo wil het lobby-
team u nadrukkelijker meer gaan betrekken 
bij ontwikkelingen in de diverse disciplines 
binnen de gemengde praktijk of bij het formu-
leren van SRA-standpunten. Later dit jaar 
organiseren we bijvoorbeeld bijeenkomsten 
waar we de doorontwikkeling van Horizontaal 
toezicht met u gaan bespreken.

VERTROUWEN OP CONTROLE
Het voorjaar van 2020 wordt in beslag  
genomen door twee rapporten van zowel  
de Monitoring Commissie Accountancy als  
de Commissie Toekomst Accountancysector 
doen aanbevelingen, gericht op het wettelijke 
controledomein die echter ook impact kunnen 
hebben op de gemengde of samenstelpraktij-
ken van SRA-leden én SRA als vereniging.   

VERTAALSLAG MAKEN
Het SRA-bestuur heeft er voor gekozen om 
de beide rapporten eerste grondig te analyse-
ren. Daarnaast gaat het lobbyteam in gesprek 
met u en andere stakeholders, zoals het 
ministerie van Financiën, Tweede Kamerle-
den, de AFM en NBA. Tijdens de ledenbijeen-
komsten willen we met u van gedachten 
wisselen over de conclusies van de rapporten 
en uw feedback meenemen bij het bepalen 
van onze standpunten. In de stakeholderge-
sprekken zorgen we voor de nodige duiding 
om te komen tot een goede, werkbare ver-
taalslag voor SRA-kantoren.

MELD U AAN!
De ledenbijeenkomsten (alleen voor SRA- 
leden) vinden plaats van 16.00 - 18:30 uur op:
  6 maart 2020 Waalre, bij WVDB Adviseurs 
Accountants
 9 maart 2020 Utrecht, bij SRA
  18 maart 2020 omgeving Zwolle (nog nader 
te bepalen)

Aan deze bijeenkomst zijn twee PE-punten 
verbonden. 

MEER INFORMATIE
Op www.sra.nl kunt u zich inschrijven voor  
de ledenbijeenkomsten en vindt u linkjes  
naar de rapporten van de MCA en CTA. 
Mocht u vooruitlopend op de bijeenkomsten 
schriftelijk willen reageren, mailt u dan naar 
bestuur@sra.nl.

Kijk voor meer informatie over belangenbe-
hartiging op www.sra.nl/belangenbehartiging 
of neem contact op met Saskia Danse, 
sdanse@sra.nl of 030 656 60 60. 

VOLLE KRACHT VOORUIT
In het nieuwe jaar en met een nieuwe voorzitter krijgt ook de SRA-belangenbehartiging 
een ander jasje. Alle bestuursleden zullen meer bij de vertegenwoordiging namens SRA 
betrokken worden. Zo blijft Harry Marissen zich op de kleinere kantoren richten en zal 

bijvoorbeeld Stephan Seijkens zich meer gaan focussen op de grotere SRA-leden.




