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Na de benoemingen van de leden van de per 1 januari  2015 vernieuwde Raad voor de 
Jaarverslaggeving (RJ) liep voor 8 van de 9 RJ-leden en de RJ-voorzitter de benoemingstermijn 
van vier jaar af op 1 januari 2019. De voorzitter en 5 leden van de huidige RJ hebben zich voor 
herbenoeming beschikbaar gesteld.  
Per 1 januari 2019 hebben nieuwe benoemingen plaatsgevonden door het bestuur van de 
Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) bestaande uit vertegenwoordigers van de 
belanghebbende organisaties: gebruikers, verschaffers en controleurs van jaarrekeningen. Deze 
benoemingen hebben plaatsgevonden op voordracht van een benoemingscommissie uit het SJ-
bestuur, aangevuld met de RJ-voorzitter, die de aangedragen kandidaten heeft beoordeeld op 
basis van een door het SJ-bestuur vastgestelde profielschets. Deze commissie en het SJ-bestuur 
vinden een diverse samenstelling van de RJ noodzakelijk. Om de mogelijkheid voor het 
toetreden van nieuwe kandidaten in de nabije toekomst te vergroten, heeft het SJ-bestuur 
daarom besloten de vierjaarstermijn van de langst zittende RJ-leden bij deze herbenoeming om 
te zetten in een termijn van twee jaar. Hiermee komen er over twee jaar vijf vacatures voor 
(nieuwe) RJ-leden beschikbaar. Hierbij wordt komende tijd actief gezocht naar vrouwelijke 
kandidaten. Met deze (her)benoemingen is de samenstelling van de RJ per 1 januari 2019 als 
volgt: 
 

o prof. dr. P.A.M. Sampers RA (Hoogleraar Financial Accounting Maastricht University en 
Open Universiteit Heerlen), voorzitter van de RJ 
 

o drs. H.P. van Arkel RA (Finance Manager en Deputy Country Controller Shell Nederland 
B.V.) 

o J. Bakker RA RB (partner JAN© Accountants en Belastingadviseurs)  
o drs. P.A.M. Bos (beleidsadviseur verslaggeving en audit Eumedion)  
o drs. M. Hartman RA (director National Office, PWC Accountants) 
o prof. mr. dr. J.B.S. Hijink (Advocaat bij Stibbe en Hoogleraar jaarrekeningenrecht 

Radboud Universiteit) 
o drs. D. Manschot RA (director Professional Practice Department Deloitte Accountants) 
o drs. H.F.H. van de Meerendonk RA (hoofd financial accounting & reporting NN Group)  
o drs. J.A.R. Ousen RA RBA (Valuation Officer bij PGGM) 
o R.A.H. Smittenberg (docent externe verslaggeving Nyenrode Business University)  

 

 


