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Gerard van Santen benoemd tot voorzitter 
Raad voor de Jaarverslaggeving 

 

Amsterdam, 8 oktober 2020  

 

Het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving (SJ) heeft besloten Gerard van Santen 

per 1 januari 2021 te benoemen tot nieuwe voorzitter van de Raad voor de 

Jaarverslaggeving. Drs. Gerard van Santen RA (1973) beschikt over een ruime staat van 

dienst op het gebied van externe verslaggeving. Hij is als partner bij EY verantwoordelijk 

voor de vaktechnische afdeling inzake financiële verslaggeving in Nederland en IFRS-leader 

voor West-Europa/Maghreb. Van 2007 tot 2018 was hij lid van de Raad, waar hij zich heeft 

doen kennen als een uiterst deskundig en betrokken raadslid.  

Gerard van Santen volgt Peter Sampers op die eind dit jaar aftreedt. Deze had bij zijn 

herbenoeming in 2018 al aangeven tot uiterlijk eind 2020 beschikbaar te zijn als voorzitter. 

In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van een aantal zittende raadsleden 

op het einde van dit jaar heeft het SJ- bestuur tevens twee nieuwe leden van de Raad 

benoemd: Lianne Suurland, specialist financial reporting bij Deloitte en Gert-Jan Jordaan, 

werkzaam bij HKLW Accountants.  

SJ-voorzitter Ingrid Thijssen spreekt waardering uit voor Peter Sampers, die na zes jaar 

voorzitterschap afscheid neemt van de RJ. “We zijn hem veel dank verschuldigd, hij was een 

onvermoeibare voorzitter en ambassadeur die de RJ in binnen- en buitenland een 

herkenbaar gezicht heeft gegeven. Ook heeft hij de in 2015 ingevoerde nieuwe structuur van 

de RJ succesvol geïmplementeerd.” Daarnaast bedankt ze de twee scheidende leden 

Dingeman Manschot en Ronald Smittenberg voor hun jarenlange inspanningen en 

verwelkomt ze de twee nieuwe leden.  

 

Met deze benoemingen is de samenstelling van de RJ per 1 januari 2021 als volgt:  

o drs. G.M. van Santen RA (Partner EY Accountants LLP), 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 (beleidsmedewerker verslaggeving en audit Eumedion)  



o drs. G-J. Jordaan RA (Partner HKLW Accountants en docent Nyenrode Business 
University) 

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. 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 drs. C.L. Suurland RA (Senior Manager Deloitte Accountants B.V.) 

 
 

 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
 
De Stichting voor de Jaarverslaggeving heeft als doel de kwaliteit van de externe verslaggeving, in het bijzonder 
van de jaarrekening, te bevorderen. Dit wordt gerealiseerd door het publiceren van ‘Richtlijnen voor de 
jaarverslaggeving’ en RJ-Uitingen. Daarnaast brengt de RJ gevraagd en ongevraagd advies uit aan de overheid 
en andere regelgevende instanties, zoals de IASB (International Accounting Standard Board) en EFRAG 
(European Financial Reporting Advisory Group). Het uitvoerend orgaan van de Stichting is de Raad voor de 
Jaarverslaggeving.  
Voor meer informatie neem contact op met het RJ-secretariaat op 020-3010235 of via secretariaat@rjnet.nl.  
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