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Prof. dr. C. Camfferman RA benoemd  

tot lid Raad voor  
de Jaarverslaggeving  

 

Amsterdam, 15 februari 2021 –  

 

Met ingang van februari 2021 is prof. dr. C. Camfferman RA benoemd tot lid van de Raad 

voor de Jaarverslaggeving. Deze benoeming, in verband met een onlangs ontstane vacante 

positie, heeft plaatsgevonden door het bestuur van de Stichting voor de Jaarverslaggeving 

(SJ) bestaande uit vertegenwoordigers van de belanghebbende organisaties: gebruikers, 

verschaffers en controleurs van jaarrekeningen. Kees Camfferman heeft als hoogleraar 

financial accounting (Vrije Universiteit Amsterdam) veel kennis en ervaring met 

jaarverslaggeving, met name vanuit het perspectief van gebruikers van de jaarrekening. 

Tevens is, mede vanuit het perspectief van gebruikers van de jaarrekening, aan de RJ-

vergaderingen een additionele waarnemer toegevoegd. De heer drs. Hans Haanappel, 

verbonden aan Value Insights en de RSM (Rotterdam School of Management), is bereid 

gevonden deze functie van waarnemer te gaan bekleden.   

  

Met deze benoeming is de samenstelling van de RJ thans als volgt:  

o drs. G.M. van Santen RA (EY Accountants), 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 (JAN© Accountants en Belastingadviseurs)  
o prof. dr. C. Camfferman RA (Hoogleraar financial accounting Vrije Universiteit)  
o drs. M. Hartman RA (National Office, PwC Accountants) 
o prof. mr. dr. J.B.S. Hijink (Advocaat Stibbe en Hoogleraar jaarrekeningenrecht 

Radboud Universiteit) 
o drs. G.J. Jordaan RA (HKLW 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 drs. C.L. Suurland RA (Professional Practice Department, Deloitte Accountants)  

 

 
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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