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1. Inleiding 

Al ruim 100 jaar spreekt Baker Tilly met organisaties over wat hen bezighoudt, welke uitdagingen ze 
voorzien en welke kansen er zijn. Over wat belangrijk is voor hun toekomst. Wij nemen initiatief en 
vragen door naar de vraag achter de vraag. Uit de vaak jarenlange relaties komen betekenisvolle 
conversaties en toekomstbestendige oplossingen voort. Oplossingen die in elke situatie uniek zijn, 
met kwaliteit als belangrijkste fundament. 
 

Wij focussen ons op de publieke sector, de zorg en de grotere mkb-2.2.  
2. Baker Tilly (Netherlands) N.V. 

In 1914 werd in Nijmegen de basis gelegd voor het Baker Tilly van vandaag. Ruim een eeuw later is 
Baker Tilly uitgegroeid tot één van de top tien accountancy- en belastingadvieskantoren van 
Nederland. In de afgelopen honderd jaar werd het werk gedaan onder verschillende namen en 
verschillende logo's. Eén ding veranderde niet: de grote verscheidenheid aan mensen en klanten.  
 
Baker Tilly is een landelijke accountants- en (belasting)adviesorganisatie. Circa 830 professionals 
delen dagelijks hun eigen wijsheid met onze klanten, vanuit 13 vestigingen in Nederland. Wij 
focussen ons op een brede groep van organisaties, zowel profit als non-profit en helpen hen vandaag 
met de uitdagingen van morgen. 
 
Baker Tilly biedt een breed palet diensten aan vanuit vier pijlers:  

• Audit 

• Fiscaal 

• MKB Accountancy & Advies en 

• Advisory.  
Met deze diensten streeft Baker Tilly naar hoogwaardige advisering. Het continu verbeteren van de 
kwaliteit van de dienstverlening staat hierbij voorop. Baker Tilly is onafhankelijk lid van Baker Tilly 
International. Dit netwerk van gelijkgestemde organisaties behoort tot de top tien van de 
accountancysector wereldwijd. 
 
 

3. Juridische, eigendoms- en zeggenschapsstructuur 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. is  de juridische entiteit waarin (nagenoeg) alle activiteiten zijn 
ondergebracht en waarin accountants, fiscalisten, juristen en andere adviseurs samenwerken. Met 
ingang van 1 januari 2020 is de OOB-vergunning omgezet naar een reguliere Wta-vergunning.  
 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. staat voorts aan het hoofd van een aantal (groeps)maatschappijen die 
aanverwante diensten aanbieden.  
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De aandelen in Baker Tilly (Netherlands) N.V. worden gehouden door de praktijkvennootschappen 
van de aandeelhouders. De praktijkvennootschappen brengen aan Baker Tilly (Netherlands) N.V. een  
management fee in rekening. Per 1 januari 2021 zijn 41 aandeelhouders aan Baker Tilly (Netherlands) 
N.V. verbonden. De aandeelhouders hebben bij de inbreng van de onderneming in Baker Tilly 
(Netherlands) N.V. een recht op de overwinst bedongen via de Goodwillmaatschap Berk. Op grond 
hiervan wordt door de Goodwillmaatschap Berk jaarlijks aan de vennootschap een 
goodwillvergoeding in rekening gebracht.  
 

.  
 
Het bestuur bestaat uit ten minste drie bestuursleden. Benoembaar tot bestuurslid zijn slechts 
natuurlijke personen. Een bestuurslid dient aandeelhouder te zijn van een (persoonlijke) 
vennootschap die voldoet aan de in de statuten gestelde kwaliteitseisen. De algemene vergadering 
van aandeelhouders (AVA) kan besluiten dat de eis van het zijn van aandeelhouder niet geldt ten 
aanzien van één of meer bestuursleden, met dien verstande dat dit aantal bestuursleden nooit groter 
mag zijn dan het aantal bestuursleden dat wel voldoet aan de aandeelhouderseis.  
Bestuursleden die tevens aandeelhouder zijn dienen bij voorkeur elk aan een andere vestiging van de 
vennootschap verbonden te zijn.  
 
Het bestuur is voorts steeds zodanig samengesteld dat wordt voldaan aan de volgende eisen:   

a. ten minste één bestuurslid is vertegenwoordiger van een aandeelhouder A (Accountants) ; en  
b. ten minste één bestuurslid is vertegenwoordiger van een aandeelhouder B (Fiscalisten); en  
c. een meerderheid van de bestuursleden is accountant en lid van de Koninklijke Nederlandse 

Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).  
 
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:  

• Ronald Hoeksel (Voorzitter) 
Ronald is accountant en aandeelhouder en verantwoordelijk voor de portefeuilles Strategie, 
Cultuur & Gedrag, Finance, HR 

• Erik Moens 
Ronald is accountant en aandeelhouder en verantwoordelijk voor de portefeuilles Wettelijke 
controles, Assurance diensten, Kwaliteitsbewaking, Compliance, Vaktechniek Audit 

• Marco Hoeks 
Marco is fiscalist en aandeelhouder en verantwoordelijk voor de portefeuilles Juridische 
zaken, Fiscale zaken en Vaktechniek fiscaal 
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• Ronald Houtveen 
Ronald is een extern bestuurder (en voormalig accountant) en verantwoordelijk voor de 
portefeuilles Adviesdiensten, IT, Portfoliomanagement en MKB Accountancy en Advies 

 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken van 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
      
 

4. Organisatie en Kernwaarden 
Baker Tilly werkt conform een zogenaamde matrix structuur. In het matrixmodel wordt uitgegaan 
van een verticale sturing door de PVE-leiding en de horizontale sturing door een servicelijn 
commissie (SLC). Er is vanuit hun eigen bevoegdheden t.o.v. elkaar gelijkwaardigheid. 

−  De verticale sturing vindt plaats vanuit de PVE (een samenvoeging van verschillende 
vestigingen). Deze verticale sturingslijn is gericht op klant & markt, mensen, bedrijfsvoering 
en de uitvoering op het gebied van kwaliteit. De partners binnen een PVE zijn en blijven 
verantwoordelijk voor de operationele aansturing van de medewerkers 

− De horizontale sturing vindt plaats via een SLC. Een servicelijn (SL) wordt gedefinieerd als 
één van de hoofddisciplines (verzameling van producten en diensten) van BT die conform de 
strategie van BT worden geleverd aan klanten. De horizontale sturingslijn is gericht op de 
(organisatie brede) kwaliteit (o.a. ook op het gebied van bezetting van medewerkers), 
eenduidigheid in de dienstverlening en innovatie & productontwikkeling. De te 
onderscheiden servicelijnen binnen BT zijn Audit, Fiscaal, MKB, Accountancy & Advies en 
Advisory. 

Vanuit beide sturingslijnen (de horizontale en verticale) wordt verantwoording afgelegd aan het 
bestuur en daar waar tegengestelde belangen of conflicten niet opgelost kunnen worden, wordt 
geëscaleerd naar het bestuur waarna zij een besluit neemt. 
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De kernwaarden van Baker Tilly dienen als kompas voor de manier waarop wij onze werkzaamheden 
uitvoeren  voor klanten en collega’s. Onze kernwaarden zijn: 
 

Kwaliteit 
Essentieel is dat alles wat we doen van goede kwaliteit is. We gaan altijd goed voorbereid te werk, 
en informeren ons diepgaand en breed. Kwaliteit is voor ons een fundamentele waarde en 
daarmee vormt het de eerste ankerwaarde van ons merkhuis. We geven geen goed bedoeld of 
academisch advies. We geven advies waar de klant oprecht wat aan heeft. 
 
Ondernemend 
We zijn de ondernemer naast de ondernemer. En dat maakt ons succes. De tweede ankerwaarde 
is daarom ondernemend. We weten zelf wat ondernemen is. Dat zit in ons denken en doen. En in 
onze aanpak. We zijn ondernemend vanuit optimisme: we zien kansen en verzilveren ze door vlot 
te handelen. We gaan niet routinematig of juist onbezonnen met vraagstukken om. 
 
Direct 
We zijn direct in de adviezen die we geven. Dat betekent dat we altijd duidelijke taal spreken en 
realistisch blijven. We geven geen vage adviezen, maar advies gebaseerd op feiten en ervaring. 
Niet bot, maar direct, zodat de ondernemer weet waar hij aan toe is. 
 
Verbindend 
Verbindend betekent dat we meer zijn dan alleen betrokken. Verbindend naar onze klanten, naar 
elkaar en naar de maatschappij. En doordat we inlevend zijn weten we de juiste verbindingen te 
leggen. We halen andere expertises erbij als dat meerwaarde biedt voor de klant. 
 
Scherpzinnig 
We geven pragmatische en uitdagende adviezen vanuit een helicopterview. We kijken verder dan 
het meest voor de hand liggende. Met deze waarde als eigenwaarde leveren we vandaag en 
morgen de kwaliteit die klanten op koers brengt en houdt. 

 
 

5. De Raad van Commissarissen 
De Raad van Commissarissen geeft invulling aan de wettelijke en statutaire taken. In dat licht houdt 
de RvC toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap 
en de met haar verbonden ondernemingen. De RvC voorziet de RvB gevraagd en ongevraagd van 
advies en vult de werkgeversrol van de RvB in.  
 
De Raad richt zich bij het vervullen van haar taak naar het belang van de groep en de met haar 
verbonden activiteiten met inachtneming van de belangen van alle belanghebbenden.  
De RvC ziet onder meer toe op het vaststellen en bewaken van de strategie, de realisatie van de 
doelstellingen, de financiële positie en de risicobeheersing bij de uitvoering van de ondernemings-
activiteiten. 
 
De RvC vergadert minimaal vijf keer per jaar. De vergaderingen bestaan telkens uit twee delen, te 
weten een RvC vergadering en aansluitend een gecombineerde RvC/RvB vergadering . Tijdens deze 
overleggen wordt de Raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen binnen de organisatie en 
worden met betrekking tot de noodzakelijke onderwerpen besluiten genomen. 
Om zijn toezicht goed te kunnen uitoefenen onderhoudt de Raad naast de reguliere vergaderingen,  
jaarlijks ook contacten met de Ondernemingsraad en spreekt de Raad twee maal per jaar met de 
aandeelhouderscommissie.   
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De RvC voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de individuele leden van de RvB. Ook vindt er elk 
jaar een zelfevaluatie door de RvC plaats. Verder is er sprake van tijdsbesteding door commissarissen 
in het kader van de permanente educatie. 
 
De benoeming geldt voor vier jaar met eenmalig een mogelijke herbenoeming voor nog eens vier 
jaar. Er is een rooster van aftreden. 
 
Er is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die tevens dekking verzorgt voor de 
commissarissen 
 
 

6. Samenstelling, benoeming en profiel van de Raad van Commissarissen 
 
Samenstelling 
De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit ten minste drie commissarissen. Benoembaar tot 
commissaris zijn slechts natuurlijke personen die niet reeds op een andere manier aan Baker Tilly 
gelieerd zijn (en derhalve dan ook niet voldoen aan de “afhankelijkheidscriteria” uit de statuten).  
 
De AVA benoemt één van de commissarissen tot voorzitter.   
 
De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, 
waaronder vereiste deskundigheid op het gebied van kwaliteit en publiek belang, professioneel 
gedrag, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden, met een kritische instelling, de RvC het best in 
staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens Baker Tilly en de bij Baker Tilly betrokkenen (waaronder 
de aandeelhouders en de werknemers) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en 
regelgeving.    
 
Benoeming 
Commissarissen worden voorgedragen door de RvC waarna zij door de algemene vergadering van 
aandeelhouders (AVA) worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn maximaal éénmaal 
herbenoembaar voor een aansluitende periode van maximaal vier jaar.  
 
Benoeming tot commissaris kan niet eerder geëffectueerd worden dan nadat het betrouwbaarheids- 
onderzoek door de AFM met positief gevolg is afgerond. 
 
Profiel Commissaris  
a) Een kandidaat moet voldoende tijd beschikbaar hebben voor het vervullen van de 

toezichthoudende taak én beschikbaar te zijn om naast de reguliere vergaderingen van de RvC 
te kunnen acteren; 

b) Een kandidaat mag geen functies vervullen of posities innemen die strijdig kunnen zijn met de 
belangen van Baker Tilly of de belangen van andere 'stakeholders' in de onderneming, 
waaronder uitdrukkelijk begrepen het belang van cliënten en, in het algemeen, het publiek 
belang dat in de taakuitoefening door de accountants van Baker Tilly dient te worden bewaakt. 

c) De kandidaat dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van Baker Tilly te 
beoordelen. 

d) De kandidaat dient te beschikken over kennis, vaardigheden en een daarmee samenhangende 
professionele attitude op het gebied van:  

• Organisatie en communicatie, waaronder aansturing van processen, taakgebieden en 
medewerkers;  

• Dienstverlening en relevante markten waarop de NV actief is;  
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• Integere bedrijfsvoering en de beheersing daarvan, met onder meer aandacht voor de 
administratieve organisatie en de interne controle, de waarborging van geschiktheid en 
vakbekwaamheid binnen de organisatie, het risicomanagement, compliance en de 
uitbesteding van werkzaamheden; 

• Evenwichtige en consistente besluitvorming, waarbij borging van de belangen van alle 
“constituencies” een centrale positie inneemt; 

• Het naleven en handhaven van algemene aanvaarde sociale, ethische en professionele 
normen op transparante wijze en het daaromtrent communiceren met institutioneel 
betrokkenen; 

• De financiële component, relevante wet- en regelgeving alsook de betrokkenheid van de 
organisatie bij het publiek belang. 

e) De kandidaat is bij uitstek deskundig op het terrein van de accountancy en op de hoogte van de 
vaktechnische aspecten en de uitgangspunten voor borging van de kwaliteit van de organisatie 
binnen het gekozen governance-model 

f) De kandidaat dient over de volgende competenties te beschikken: 

• Besluitvaardigheid; 

• Communicatief vermogen; 

• Kwaliteitsgericht; 

• Leiderschap. 
g) Voorts gelden de volgende eisen : 

• Hij/zij is gericht op het publiek belang; 

• Hij/zij heeft affiniteit met de markt waarin de NV opereert en met de regelgeving in brede 
zin die deze markt beheerst en is betrokken bij de cultuur, de maatschappelijke omgeving 
en de markt waarop de NV actief is; 

• Hij/zij heeft een kritische opstelling en functioneert onafhankelijk in de relatie met de 
andere leden van de RvC en in relatie tot het bestuur en de BAKER TILLY organisatie; 

• De Autoriteit Financiële Markten heeft zijn/haar betrouwbaarheid beoordeeld (op basis van 
de Wet toezicht accountantsorganisaties) en heeft meegedeeld dat deze buiten twijfel 
staat; 

• Hij/zij heeft de door de NV aan te reiken persoonlijke onafhankelijkheidsverklaring en 
eventuele overige formulieren naar waarheid en tijdig ingevuld, en daarbij ook de functies 
vermeld die hij/zij in de twaalf maanden voorafgaand aan het accepteren van de 
benoeming in de RvC heeft vervuld (dan wel een CV overlegd waaruit deze blijken). 

 
De huidige samenstelling van de Raad van Commissarissen is: 

• S.T. (Joke) van Lonkhuijzen-Hoekstra MBA MCM  

• Drs. R.P.A. (René) Leander RA 

• Prof. dr. mr. P.M. (Peter) van der Zanden RA (aftredend commissaris) 
 

 
7. Reden vacature voor lid RvC 

In verband met het verlopen van de zittingstermijn conform het vastgestelde rooster aftreden is er 
een vacature ontstaan.  
 
 

8. Procedure 
Nationaal Register is ingeschakeld om de wervingsprocedure te begeleiden en is voorts beschikbaar 
voor het verkrijgen van nadere informatie over de vacatures en Baker Tilly. De heer Huib Bartels, 
adviseur, zal deze opdracht namens Nationaal Register uitvoeren. 
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De selectiecommissie zal bestaan uit mevrouw Van Lonkhuijzen-Hoekstra en de heer Leander, 
aangevuld met een lid van de aandeelhouderscommissie en de voorzitter van Raad van Bestuur als 
adviseur.   
De selectiegesprekken zullen, naar verwachting, plaatsvinden in de laatste week van maart. 
 
 

9. Uw reactie 
Heeft u belangstelling voor één van deze functies en voldoet u aan het gevraagde profiel, dan 
nodigen wij u van harte uit vóór 1 maart 2021 te reageren via onze website. 

Via deze link kunt u online solliciteren en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging van uw 
sollicitatie. 
 
Nadere informatie 
Nadere informatie is te verkrijgen bij Nationaal Register 
Telefoon:  070 324 30 91 

E-mail:   hbartels@nationaalregister.nl 
Website:  www.nationaalregister.nl 
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