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Geachte heer Jongstra,

Graag maakt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gebruik van de gelegenheid te reageren op het
consultatiedocument ‘De accountant en het bestuursverslag’ zoals op 13 november 2015 gepubliceerd op de
website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Het goed functioneren van de
financiële markten is afhankelijk van het gedrag van de spelers op deze markten. Daarbij is de kritische
rolinvulling van opstellers van versiaggeving, auditcommissies, aandeelhouders en accountants essentieel voor de
getrouwheid van de versiaggeving en daarin verankerde verantwoording. De AFM maakt zich sterk voor het
voldoen van de accountantscontrole en verslaggeving aan de relevante regelgeving en maatschappelijke
verwachtingen en ziet erop toe dat deze op elkaar blijven aansluiten.

Het consultatiedocument constateert naar onze mening terecht dat beleggers en andere stakeholders niet alleen
kijken naar de in de jaarrekening opgenomen cijfers, maar ook naar de in het bestuursverslag opgenomen
informatie. Aan het bestuursverslag wordt zelfs steeds meer belang gehecht. Het is dan ook van belang dat zowel
de vorm als de inhoud van de bestuursverslag, inclusief de rol van de accountant daarbij, voldoet aan de daaraan te
stellen verwachtingen.

Het consultatiedocument stelt een aantal concrete vragen, verdeeld over zes onderwerpen. Hierna leest u de reactie
van de AFM op ieder van deze onderwerpen.
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1. Eisen aan het bestuursverslag

De eisen die de wet- en regelgeving stellen aan het bestuursverslag zijn over het algemeen ‘principle-based’,
waarbij het uitgangspunt is dat het bestuursverslag een getrouw beeld geeft van de toestand op de balansdatum, de
ontwikkeling gedurende het boekjaar en de resultaten van de rechtspersoon en van de groepsmaatschappijen
waarvan de financiële gegevens in zijn jaarrekening zijn opgenomen.1De inhoud van het bestuursverslag is mede
afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de rechtspersoon en groepsmaatschappijen. De AFM stelt dat
deze eisen in beginsel tegemoet moeten komen aan de verwachtingen van aandeelhouders en andere gebruikers.
Of ook de daadwerkelijk opgestelde bestuursverslagen, en dus de naleving van de eisen, tegemoet komen aan deze
verwachtingen is minder zeker. Zo merkt de AFM op dat het bestuursverslag in voorkomende gevallen
ondernemingsspecifieker en relevanter moet worden. Vaak is de bespreking van onderwerpen in het
bestuursverslag nog te algemeen van aard (boilerplate). Dit blijkt ook uit ons eigen onderzoek, specifiek over de
jaarverslagen 2013.

Met betrekking tot niet-financiële informatie heeft AFM recent haar standpunt kenbaar gemaakt dat deze niet
financiële informatie optimaal toegankelijk moet zijn voor alle gebruilcers en daarom onderdeel dienen uit te
maken van het bestuursverslag.2Het zou dus niet moeten worden toegestaan dat de openbaarmaking van deze niet
financiële informatie kan plaatsvinden binnen een andere document of op een andere vindplaats. Dit geldt
onverkort ook voor overige relevante informatie, zoals informatie over risico’s, de verwachte gang van zaken
(continulteit) en corporate governance. De AFM steunt de NBA in haar stellingname dat een ondememing per
principe uit de corporate governance code informatie moet verstrekken over de wijze waarop de code wordt
nageleefd (‘pas toe en leg uit’). Enkel dan kan een goede beoordeling worden gemaakt inzake eventuele materiële
onjuistheden in het bestuursverslag. Dit vergt dus een wijziging van benadering.

2. Assurance van de accountant bij het bestuursverslag

De informatie in het bestuursverslag dient, net als de jaarrekening, een getrouwe weergave van de werkelijkheid te
zijn. Het is primair de rol van de accountant zekerheid toe te voegen aan deze informatie zodat gebruikers (o.a.
beleggers, analisten, crediteuren) op die informatie kunnen vertrouwen. Daartoe voert hij onderzoek uit naar de
jaarrekening en het bestuursverslag en geeft hij de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de
getrouwheid van de jaarrekening.3Uit artikel 2:393, vijfde lid, BW volgt volgens ons dat van de accountant een
specifiek oordeel over het bestuursverslag wordt verwacht, als onderdeel van zijn controleverklaring bij de
jaarrekening. Dit artikel geeft immers aan dat de verkiaring van de accountant onder meer een oordeel bevat of de
j aarrekening het vereiste inzicht geeft, aan de gestelde regels voldoet, een oordeel bevat over de verenigbaarheid
van het bestuursverslag met de jaarrekening en, na herziening van de EU jaarrekeningenrichtlijn en ISA 720,
materiële onjuistheden in het bestuursverslag signaleert.

1 Artikel 2:39 1, eerste lid, eerste volzin, BW.
2 Brief van 16 november 2015 aan de minister van Veiligheid en Justitie met reactie op de consultatie van het
Ontwerpbesluit bekenmaking niet-financiële informatie.

Artikel 2:393, derde en vijfde lid, BW.
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De hiervoor genoemde oordelen van de accountant zoals verwoord in zijn controleverklaring hebben in beginsel
betrekking op de gehele jaarrekening en het gehele bestuursverslag. De AFM acht het onwenselijk dat het
onderzoek, de toegevoegde zekerheid, of het oordeel van de accountant uitsluitend betrekking zou hebben op
onderdelen van die jaarrekening of dat bestuursverslag. Gebruikers zullen naar alle waarschijnlijkheid in die zin
een integrale beoordeling door de accountant verwachten. Deze verwachting is ook in lijn met de toenemende
vraag van gebruikers naar ‘geintegreerde verslaggeving’ op de voet gevolgd wordt door een toenemende vraag
naar ‘geintegreerde assurance’ (zie ook onderwerp 6).

Vanuit diezelfde integrale benadering zullen gebruikers ook gebaat zijn bij een uniforme, en dus redelijke, mate
van zekerheid bij zowel de jaarrekening als het bestuursverslag. In een écht integrale benadering is het primair aan
de rapporterende ondernemingen om met een bredere reikwijdte van de in control verkiaring zekerheid te
verstrekken aan gebruikers over meer dan enkel de financiële verantwoording. Ondernemingen en het
accountantsberoep staan samen voor de uitdaging op korte termijn in samenspraak met gebruikers van deze
jaarrekeningen en bestuursverslagen te bepalen op welke wijze en in welke mate zekerheid kan worden verstrekt
over meer dan enkel de financiële verslaggevingsaspecten (i.c. de jaarrekening).

Naar de mening van de AFM zal de volgende stap naar gemntegreerde versiaggeving een meer fundamentele
wijziging in zowel verslaggevingsstandaarden als controlestandaarden vergen. Dit vergt transitietijd voor allereerst
een aanpassing in de governance van de opstellers van die standaarden aismede voor een zuivere atbakening in
verantwoordelijkheden en een realistische kijk op de discrepantie tussen benodigde en aanwezige expertise en
focus bij betrokkenen. Er kan enkel echt zekerheid worden toegevoegd bij een integraal andere benadering qua
interne controle en verantwoording daarover door ondernemingen en een integraal andere wijze van
accountantscontrole. IJit impliceert naar onze mening dat de zekerheid die accountants binnen de huidige
systematiek kunnen verstrekken niet uit kan stijgen boven ‘een beperkte mate’ van zekerheid.

3. Ilerziening EU jaarrekeningrichtlijn

Met betrekking tot niet-financiële informatie heeft AFM recent haar standpunt kenbaar gemaakt dat het wenselijk
is dat een onathankelijke toetsing plaatsvindt door de externe accountant op deze niet-financiële informatie.4Deze
informatie dient immers een getrouwe weergave van de werkelijkheid te zijn en gebruikers dienen zekerheid te
verkrijgen dat deze informatie juist en volledig is. Aangezien de AFM van mening is dat de niet-financiële
informatie onderdeel moet uitmaken van het bestuursverslag en dat bestuursverslag onlosmakelijk is verbonden
met de jaarrekening, lijkt een controle door een andere deskundige dan de externe accountant niet voor de hand te
liggen. Naar verwachting zal een accountant in zijn onderzoek veelal wel gebruik moeten maken van de
werkzaamheden van deskundigen en daarbij de daarvoor geldende controlestandaarden toepassen.5

Brief van 16 november 2015 aan de minister van Veiligheid en Justitie met reactie op de consultatie van het
Ontwerpbesluit bekenmaking niet-fmanciële informatie.
5NV COS 620 Gebruikmaken van de werkzaamheden van een door de accountant ingeschakelde deskundige.
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4. Verantwoordelijkheden auditcommissie/ raad van commissarissen

De AFM deelt de mening van de NBA dat het van belang is dat het door de onderneming bij het bestuursverslag
op te nemen versiag van de raad van commissarissen toereikende en betekenisvolle informatie bevat over de wijze
waarop de raad zijn toezichthoudende taak heeft ingevuld en uitgevoerd. Dit betekent inderdaad meer dan alleen
het vermelden van besproken onderwerpen. In het bijzonder zal van commissarissen verwacht worden dat zij
inhoudelijk en ondememingsspecifiek versiag doen van de wijze waarop zij hun nieuwe taken hebben ingevuld en
uitgevoerd, onder andere met betrekking tot de selectie en de aansturing van de accountant. Inzicht in dilemma’s
en afwegingen van de raad van commissarissen kan nuttig zijn voor gebruikers. De AFM veronderstelt, gelet op de
invoering van nieuw EU-regelgeving in dit kader met inwerkingtreding per 1 januari 2016, dat de Nederlandse
corporate governance code op deze nieuwe taken en daarbij behorende versiaglegging zal worden aangepast.

5. Samenwerking met de internal auditor

De AFM verwacht dat interne auditors in beginsel een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de
(controle)werkzaamheden van de exteme accountant. Ook bij het vormen van een oordeel over het
bestuursverslag. De Nadere voorschriften controle- en overige standaarden bieden de aanknopingspunten voor de
wijze waarop de samenwerking tussen de exteme accountant en de interne auditor dient worden vormgegeven.6

6. Innovatie en integrated reporting

De AFM verwacht dat de toenemende vraag van gebruikers naar ‘geIntegreerde versiaggeving’ op de voet gevolgd
wordt door een toenemende vraag naar ‘geIntegreerde assurance’. Gebruikers zullen er immers op willen blijven
vertrouwen dat de verantwoording van ondememingen, ook voor zover die verder reikt dan de financiële
jaarverslaggeving, een getrouwe weergave van de werkelijkheid is. De accountant kan in zijn onafhankelijke
positie zekerheid verstrekken over die verantwoording (zie ook onze opmerkingen hieromtrent onder 2).
Accountants zullen de ontwikkelingen op het gebied van geIntegreerde versiaggeving nauwgezet moeten volgen
en hun dienstverlening moeten innoveren om te kunnen voldoen aan de toekomstige verwachtingen. De
verwachtingen en eisen vanuit de maatschappij en gebruikers van jaarrekeningen en bestuursverslagen zijn immers
niet statisch zijn en kunnen in de tijd regelmatig veranderen. Dit betekent dat ook de inhoud van het
bestuursverslag en de werkzaamheden van de accountant hierbij met regelmaat zullen moeten worden herzien en
aangepast.

6NV COS 610 Gebruikmaken van de werkzaamheden van inteme auditors.
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Tot slot

De AFM hoopt met deze consultatiereactie een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het consultatieproces.
Wij verzoeken de NBA onze opmerkingen en aanbevelingen mee te nemen in de verdere uitwerking van dit
onderwerp. Daarbij benadrukken wij graag nogmaals het belang van dit onderwerp en het belang van voortvarende
verdere uitwerking. Het consultatiedocument maakt onderscheid tussen enerzijds de ‘Huidige betrokkenheid van
de accountant’ en ‘Bestaande regelgeving’ en anderzijds de ‘Nieuwe regelgeving en controlestandaarden’. Dit
onderscheid kan ten onrechte de indruk wekken dat verandering nog (ver) in de toekomst liggen. Dat is echter niet
het geval: de nieuwe veraritwoordelijkheden van de accountant ten aanzien van het bestuursverslag zijn reeds
geImplementeerd in de wetgeving en worden geacht bij de controles van boekjaren die aanvangen op of na
1 januari 2016 te worden toegepast. Hoewel de bestuursverslagen over het boekjaar 2016 pas begin 2017 zullen
materialiseren, zullen accountants reeds vanaf de aanvang het boekjaar 2016 alert moeten zijn op hun nieuwe
verantwoordelijkheden.

Vanzelfsprekend zijn wij graag bereid tot nader overleg.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten

rir&/G.J. Everts RA
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