
Reactie consultatie ”De accountant en het 

bestuursverslag” 

Namens IAD SVB en AD UWV, 15-01-2016 

Onderstaand de gezamenlijke reactie van de Interne Auditdienst SVB en de 

Accountantsdienst UWV per paragraaf van het consultatiedocument. 

 

4.1 Eisen aan het bestuursverslag 

1. Komen de aan de inhoud van aan het bestuursverslag gestelde eisen 

tegemoet aan de verwachtingen van aandeelhouders en andere 

gebruikers? 

2. In hoeverre moeten er meer eisen worden gesteld aan de inhoud van het 

bestuursverslag met betrekking tot respectievelijk de risicoparagraaf, 

continuïteitsanalyse, corporate governance informatie en niet-financiële 

informatie? 

 

Reactie: het is primair aan de gebruikers om hier antwoord op te geven. 

 

4.2 Assurance bij het bestuursverslag 

3. Wordt van de accountant een apart oordeel over het bestuursverslag verwacht? 

4. Wordt van de accountant een integraal oordeel over de inhoud van het 

bestuursverslag verwacht? 

5. Moet de accountant over specifieke onderdelen van het bestuursverslag zekerheid  

verschaffen, zo ja, welke? 

6. Welke mate van zekerheid moet de accountant kunnen geven bij het 

bestuursverslag of specifieke onderdelen hiervan? 

7. Welke andere voorwaarden zijn nodig om een verklaring van de accountant bij 

het bestuursverslag mogelijk te maken? 

 

Reactie: voor verwachtingen (vraag 3+4) is het wederom primair aan de gebruikers om 

hier antwoord op te geven.  

Wat betreft het moeten (vraag 5) lijkt ons dat de feitelijkheid van de nieuwe regelgeving 

de mening die bijvoorbeeld blijkt uit maatregel 4.3 uit ‘In het publiek belang’ al min of 

meer werkelijkheid heeft gemaakt: de in H3 beschreven implementatie herziening EU 

jaarrekeningrichtlijn (de in werking getreden Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening) 

schrijft met ingang van boekjaar 2016 al voor dat de accountant materiële onjuistheden 

in het (totale) bestuursverslag signaleert en hierover rapporteert in de 

controleverklaring, op basis van zijn/haar bij de controle verkregen kennis en begrip van 

de onderneming en haar omgeving. De vraag is daarmee positief beantwoord. De 

discussie moet dan in ieder geval nog wel gaan over wat materiële onjuistheden zijn, 

maar het lijkt ons niet voor de hand liggen er op voorhand vanuit te gaan dat alleen 

bepaalde onderdelen van het bestuursverslag potentieel materiële onjuistheden kunnen 

bevatten en dan dus alleen bij deze onderdelen zekerheid te verschaffen. Wij kunnen ons 

ook voorstellen dat voor onderdelen van het bestuursverslag een andere specifiekere 

controledoelstelling wordt genomen dan vast te stellen of er materiële onjuistheden zijn 



(bijvoorbeeld een oordeel over het totstandkomingsproces, zie het vervolg). Een 

mogelijkheid zou ook kunnen zijn om bij bepaalde onderdelen een hogere mate van 

zekerheid te verschaffen dan bij andere onderdelen. Overigens is het in de specifieke 

situatie van UWV en SVB al langer gebruikelijk dat de eigen accountant(sdienst) van deze 

beide instellingen als overheidsaccountant op grond van wet en regelgeving SUWI,  naast 

de assurance op de jaarrekening en de rechtmatigheidsverantwoording ook assurance 

verschaft bij bepaalde onderdelen (bijv. nfi, doelmatigheidsparagraaf) in het wettelijk 

bestuursverslag. Dit gebeurt normaliter in het verslag van bevindingen. Deze assurance 

betreft dan bijvoorbeeld een oordeel over het totstandkomingsproces van (de informatie 

in) het betreffend onderdeel van het bestuursverslag. Als ander voorbeeld voor een 

specifiek onderdeel van het bestuursverslag kan hier genoemd worden de corporate 

governance informatie. Gezien het belang van transparantie in de publieke sector stellen 

wij dat van een accountant in de publieke sector wordt verwacht dat hij een professioneel 

oordeel heeft over de kwaliteit en effectiviteit van de corporate governance-structuur van 

de desbetreffende organisatie en van de werking van het interne risicobeheersing– en 

controlesysteem. De te verstrekken mate van zekerheid (vraag 6) hangt af van de 

behoefte van gebruikers enerzijds en de mogelijkheden voor de accountant om deze 

assurance-ambitie te kunnen waarmaken en hieraan verbonden kosten van het 

onderzoek. Een lagere dan hoge mate van zekerheid ligt voor veel onderdelen dan voor 

de hand, zowel vanwege de aard en herkomst van de informatie (is een hoge mate van 

zekerheid mogelijk en tegen welke kosten) als het relatieve belang van de informatie. Of 

de te geven assurance dan de vorm van een verklaring moet krijgen is de vraag. Wij 

menen van niet. 

Assurance in een specifiekere vorm dan een verklaring (vraag 7), toegesneden 

op/gedifferentieerd naar de situatie/soort informatie zou ons inziens beter tegemoet 

kunnen komen aan de verwachtingen enerzijds en de mogelijkheden van de accountant 

anderzijds. Zodra er sprake is van differentiatie binnen het bestuursverslag dient de 

regelgeving er in te voorzien, dat wordt vastgelegd wat in dat kader van de accountant 

wordt verwacht. 

 

5.1 Herziening EU jaarrekeningrichtlijn (2)  

8. Moet de in het bestuursverslag opgenomen informatie met betrekking 

tot respectievelijk milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, 

eerbiediging van de mensenrechten en de bestrijding van corruptie en 

omkoping worden gecontroleerd? 

9.  Moet de controle van de in het bestuursverslag opgenomen niet-financiële 

informatie over respectievelijk milieu-, sociale en 

personeelsaangelegenheden, eerbiediging van de mensenrechten en de 

bestrijding van 

corruptie en omkoping worden uitgevoerd door de accountant? 

 

Reactie: we zien deze vraag in het kader van de differentiatie waarop wij onder 4.2 

ingingen (zie onze reactie onder 4.2). Voor het geven van een oordeel over de onder 5.1 

genoemde elementen zal het wel noodzakelijk zijn dat de controlerend accountant 

specialismen ontwikkeld dan wel specialisten inschakelt. Het benutten van intern bij de 

klant aanwezige specialisten is hierbij onder bepaalde voorwaarden een mogelijkheid. 

 



5.2 Verantwoordelijkheden auditcommissie/raad van commissarissen 

10. In hoeverre moeten er meer eisen worden gesteld aan de inhoud 

van het verslag van de raad van commissarissen? 

 

Reactie: ook hier is het primair aan de gebruikers om hier antwoord op te geven. 

 

5.3 Samenwerking met de internal auditor 

11. Welke rol kunnen internal auditors spelen bij het door de accountant verschaffen 

van zekerheid bij het bestuursverslag? 

 

Reactie: een belangrijk verschil tussen de controlerend extern accountant en de internal 

auditor is dat de internal auditor een (veel) uitgebreidere en up-to-date kennis en begrip 

van de organisatie heeft, dus meer dan op basis van zijn/haar bij de controle verkregen 

kennis en begrip van de onderneming en haar omgeving (de basis waarop de accountant 

materiële onjuistheden in het bestuursverslag zou moeten signaleren). Gebruik maken 

van kennis en begrip van de internal auditor kan de kwaliteit van de te leveren assurance 

ons inziens derhalve vergroten: zodra een accountant gebruik gaat maken van kennis en 

begrip van de internal auditor, wordt de kans op het ontdekken van aanwezige materiële 

onjuistheden groter (en de basis hiervoor ook groter dan de kennis sec verkregen bij de 

controle van de jaarrekening!). Dat zou overigens ook kunnen betekenen dat verschillen 

ontstaan in de uitvoering van de benodigde werkzaamheden door de accountant tussen 

organisaties met een internal audit-functie en die zonder internal auditfunctie. 

 

5.4 Innovatie en integrated reporting 

12. Welke rol spelen accountants met betrekking tot integrated reporting? 

13. Welke andere ontwikkelingen zijn van invloed op het bestuursverslag van 

ondernemingen? 

14. Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor de rol van de accountant? 

 

Reactie:  De belangrijkste rol van de accountant zal blijven liggen in de beoordeling van 

de rapportage en het daarop formuleren van zijn oordeel. Dat neemt niet weg dat zij/hij 

ook een adviserende rol kan hebben ten aanzien van de inhoud van een dergelijk verslag 

als ‘vertolker’ van de wensen van het maatschappelijk verkeer. Naast of als onderdeel 

van integrated reporting, zal (vraag 13) het toenemende belang en de toegenomen 

mogelijkheden voor genereren van relevante toekomstgerichte informatie en tussentijdse 

en zelfs continuous reporting relevante impact hebben op de (bestuurs)verslaggeving 

door organisaties en de behoefte aan assurance bij deze informatie. De accountant zal 

hierop in moeten spelen ten einde zijn/haar rol/belang als assuranceverstrekker te 

behouden/versterken (vraag 14). Dat houdt in het verkrijgen van meer kennis en 

deskundigheid op de bij integrated reporting betrokken terreinen en wellicht zelfs keuzes 

maken, waar grenzen van zijn/haar expertise of objectiviteit worden bereikt (eerst 

prognoses beoordelen en daarna de realisatie van diezelfde zaken beoordelen 

bijvoorbeeld lijkt geen goed idee). 


