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Amsterdam, 9 januari 2016 

 

 

Mijne heren,  

 

VBA beleggingsprofessionals dankt de NBA voor de gelegenheid om te kunnen reageren 

op het consultatiedocument “De accountant en het bestuursverslag, verder kijken dan de 

jaarrekening”.  

 

De jaarverslaggeving is een belangrijke bron voor de keuzes die beleggers maken. Zij 

moeten er op kunnen vertrouwen dat de jaarverslaggeving van een onderneming van de 

hoogste kwaliteit is. Het is de mening van de VBA dat de betrouwbaarheid en de kwaliteit 

van het jaarverslag toeneemt als de accountant in de controleverklaring ook een oordeel 

geeft over de kwaliteit van het bestuursverslag. Zo’n ontwikkeling zou de VBA van harte 

toejuichen. 

 

Op de langere termijn is het voor de VBA belangrijk dat het concept van Integrated 

Reporting meer en meer omarmd wordt door ondernemingen. Regelgevende instanties 

zouden daarbij een rol kunnen spelen door het afgeven van een meer dwingende set aan 

richtlijnen. De VBA zou graag mee willen denken met de NBA over hoe Integrated 

Reporting het leidende principe wordt bij het opstellen van de jaarverslaggeving van 

bedrijven. 

 

In de bijlage treft u de antwoorden van de VBA aan op de door de NBA gestelde vragen 

in het consultatiedocument. Wij hopen dat deze antwoorden de NBA verder helpen bij de 

plaats en rol die de accountant kan spelen bij het vaststellen van de kwaliteit van het 

bestuursverslag. 

 

Hoogachtend, 

 

Accountingcommissie VBA beleggingsprofessionals 

John van Scheijndel, voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 

 

 

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

verwachtingen van aandeelhouders en andere gebruikers. 

 

Voor beleggingsanalisten is het belangrijk dat niet-financiële informatie op een 

verantwoorde en betrouwbare wijze wordt weergegeven in het bestuursverslag. De 

Risicoparagraaf en Corporate governance informatie zijn daar een integraal onderdeel 

van. De VBA zou het opnemen van een verklaring rondom continuïteit van de 

onderneming van harte ondersteunen. 

 

De VBA zou graag zien dat het bestuursverslag meer en meer gaat voldoen aan de 

richtlijnen die gesteld worden door het Global Reporting Initiative, met andere woorden 

de eisen die aan het bestuursverslag gesteld worden mogen aangescherpt worden. 

 

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

bestuursverslag m.b.t. respectievelijk de risicoparagraaf, continuïteitsanalyse, 

corporate governance informatie en niet-financiële informatie. 

 

Zie gedeeltelijk ons antwoord op vraag 1. Wij zouden graag zien dat het bestuursverslag 

opschuift richting integrated reporting.  

 

In de controleverklaring kan de externe accountant opmerkingen maken over de kwaliteit 

van het bestuursverslag. We zijn ons er van bewust dat het oordeel van de accountant 

over het bestuursverslag meer kwalitatief en subjectief is. Dit kan spelen bijvoorbeeld bij 

de continuïteitsanalyse. Zo’n analyse heeft toegevoegde waarde voor de belegger. Een 

continuïteitsanalyse kan 2 invalshoeken hebben, kwantitatief en kwalitatief. De 

accountant kan een goed oordeel vormen of de financiële situatie van de onderneming op 

korte termijn de continuïteit van de onderneming in gevaar kan brengen. Het zal voor de 

accountant moeilijker zijn een gewogen oordeel te geven over de strategische, lange 

termijn, positie van de onderneming. Zeker in een omgeving waarin het business model 

van de onderneming aan sterke verandering onderhevig is. 

 

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

 

De VBA ziet zeker toegevoegde waarde als de accountant een apart oordeel geeft over 

het bestuursverslag. Daarbij zijn wij ons bewust van het feit dat als de accountant een 

kwalitatief oordeel geeft over bijvoorbeeld de continuïteit van de onderneming, dit 

vergaande gevolgen kan hebben voor de koers van een beursgenoteerde onderneming. 

Kortom het oordeel van de accountant moet goed afgewogen zijn en gebaseerd op goed 

te traceren financiële informatie. Subjectiviteit in het controleverslag van de accountant 

moet, als het even kan, vermeden worden.  

 

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

bestuursverslag verwacht. 

 

De VBA zou dat van harte toejuichen. 

 

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

verschaffen, zo ja, welke? 

 

De VBA zou graag zien dat de accountant zekerheid verschaft over de Risicoparagraaf, 

Continuïteitsanalyse en Corporate governance informatie. Een zekerheidsverklaring over 

de niet-financiële informatie zou op termijn ook gewaardeerd worden, maar dat oordeel 

zal altijd kwalitatiever en subjectiever zijn. 



 

 

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

bestuursverslag of specifieke onderdelen hiervan? 

 

De accountant moet een hoge mate van zekerheid geven als het gaat om corporate 

governance en de risicoparagraaf. Voor wat betreft de risicoparagraaf moet de 

accountant vast stellen dat alle relevante risico’s meegenomen zijn. Daar waar 

kwantitatieve gegevens worden vermeld in de risicoparagraaf moet ook een hoge mate 

van zekerheid door de accountant verstrekt worden. 

 

Voor wat betreft de continuïteitsanalyse moet de accountant een hoge make van 

zekerheid geven als het gaat om de korte termijn financiële situatie. Voor de lange 

termijn kan slechts een kwalitatief en subjectief oordeel afgegeven worden daar er veel 

onzekerheid is.  

 

De duurzaamheidsparagraaf is een relatief nieuwe ontwikkeling. Daar behoeft de 

accountant wat ons betreft nog geen hoge mate van zekerheid te geven. 

 

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

bestuursverslag mogelijk te maken? 

 

• Een gedegen en duidelijke wetgeving omtrent de verantwoordelijkheden en 

plichten van de onderneming  v.w.b. de kwaliteit van het bestuursverslag. Wij 

denken dat een zekere dwang nodig is. Het geeft de accountant ook een stevigere 

basis om een vuist te kunnen maken naar de onderneming.  

• De aansprakelijkheid van de accountant moet duidelijk zijn. Als de accountant  

bijvoorbeeld een oordeel geeft over de continuïteit van de onderneming, zeker 

daar waar het een kwalitatief/subjectief oordeel betreft dan kan dat vergaande 

consequenties hebben voor de onderneming. Voorkomen moet worden dat de 

accountant zich niet duidelijk durft uit te spreken. 

 

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? 

 

Dat lijkt de VBA een zeer wenselijke ontwikkeling. Duurzaamheid gaat een steeds 

belangrijker rol gaat spelen in het beleggingsbeleid van particuliere en institutionele 

beleggers. Toezichthouders en maatschappelijke organisaties gaan het beleggingsbeleid 

van bijvoorbeeld pensioenfondsen steeds nadrukkelijker controleren op duurzaamheid. 

Bij de beleggingsbeslissingen moeten beleggers derhalve kunnen vertrouwen op de 

informatie die de onderneming verstrekt over het MVO-beleid van de onderneming. 

 

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? 

 

Niet per definitie. Misschien zijn gespecialiseerde instanties daar beter toe in staat. 

Accountants kunnen een samenwerkingsverband met deze instituties aangaan. De 

onafhankelijke derde partij moet dan wel van een onbesproken reputatie zijn, maar dat is 

vast te stellen. 

 

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

van de raad van commissarissen? 

 



De VBA ondersteunt van harte de voorstellen die de NBA op dit vlak doet. 

 

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

van zekerheid bij het bestuursverslag? 

 

Wat betreft de VBA mogen de internal auditors een belangrijke rol spelen bij het 

verschaffen van zekerheid bij het bestuursverslag. De Interne Accountantsdienst zou de 

organisatie zeer goed moeten kennen. Het is denken wij wel belangrijk dat de externe 

accountant vast stelt dat de Interne Accountant voldoende onafhankelijk is jegens de 

ondernemingsleiding.  

 

Te verwachten is dat de Interne accountantsdienst met name een belangrijke rol kan 

spelen bij de risicoparagraaf en bij de corporate governance paragraaf (waaronder 

compliance).  

 

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

 

Wij onderschrijven het standpunt van de NBA in dezen. Integrated Reporting is het op 

verantwoorde en geïntegreerde wijze verstrekken van financiële en niet-financiële 

informatie. Veel informatie-elementen zijn reeds aanwezig in de jaarrekening en in het 

bestuursverslag maar dienen op een meer geïntegreerde wijze gepresenteerd te worden.  

 

De huidige controleverklaring kan zeker als basis dienen voor een oordeel over de 

kwaliteit van het geïntegreerde rapport van een onderneming. Wij kunnen ons 

voorstellen dat in zo’n controleverklaring de externe accountant meer kwalitatieve 

opmerkingen maakt over het geïntegreerde verslag.  

 

Het zal de accountant daarbij helpen als vanuit regelgevende instanties meer 

afdwingbare en meetbare richtlijnen komen waaraan zo’n geïntegreerd rapport dient te 

voldoen.  

 

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

ondernemingen? 

Geen. 

 

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

Geen. 

 

 

 


