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Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)  

Antonio Vivaldistraat 2-8  

1083 HP AMSTERDAM 

 

 

 

Den Haag,  11 januari 2016 

Referentie:  2016 002 GK 

Betreft:  Consultatie aanpassing “De accountant en het bestuursverslag” 

 

 

Geachte heer Wammes, 

De Vereniging van Effectenbezitters (“VEB”) heeft met aandacht kennis genomen van “De 

accountant en het bestuursverslag” (“Consultatiedocument”). 

1. Algemeen standpunt VEB inzake accountants 

 

De VEB wil dat de accountant daadwerkelijk functioneert als vertrouwensman van het 

maatschappelijk verkeer. Daarbij dient de accountant de financiële verslaggeving te 

controleren voor de buitenwereld: de gebruiker van de jaarrekening.  

De accountant is met zijn wettelijke controletaak en de daardoor vergaarde kennis en ervaring 

van de onderneming en de markt waarin zij opereert, bij uitstek geschikt het management 

kritisch te toetsen. In ieder geval waar het gaat om de toepassing van de financiële 

verslaggevingstandaarden, maar ook om het bestuursverslag kritisch te beoordelen. Daarmee 

speelt de accountant een belangrijke rol in het geheel van checks and balances binnen de 

beursvennootschap.  

De maatschappij in het algemeen en de beleggers in het bijzonder verwachten van de 

accountant dat hij een kritische, onafhankelijke rol op zich neemt.  

2. Een kritische controle van het bestuursverslag is gewenst 

De rol van de accountant bij (de controle van) het bestuursverslag1  is onderbelicht. Op grond 

van de tekst van de wet dient de accountant na te gaan in hoeverre het bestuursverslag 

                                                            
1 In het Consultatiedocument en in recente wetgeving wordt het jaarverslag consequent bestuursverslag 

genoemd. Dat is verwarrend omdat hieronder niet alleen het verslag van het bestuur en de corporate governance 

verslag (inclusief de risicoparagraaf) valt maar ook het verslag van de raad van commissarissen. Om verwarring 

te voorkomen gebruiken wij in deze consultatiereactie niettemin ook ‘bestuursverslag’.  
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verenigbaar is met hetgeen in de jaarrekening staat opgenomen. Veel accountants vatten dat 

aldus op dat zij alleen dienen in te grijpen bij evidente onjuistheden. Een dergelijke, passieve 

grondhouding past niet bij het huidige verwachtingspatroon voor het werk van de accountant. 

Voor beleggers is die grondhouding zelfs onbegrijpelijk. De accountant dient immers voor de 

controle van de jaarrekening een goed begrip van de onderneming en haar markt te hebben, 

zoals terecht staat uitgewerkt in hoofdstuk 3.4 van het Consultatiedocument. Deze kennis zal 

de accountant bij het beoordelen van de verenigbaarheid van de jaarrekening met het 

bestuursverslag moeten aanwenden. Dus ook onder het ‘oude’ regime.  

Onderdeel van het bestuursverslag is het corporate governance verslag van de vennootschap.2 

De VEB onderschrijft de visie van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code die 

de accountant een prominentere rol toebedeelt bij de controle van de verslaglegging over de 

naleving van de Corporate Governance Code.3  

De accountant dient actiever te toetsen of een onderneming een juist en volledig beeld geeft 

van de naleving van de Corporate Governance Code.  

Nieuwe wetgeving wijst nadrukkelijker op de wens van beleggers dat de accountant het 

bestuursverslag kritischer dient te bekijken.4 De accountant heeft (op zijn minst) een actieve 

onderzoeksplicht om materiele onjuistheden ten opzichte van haar eigen bevindingen in het 

bestuursverslag te signaleren.  

 

Het Consultatiedocument signaleert deze ontwikkelingen en zet wat dat betreft een stap in de 

goede richting. De VEB constateert echter dat er nog veel te winnen valt. 

 

3. Algemene opmerking over het Consultatiedocument 

 

Een groot deel van de vragen in het Consultatiedocument zien op inhoud van het 

bestuursverslag en dus niet op de rol van de accountant daarbij. Concreet gaat het om de 

vragen: 1, 2, 10, 12, 13 en 14. 

 

Deze vragen zijn bovendien te algemeen geformuleerd. Zo is er een evident onderscheid 

tussen het verslag van het bestuur en het verslag van de commissarissen.5  

 

Dit doet geen recht aan de gecompliceerde materie en de verschillende invulling per 

onderneming van het bestuursverslag.  Dat is spijtig omdat niet alleen weinig waarde aan de 

                                                            
2 Zie art. 2:391 lid 5 BW. 

3 Rapport 2012 Monitoring Commisie Corporate Governance Code, pag 9. 

4 Nota naar aanleiding van het verslag bij de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (kamerstukken II 2014-2015, 

34 176, nr. 6, p. 7 en 8. 

5 Zie bijvoorbeeld het onderzoek naar de kwaliteit van het verslag van de Raad van Commissarissen door Mijntje 

Lückerath-Rovers, Margot Scheltema en Auke de Bos; ‘Het RvC-verslag: Weinig inzicht in toezicht’ in MAB 

2010 p. 575 e.v.  
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(algemene) antwoorden kan worden ontleend, maar ook dat het eigenlijke doel van het 

Consultatiedocument (de rol van de accountant bij het bestuursverslag) onderbelicht wordt.   

 

4. Vragen in het Consultatiedocument 

 

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

verwachtingen van aandeelhouders en andere gebruikers? 

 

In principe wel. Dat neemt niet weg dat verbeteringen mogelijk zijn. 

 

Art 2:391 BW en de Corporate Governance Code bepalen de inhoud van het bestuursverslag. 

In bijvoorbeeld de RJ wordt een en ander verder uitgewerkt. Dat is vrij beperkt; de eisen voor 

de jaarrekening zijn veel gedetailleerder vastgelegd in wetgeving en uitgewerkt in richtlijnen.  

 

Bij het opstellen van het bestuursverslag geldt meer vrijheid voor de onderneming. De 

ervaring van de VEB is dat van die vrijheid niet altijd goed gebruik wordt gemaakt door 

specifieke informatie te verschaffen aan de gebruikers van de jaarrekening over de 

betreffende onderneming. Ondernemingen kiezen vaak voor het gebruiken van algemene 

boiler plate teksten.   

 

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? 

 

De inhoud van deze verslagen verschilt per onderneming. Hier kunnen moeilijk algemene 

uitspraken over worden gedaan. In algemene zin kan worden gezegd dat de eisen meer 

uitgewerkt zouden kunnen worden in wet- en regelgeving. In ieder geval zullen 

ondernemingen die expliciet rekening moeten houden met systeemrisico’s in de financiële 

markt en ondernemingen met ontwikkelingen en risico’s in de ICT sfeer daarvan melding 

moeten maken in het bestuursverslag. In het bestuursverslag moet bovendien worden 

weergegeven hoe het bestuur dergelijke risico’s percipieert en mitigeert. 

 

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

 

Ja. Van de accountant wordt een gedegen, waar mogelijk integrale controle van het 

bestuursverslag verwacht. De door accountant te beperkt ingevulde verenigbaarheidstoets 

volstaat niet. Zoals in paragraaf 3.4 Consultatiedocument terecht wordt geconstateerd dient de 

accountant bij de controle van de jaarrekening op de hoogte te zijn van “allerhande kennis 

van de onderneming”. Die kennis dient de accountant ook aan te wenden bij de kritische 

controle van het bestuursverslag. De accountant moet zich ook uitlaten over de 

betrouwbaarheid en volledigheid van het bestuursverslag (bijvoorbeeld consistentie met de 

jaarrekening, informatieverschaffing over de belangrijkste uitdagingen, kansen en risico’s 

voor de onderneming en het vermogen van de onderneming tot duurzame groei). 
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4. Wordt van de accountant een integraal oordeel over de inhoud van het 

bestuursverslag verwacht? 

 

Ja, met dien verstande dat een uitzondering kan worden gemaakt voor bepaalde informatie die 

buiten het aspect valt van de jaarrekeningcontrole en de kennis die de accountant van de 

onderneming dient te hebben. Bijvoorbeeld de technische omschrijvingen van producten. 

 

Een integraal onderdeel wordt in ieder geval verwacht over de risicoparagraaf, de 

continuïteitsanalyse (inclusief vermogen tot duurzame groei) en de corporate governance 

informatie.  

 

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

verschaffen, zo ja, welke? 

 

De accountant dient een redelijke mate van zekerheid (assurance) te geven, gelijk aan de 

zekerheid die de accountant bij de controle van de jaarrekening dient te verschaffen. Zoals 

hierboven vermeld in ieder geval bij de risicoparagraaf, de continuïteitsanalyse en corporate 

governance informatie. 

 

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

specifieke onderdelen hiervan? 

 

Zie hierboven en onder vraag 8. 

 

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

bestuursverslag mogelijk te maken? 

 

Voor een accountant zal het lastig zijn om kritiek uit te oefenen op de inhoud van het 

bestuursverslag omdat dit kritiek inhoudt op zijn feitelijke opdrachtgever. Veel 

ondernemingen zullen liever zien dat de accountant zich houdt bij de controle van de 

“cijfers”. Dat zal evident tot conflicten leiden. Accountants zullen daarbij een rechte rug 

moeten houden om te voorkomen dat zij het onderspit delven. 

 

De VEB begrijpt dat de beoordeling van een bestuursverslag meer softe elementen bevat dan 

de ‘harde’ cijfers in de jaarrekening. Dat neemt niet weg dat van de accountant en zijn team 

een adequaat oordeel kan worden verwacht. De VEB zal de accountant in voorkomende 

gevallen aanspreken op bepaalde passages in het bestuursverslag.  

 

De accountant moet zich daarbij kunnen uitlaten over de betrouwbaarheid en volledigheid van 

het bestuursverslag (bijvoorbeeld consistentie met de jaarrekening, informatieverschaffing 

over de belangrijkste uitdagingen, kansen en risico’s voor de onderneming en het vermogen 

van de onderneming tot duurzame groei). 

 

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? 
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De accountant kan op basis van de controle van de jaarrekening en zijn kennis van de 

onderneming deels een uitspraak doen over deze onderwerpen. Het is de vraag of dit met een 

redelijke mate van zekerheid kan of slechts met een beperkte mate van zekerheid.  

 

De ervaring leert dat veel accountants in eerste instantie bezwaren zullen hebben bij een 

uitbreiding van hun takenpakket. Op het moment dat de accountantskantoren de commerciële 

aspecten van deze taakuitbreiding beter op het netvlies hebben zullen zij een adequate 

oplossing vinden, door bijvoorbeeld het inschakelen van (interne) deskundigen.   

 

Dan rest een kosten/baten-analyse van deze extra controle. De VEB vindt het te vroeg om hier 

een hard standpunt in te nemen.  

 

Wellicht is het opportuun om bij wijze van pilot een onderverdeling te maken in de 

onderdelen van het bestuursverslag die in ieder geval integraal getoetst dienen te worden (de 

risicoparagraaf, de continuïteitsanalyse en corporate governance informatie) en de onderdelen 

waarbij een beperkte mate van zekerheid gegeven kan worden. Onderdeel van de pilot zal zijn 

dat een overzicht wordt gegeven van de additionele kosten van de controle. 

 

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? 

 

Dit zal onder leiding van de accountant moeten gebeuren. Het is niet logisch om naast de 

accountant een andere controleur aan te stellen. Dit neemt niet weg dat de accountant zich kan 

laten bijstaan door deskundigen. 

 

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

de raad van commissarissen? 

 

De inhoud van het verslag van de RvC verschilt per onderneming. Bovendien zijn op dit 

gebied diverse ontwikkelingen gaande, in sommige verslagen staat bijvoorbeeld een apart 

verslag van de audit committee.  

 

Hier kunnen dus moeilijk algemene uitspraken over worden gedaan. In algemene zin kan 

worden gezegd dat de eisen meer uitgewerkt zouden kunnen worden in wet- en regelgeving. 

Bovenal moet de RvC zelfstandig komen tot het verslag en zich niet laten leiden door het 

verslag van het bestuur of de wensen van het management. 

 

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

zekerheid bij het bestuursverslag? 

 

De interne auditor kan zijn gedetailleerde oordeel opstellen over het bestuursverslag. De 

accountant kan dit oordeel gebruiken om zijn eigen bevindingen te toetsen. Het ligt niet voor 

de hand dat de interne auditor het werk van de accountant overneemt, althans dat de 
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accountant zich volledig verlaat op het werk van de interne auditor met betrekking tot het 

bestuursverslag. 

 

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

 

De inhoud van integrated reporting verslagen verschilt per onderneming. Hier kunnen 

moeilijk algemene uitspraken over worden gedaan.  

 

In algemene zin kan worden gezegd dat de accountant een rol heeft bij de onderwerpen die 

raken aan de inhoud van de jaarrekening en het bestuursverslag met dien verstande dat een 

uitzondering kan worden gemaakt voor bepaalde informatie die buiten het aspect valt van de 

jaarrekeningcontrole en de kennis die de accountant van de onderneming dient te hebben.  

 

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

ondernemingen? 

 

Er is een groot aantal ontwikkelingen dat van invloed is op het bestuursverslag van 

ondernemingen. Dat zal per sector en per bedrijf verschillen. Belangrijk uitgangspunt is dat 

op basis van de risicoparagraaf de belangrijkste uitdagingen, kansen en risico’s moeten 

worden geïdentificeerd en geadresseerd. In ieder geval zullen ondernemingen die expliciet 

rekening moeten houden met systeemrisico’s in de financiële markt en ondernemingen met  

ontwikkelingen en risico’s in de ICT sfeer daarvan melding dienen te maken in het 

bestuursverslag.  

 

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

 

De accountant heeft een eigen rol bij de controle van de jaarrekening en het bestuursverslag. 

Uiteindelijk zal niet het strikt naleven van regels prevaleren, het gaat om (kort gezegd) het 

getrouwe beeld van de onderneming dat gegeven dient te worden. De accountant  dient dit als 

uitgangspunt te nemen bij zijn controle en hierover helder te rapporteren zijn uitgebreide 

controleverklaring.  

 

De maatschappij verwacht van de accountant dat hij de rol van kritisch controleur op zich 

neemt. Het is aan accountant om zijn waarde voor de maatschappij te bewijzen. Een 

proactieve en professionele accountant zal zijn rol verder zien toenemen en daarmee ook zijn 

verantwoordelijkheden.  

 

5. Ter afsluiting 

 

De VEB hecht veel waarde aan het toetsen van voorgenomen wet- en regelgeving bij 

belanghebbenden en marktpartijen en maakt graag gebruik van de mogelijkheid om te 

reageren op consultaties die raken aan de belangen van beleggers.  

 

Wij zijn bereid om voorgaande mondeling toe te lichten. 
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Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Effectenbezitters  

 

 

 

 

G.F.E. (Geert) Koster 

Advocaat 

 

 

 


