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Overzicht reacties NBA consultatie ‘De accountant en het bestuursverslag; 

Verder kijken dan de jaarrekening’  

 

Achtergrond 

De NBA publiceerde op 13 november 2015 het consultatiedocument ‘De accountant 

en het bestuursverslag. Verder kijken dan de jaarrekening’. Met deze consultatie wil 

de NBA standpunten en achterliggende argumenten van alle betrokken stakeholders 

in kaart brengen over het bestuursverslag en de rol van de accountant. Dit met het 

oog op een nadere standpuntbepaling en beleidsontwikkeling.  

De consultatie heeft in totaal vijftien reacties opgeleverd. Vanuit gebruikers van 

jaarrekeningen zijn reacties ontvangen van Eumedion, VBA beleggingsprofessionals 

(VBA) en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). Vanuit accountantsorganisaties 

zijn reacties ontvangen van Baker Tilly Berk, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG  en 

PWC. Ook zijn reacties ontvangen van het Instituut van Internal Auditors (IIA) en de 

NBA Young Profs. Daarnaast hebben de Interne Auditdienst SVB (IAD SVB) en de 

Accountantsdienst UWV (AD UWV) een gezamenlijke reactie ingediend. Door de 

Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO) is een reactie ingediend 

vanuit de invalshoek van opstellers van jaarrekeningen. Tot slot zijn reacties 

ontvangen van Hans Gortemaker, hoogleraar audit en assurance aan  de Erasmus 

Universiteit en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).   

De in het consultatiedocument gestelde vragen zien op respectievelijk de aan het 

bestuursverslag te stellen eisen (vragen 1 en 2), assurance bij het bestuursverslag 

(vragen 3 t/m 7) , niet-financiële informatie (vragen 8 en 9), de verantwoordelijkheden 

van auditcommissie/raad van commissarissen (vraag 10), de rol van de internal 

auditor (vraag 11)  en de invloed van integrated reporting en andere ontwikkelingen 

(vragen 12 t/m 14). Hieronder een samenvatting van de antwoorden en een overzicht 

van de in de consultatiereacties geventileerde opvattingen.   

 

Samenvatting 

Eisen aan het bestuursverslag 

De aan de inhoud van het bestuursverslag gestelde eisen komen in het algemeen 

tegemoet aan de verwachtingen van gebruikers. Er worden vraagtekens gesteld bij 

de naleving. In bestuursverslagen staan vaak boiler plate teksten in plaats van op de 

onderneming toegespitste informatie. Van gebruikers mogen de eisen worden 

aangescherpt. De vraag is in hoeverre dit in regelgeving moet gebeuren. Zo zouden 

ook richtlijnen zoals die van het GRI meer kunnen worden toegepast.    
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Voor gebruikers moeten in de risicoparagraaf de belangrijkste uitdagingen, kansen 

en risico’s worden geïdentificeerd en geadresseerd. Zowel gebruikers als 

accountants steunen het pleidooi van de NBA voor het in het bestuursverslag 

opnemen van een continuïteitsanalyse. Hierin zou de onderneming moeten uitleggen 

of deze de continuïteit kan waarborgen en of aan toekomstige verplichtingen kan 

worden voldaan. Principes hiervoor kunnen in de Nederlandse corporate governance 

code worden neergelegd. De AFM steunt de visie van de NBA dat de onderneming 

per principe informatie zou moeten verstrekken over de wijze waarop de 

Nederlandse corporate governance code wordt nageleefd. De AFM vindt expliciet dat 

niet-financiële informatie onderdeel moet uitmaken van het bestuursverslag.  

Assurance bij het bestuursverslag 

De AFM en gebruikers zien geen reden voor een apart oordeel van de accountant 

over het bestuursverslag. Materiële onjuistheden die in het bestuursverslag worden 

gesignaleerd moeten in de bestaande controleverklaring worden opgenomen. Zaken 

als specifieke risico’s kunnen als kernpunten van de controle worden opgenomen. 

Ook door accountants wordt gestreefd naar een in de controleverklaring bij de 

jaarrekening geïntegreerd oordeel over het bestuursverslag. Als belemmeringen 

worden beschouwd de bestaande verschillen in normenkaders en aard en omvang 

van de niet-financiële informatie en de mate van zekerheid die de accountant kan 

verstrekken. Ook opstellers achten een apart oordeel van de accountant over het 

bestuursverslag onnodig en ongewenst.  

Gebruikers verwachten van de accountant in ieder geval een integraal oordeel over 

de risicoparagraaf, continuïteitsanalyse en corporate governance informatie. Er zou  

een uitzondering kunnen 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, zoals de technische omschrijving van producten. 

Verwacht wordt dat de accountant in ieder geval onderzoek doet naar de robuustheid 

van het proces van de besluitvorming over de strategie en andere onderdelen. 

Accountants neigen tot een integraal oordeel over het bestuursverslag.  

Gebruikers verwachten dat de accountant een redelijke mate van zekerheid kan 

geven in ieder geval bij de risicoparagraaf, de continuïteitsanalyse en corporate 

governance informatie. Ook door accountants wordt gestreefd naar een redelijke 

mate van zekerheid. Binnen de huidige systematiek kunnen accountants volgens de 

AFM niet meer dan een beperkte mate van zekerheid verstrekken. Volgens de AFM 

is voor een volgende stap naar geïntegreerde verslaggeving een meer fundamentele 

wijziging nodig in zowel verslaggevingsstandaarden als controlestandaarden.  
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Niet-financiële informatie in het bestuursverslag 

Gebruikers hechten veel waarde aan een controle van de in het bestuursverslag 

opgenomen niet-financiële informatie. Ook de AFM acht een onafhankelijke toetsing 

wenselijk waarbij een controle door een andere deskundige dan de accountant niet 

voor de hand ligt. Gebruikers verwachten dat de accountant in ieder geval materiële 

discrepanties met de door hem of haar vast te stellen feitelijke gang van zaken 

binnen de onderneming moet kunnen signaleren. Waar nodig zou de accountant 

voor de controle van desbetreffende informatie moeten samenwerken met andere 

materiedeskundigen. Accountants achten zich met in achtneming van het 

voorgaande in staat om een oordeel te geven over in ieder geval de wijze waarop de 

betreffende informatie tot stand komt.  

Verantwoordelijkheden auditcommissie/raad van commissarissen 

De AFM, gebruikers en accountants steunen het voorstel van de NBA om in de 

Nederlandse corporate governance code op te nemen dat in het verslag van 

commissarissen meer informatie moet worden opgenomen over de strekking van de 

onderwerpen die zijn besproken met het bestuur of met de accountant. Hiervoor kan 

worden aangesloten bij de UK corporate governance code. De rvc zou in het verslag 

zijn visie moeten geven op het bestuursverslag en aandacht moeten besteden aan 

de voornaamste risico’s en onzekerheden en hoe hiermee wordt omgegaan.  

Internal auditor 

De AFM en gebruikers verwachten van internal auditors een waardevolle bijdrage bij 

het door de accountant verschaffen van zekerheid bij het bestuursverslag. Hierbij 

moet aandacht zijn voor de onafhankelijkheid van de internal auditor jegens de 

ondernemingsleiding. Volgens accountants spelen internal auditors vooral een rol bij 

de beoordeling van processen waarmee informatie in het bestuursverslag tot stand 

komt.  

Integrated reporting en andere ontwikkelingen 

De AFM en gebruikers zien ook bij integrated reporting een rol voor de externe 

accountant weggelegd. Meer afdwingbare en meetbare richtlijnen zouden hierbij 

behulpzaam kunnen zijn. Volgens accountants hebben behalve de trend naar 

continue informatieverschaffing ook technische en andere ontwikkelingen die de 

continuïteit van de onderneming in korte tijd kunnen bedreigen invloed op het 

bestuursverslag. Accountants zullen moeten meebewegen waar het gaat om het 

vergaren van de benodigde kennis en het gebruik maken van specialisten en 

technologie.  
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Overzicht consultatiereacties 

Eisen aan het bestuursverslag (vragen 1 en 2) 

De NBA benadrukt dat het bestuur van een onderneming verantwoordelijk is voor de 

juistheid en volledigheid van het bestuursverslag. De eisen die hieraan worden 

gesteld liggen onder meer besloten in wet- en regelgeving, Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving (RJ) en de Nederlandse corporate governance code (de code). 

Hoe duidelijker de normen zijn waaraan de in het bestuursverslag op te nemen 

informatie moet voldoen, des te meer mogelijkheden heeft de accountant om 

informatie hieraan te toetsen. 

Volgens de VEUO en de AFM komen de aan de inhoud van het bestuursverslag 

gestelde eisen in het algemeen tegemoet aan de verwachtingen van aandeelhouders 

en andere gebruikers. De AFM stelt wel vraagtekens bij de naleving en wijst erop dat 

de bespreking van onderwerpen in het bestuursverslag vaak nog te algemeen van 

aard  is. Zo mag het toepassen van richtlijnen zoals die van het Global Reporting 

Initiative (GRI) en de International Integrated Reporting Council (IIRC) meer worden 

gestimuleerd. Hans Gortemaker vindt dat moet worden gewaakt voor nog meer 

generieke regelgeving en dat ruimte moet worden geboden voor huishouding 

specifieke informatieverschaffing. Accountants geven aan dat het vooral aan de 

gebruikers zelf is om te bepalen of de eisen tegemoet komen aan  hun 

verwachtingen. Deloitte pleit voor een duidelijk wettelijk kader met minimumeisen. 

Volgens NBA Young Profs kan een deel van de eisen door marktwerking tot stand 

komen, zonder dat wettelijke eisen nodig zijn. Volgens KPMG zou het effectiever en 

efficiënter zijn als de eisen aan het bestuursverslag op één plek worden geregeld in 

plaats van op diverse plekken zoals RJ 400, code en GRI. Volgens PWC moet 

nadrukkelijker aandacht worden besteed aan voor gebruikers begrijpelijke en 

leesbare verslagen.  

Volgens de VEB kunnen eisen meer worden uitgewerkt in wet- en regelgeving. De 

VEB constateert dat de eisen voor de jaarrekening veel gedetailleerder zijn 

vastgelegd in wetgeving en uitgewerkt in richtlijnen en dat ondernemingen bij het 

opstellen van het bestuursverslag meer vrijheid hebben. Ondernemingen kiezen 

volgens de VEB vaak voor algemene boiler plate teksten in plaats van specifieke 

informatie over de betreffende onderneming. Ook de VBA geeft aan dat de eisen aan 

het bestuursverslag mogen worden aangescherpt. De VBA verwijst hiervoor specifiek 

naar de door het GRI gestelde richtlijnen. Verder ziet de VBA graag dat het 

bestuursverslag opschuift richting integrated reporting.  

Alle respondenten lijken de mening toegedaan dat in het bestuursverslag voldoende 

aandacht moet worden besteed aan risico’s, continuïteit en corporate governance. 

De VEUO kan zich voorstellen dat op onderdelen meer onderbouwing van stellingen 

met feitelijke gegevens gewenst kan worden geacht. Daarnaast wijzen NBA Young 

Profs en PWC expliciet op het belang van het in het bestuursverslag aandacht 

besteden aan fraude. 
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Risicoparagraaf 

Wat betreft de risicoparagraaf is NBA Young Profs van mening dat de bestaande 

wet- en regelgeving toereikend is en geen aanvulling behoeft. EY merkt op dat RJ 

400 nu reeds aanvullende richtlijnen geeft voor met name de risicoparagraaf. 

Volgens Baker Tilly Berk speelt nog de vraag wanneer de accountant een 

aangepaste verklaring moet geven als bepaalde in RJ 400 genoemde elementen 

onvoldoende of niet zijn opgenomen in het bestuursverslag. Ook KPMG is van 

mening dat de in artikel 2:391, eerste en derde lid, BW en de in RJ 400 onderdeel 

110a tot c en 111 neergelegde vereisten voor de risicoparagraaf reeds de goede 

onderwerpen bevatten. De KPMG beveelt aan om de eisen voor opname inzake 

beschrijving van risico’s en het risicomanagementsysteem uit te breiden met een 

vereiste tot opname van een sensitiviteitsanalyse met betrekking tot de risico’s en 

een verklaring omtrent de werking van het risicomanagementsysteem. Volgens 

Eumedion zou de informatiewaarde van de risicoparagraaf verder kunnen toenemen 

als de accountant de vennootschap ertoe beweegt om de vijf meest materiele risico’s 

te earmarken en de voornaamste risico’s te categoriseren als ‘hoog’, ‘medium’ en 

‘laag’ risico. De VEB hanteert als belangrijk uitgangspunt dat op basis van de 

risicoparagraaf de belangrijkste uitdagingen, kansen en risico’s moeten worden 

geïdentificeerd en geadresseerd. Volgens de VEB zullen ondernemingen die 

expliciet rekening 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 met daarbij een weergave van hoe het bestuur 

deze percipieert en mitigeert.  

Continuïteitsanalyse 

De NBA pleit voor het in de code opnemen van principes op grond waarvan een 

onderneming in de jaarstukken een verklaring moet opnemen waarin staat uitgelegd 

of deze de continuïteit kan waarborgen en of aan toekomstige verplichtingen kan 

worden voldaan. Dit pleidooi voor een continuïteitsanalyse in het bestuursverslag 

wordt expliciet ondersteund door de VBA, Eumedion, NBA Young Profs, KPMG en 

Deloitte. Volgens Deloitte moet in de continuïteitsanalyse een beschrijving worden 

opgenomen van de relevante continuïteitsrisico’s, de wijze waarop deze worden 

gemitigeerd en een scenario-analyse ten aanzien van ontwikkelingen die van invloed 

zijn op de continuïteit. KPMG is van mening dat er een verdere indeling kan worden 

gemaakt gericht op de mate van onzekerheid waarmee de onderneming in staat zal 

zijn om continuïteitsrisico’s te beheersen of te mitigeren. Volgens KPMG gaat dit 

verder dan de huidige indeling naar wel of geen materiële onzekerheid inzake de 

continuïteit.  

Corporate governance informatie 

Om een goede beoordeling mogelijk te maken van de in het bestuursverslag 

opgenomen corporate governance informatie zou in de visie van de NBA de 

onderneming per principe informatie moeten verstrekken over de wijze waarop de 
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code wordt nageleefd. De AFM ondersteunt  deze stellingname voor een ‘pas toe en 

leg uit’ benadering. Volgens NBA Young Profs kan deze benadering worden 

overwogen bij ondernemingen met een grote omvang (uitgedrukt in aantal 

werknemers) en een grote mate van maatschappelijk belang. Voor het overige is 

NBA Young Profs van mening dat elke onderneming op hoofdlijnen informatie moet 

geven over de naleving van de code, bijvoorbeeld door een toelichting per hoofdstuk 

uit de code.  

Niet-financiële informatie 

De AFM is expliciet van mening dat ook niet-financiële informatie onderdeel moet 

uitmaken van het bestuursverslag. Volgens de VBA is het voor beleggingsanalisten 

belangrijk dat niet-financiële informatie op een verantwoorde en betrouwbare wijze 

wordt weergegeven in het bestuursverslag. EY geeft aan dat de relevantie van de 

niet-financiële informatie van onderneming tot onderneming verschilt. Volgens NBA 

Young Profs hangt dit af van de omvang van de onderneming en de mate waarin 

haar activiteiten van maatschappelijk belang zijn. KPMG acht het van belang dat in 

consultatie met relevante belanghebbenden de materiële niet-financiële informatie in 

het bestuursverslag wordt opgenomen.  

Assurance bij het bestuursverslag (vragen 3 t/m 7) 

Verklaring over materiële onjuistheden 

De externe accountant controleert of het bestuursverslag alle wettelijk verplichte 

elementen bevat en of de in de jaarrekening en in het bestuursverslag opgenomen 

informatie op elkaar aansluiten. Uit de op 1 november 2015 in werking getreden 

Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening en ISA 720 (Revised) vloeit voort dat de 

accountant zich bij het lezen van het bestuursverslag ook moet afvragen of dit 

overeen komt met de kennis die hij van de onderneming heeft. Wanneer de 

accountant op basis hiervan constateert dat het bestuur van een onderneming nalaat 

om informatie van materieel belang op te nemen in het bestuursverslag of geen 

getrouwe weergave daarvan geeft, zal hij dit moeten signaleren en hierover 

rapporteren in zijn controleverklaring.  

Eumedion verwacht van de NBA concrete voorstellen waaraan de accountant vanaf 

boekjaar 2016 de inhoud van het bestuursverslag gaat toetsen om te bekijken of hier  

materiële onjuistheden in staan en een definitieve guidance over de verwachte 

werkzaamheden van de accountant bij het onderzoek van het bestuursverslag. Zo 

geeft Eumedion aan dat de accountant moet onderzoeken of het bestuursverslag de 

informatie bevat zoals voorgeschreven in RJ 400 onderdeel 110c en als dat niet zo 

is, dit moet signaleren in de controleverklaring. Ook kan volgens Eumedion van een 

accountant worden verwacht dat hij een professioneel oordeel heeft over de kwaliteit 

en de effectiviteit van de corporate governance-structuur van de desbetreffende 

vennootschap en van de werking van het interne risicobeheersings- en 

controlesysteem. Wanneer de informatie in het bestuurs- en commissarissenverslag 
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hier niet mee strookt, zou de accountant ook dit in de controleverklaring moeten 

signaleren. Speciale aandacht zou uit moeten gaan naar de opzet en werking van 

anti-fraude en –corruptieprogramma’s. Volgens Eumedion heeft de accountant een 

‘haalplicht’ om proactief op zoek te gaan naar fraude- en corruptierisico’s binnen de 

vennootschap en haar dochterondernemingen. Eumedion vindt verder dat de 

accountant de door het bestuur bij de continuïteitsveronderstelling gehanteerde 

prognoses en waarderingen zal moeten challengen. Eumedion wil weten wat de 

indicatoren zijn waarop een accountant moet letten bij de beoordeling van de 

continuïteit van de vennootschap. 

Oordeel over het bestuursverslag en de controleverklaring 

Maatregel 4.3 uit het rapport ‘In het publiek belang’ stelt een verklaring voor van de 

accountant bij het bestuursverslag waarin de accountant expliciet zijn oordeel geeft 

over risicoparagraaf, continuïteitsanalyse en corporate governance informatie zoals 

opgenomen in het bestuursverslag. Daarbij moet volgens de maatregel worden 

onderzocht of het, gezien de andere mate van zekerheid die wordt verschaft, 

mogelijk is om dit expliciete oordeel bij het bestuursverslag op te nemen als 

afzonderlijk onderdeel van de controleverklaring bij de jaarrekening.  

De VEUO vindt een afzonderlijk oordeel van de accountant over het bestuursverslag 

onnodig en ongewenst: “Waar in het bestuursverslag sprake is van een materiele 

misstatement, behoort de accountant zijn eventuele verklaring van correctie daarvan 

afhankelijk te maken”. Volgens de AFM volgt uit artikel 2:393, vijfde lid, BW dat van 

de accountant een specifiek oordeel over het bestuursverslag wordt verwacht, als 

onderdeel van zijn controleverklaring bij de jaarrekening. Ook Eumedion is geen 

voorstander van een apart soort controleverklaring bij het bestuursverslag. Materiele 

onjuistheden die in het bestuursverslag worden gesignaleerd dienen in de al 

bestaande wettelijke controleverklaring te worden opgenomen. Volgens Eumedion 

kunnen zaken die de speciale aandacht van de accountant hadden, zoals een aantal 

specifieke risico’s, hierin worden opgenomen als kernpunten van de controle. De 

VEB verwacht een gedegen en integrale controle van het bestuursverslag. De 

accountant zou zich niet alleen moeten uitlaten over consistentie met de 

jaarrekening, maar ook over informatieverschaffing over de belangrijkste uitdagingen, 

kansen en risico’s voor de onderneming en het vermogen van de onderneming tot 

duurzame groei. De VBA ziet toegevoegde waarde als de accountant een apart 

oordeel geeft over het bestuursverslag. Het oordeel van de accountant moet wel 

goed zijn afgewogen en gebaseerd op goed te traceren financiële informatie. 

Volgens de VBA moet subjectiviteit in het controleverslag van de accountant, als het 

even kan, worden vermeden.  

Binnen de beroepsgroep lopen de meningen uiteen. Hans Gortemaker en Baker Tilly 

Berk zijn van mening dat het oordeel over het bestuursverslag moet worden 

geïntegreerd in de controleverklaring bij de jaarrekening. Ook KPMG gaat uit van de 

ideaalsituatie waarin de accountant met eenzelfde vorm van zekerheid assurance 
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geeft bij het geheel van jaarrekening en jaarverslag. EY heeft eveneens als ambitie 

een oordeel te geven over het gehele jaarverslag. Zolang normenkaders en aard en 

omvang van de niet-financiële informatie nog verschillen, houdt EY het bij een 

afzonderlijk oordeel over het bestuursverslag. PWC uit de verwachting dat indien het 

bestuursverslag meer voor gebruikers relevante informatie bevat de behoefte aan 

assurance over de inhoud toeneemt. Volgens Deloitte moet eerst de vraag worden 

beantwoord waar de beroepsgroep waarde kan toevoegen door het verstrekken van 

zekerheid. NBA Young Profs verwacht dat de mate waarin naar het bestuursverslag 

wordt gekeken en de mate van zekerheid die de accountant hierbij afgeeft, afwijkt 

van de gehanteerde mate van zekerheid bij de jaarrekening. Volgens NBA Young 

Profs komt dit het beste tot uitdrukking in een apart oordeel over het bestuursverslag. 

Volgens Grant Thornton moet het oordeel over het bestuursverslag met een 

verwijzing naar artikel 2:393 BW worden verwerkt onder “verklaring betreffende 

overige bij of krachtens de wet gestelde eisen”. Naar het oordeel van het IIA is een 

afzonderlijke beoordelingsverklaring niet noodzakelijk, behalve daar waar geen 

internal auditfunctie is. Eventuele bevindingen zou de externe accountant in de 

controleverklaring als een materieel audit issue kunnen opnemen.  

Integraal oordeel over het bestuursverslag 

De meeste respondenten nemen als uitgangspunt dat de accountant een integraal 

oordeel moet geven over de inhoud van het bestuursverslag. Volgens de AFM past 

dit in de toenemende vraag van gebruikers naar ‘geïntegreerde verslaggeving’ op de 

voet gevolgd door een toenemende vraag naar ‘geïntegreerde assurance’. De VBA 

juicht een integraal oordeel van de accountant van harte toe en ziet graag dat de 

accountant zekerheid verschaft over risicoparagraaf, continuïteitsanalyse en 

corporate governance informatie. Een zekerheidsverklaring over de niet-financiële 

informatie is volgens de VBA altijd kwalitatiever en subjectiever. Ook de VEB 

verwacht in ieder geval een integraal oordeel over de risicoparagraaf, de 

continuïteitsanalyse (inclusief vermogen tot duurzame groei) en de corporate 

governance informatie. Een uitzondering zou volgens de VEB kunnen 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, zoals de technische omschrijvingen van producten. Eumedion is van mening 

dat het bestuursverslag integraal moet worden onderzocht op materiële 

onjuistheden. Hierbij onderschrijft Eumedion de notie van de NBA dat van een 

accountant geen oordeel kan worden verwacht over de juistheid van een 

strategieparagraaf, waarin ook het verdienmodel wordt beschreven. Eumedion 

verwacht wel dat de accountant onderzoek doet naar de robuustheid van het proces 

van de besluitvorming over de strategie en andere onderdelen, zoals dividendbeleid, 

acquisitiebeleid, financieel beleid, renumeratiebeleid, sociaal beleid, belastingbeleid 

en milieubeleid. De accountant zal wat Eumedion betreft zijn prospectieve inzichten 

over risico’s (zoals de risico’s die samenhangen met de strategie, de corporate 
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governancestructuur en het duurzaamheidsbeleid) in de controleverklaring onder de 

aandacht moeten brengen.  

Ook binnen de beroepsgroep bestaat een voorkeur voor een integraal oordeel over 

het bestuursverslag. Volgens NBA Young Profs kan de accountant aangeven welke 

onderdelen het meeste van belang zijn en welke werkzaamheden hij hiervoor heeft 

verricht. Deze kan hij als kernpunten benoemen in de controleverklaring. Volgens 

Baker Tilly Berk zou de accountant vier aparte uitspraken moeten doen over de 

thema’s risico, corporate governance, continuïteit en MVO. Deze vier uitspraken 

moeten vervolgens worden samengevat in één totaaloordeel. Volgens PWC moeten 

eerst duidelijke criteria worden opgesteld die kunnen dienen als norm voor de 

toetsing door de accountant. PWC geeft aan dat nu al assurance kan worden 

verstrekt bij afgebakende onderdelen van het bestuursverslag, zoals over 

sustainability-informatie en over de ‘in control statement’ van het bestuur. Volgens 

KPMG is een duidelijk onderscheid vereist tussen het toetsbare deel van het 

bestuursverslag waar zekerheid bij kan worden verstrekt en een niet toetsbaar deel 

waar geen zekerheid bij kan worden verstrekt, zoals toekomstgerichte informatie. Het 

toetsbare deel zou onderdeel kunnen worden gemaakt van de jaarrekening. KPMG 

stelt de vraag of een integraal oordeel betekent dat met een materialiteitsperspectief 

wordt gekeken naar alle in het bestuursverslag opgenomen zaken. EY pleit ervoor 

om te beginnen met een aantal onderwerpen waarbij assurance wordt verstrekt, 

zoals risicoparagraaf, continuïteitsanalyse en corporate governance informatie. Voor 

andere onderdelen waaronder toekomstgerichte informatie, ligt dit wat EY betreft 

moeilijker. Het oordeel van de accountant zou dan veel meer moeten gaan over de 

wijze waarop de betreffende informatie tot stand is gekomen.  

IAD SVB en AD UWV kunnen zich voorstellen dat voor onderdelen van het 

bestuursverslag een andere specifiekere controledoelstelling wordt genomen dan 

vast te stellen of er materiële onjuistheden zijn. In de specifieke situatie van UWV en 

SVB is het al langer gebruikelijk dat de eigen accountant(sdienst) assurance 

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

bestuursverslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om een oordeel over het 

totstandkomingsproces van het betreffende onderdeel van het bestuursverslag. IAD 

SVB en AD UWV stellen dat van een accountant in de publieke sector mag worden 

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 risicobeheersings- en controlesysteem. 

Binnen de beroepsgroep heerst ook scepsis. Grant Thornton vindt de huidige 

wettelijke toetsingscriteria voor de accountant ten aanzien van het bestuursverslag 

zoals vermeld in artikel 2:393, derde lid, BW toereikend. Aspecten zoals 

toekomstgerichte niet-financiële informatie en risk appetite zijn volgens Grant 

Thornton moeilijk controleerbaar. Volgens Deloitte zijn strategie en verwachtingen 

elementen waarbij assurance lastig te geven is en is assurance bij het internal control 

statement ook niet vanzelfsprekend. Volgens het IIA is het onmogelijk voor de 
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externe accountant om een onderzoek uit te voeren naar het bestuursverslag als 

zodanig. De adequate opzet en werking van de governance binnen de onderneming 

moet volgens het IIA  voldoende waarborgen geven voor een betrouwbaar 

bestuursverslag. Hiervoor zouden de rollen van de externe accountant en van de 

internal auditfunctie hand in hand moeten gaan. 

Mate van zekerheid bij het bestuursverslag 

In de controleverklaring geeft de accountant zekerheid over de getrouwheid van de 

jaarrekening. Het gaat hier om een redelijke mate van zekerheid. Dat wil zeggen dat 

de accountant voldoende bewijs verzamelt ter onderbouwing van zijn oordeel. 

Accountants voeren ook assurance-opdrachten uit waarbij de accountant een 

beperkte mate van zekerheid geeft. De hoeveelheid bewijs die de accountant in dit 

geval verzamelt is lager dan zijn oordeel bij de jaarrekening. 

Volgens de AFM zijn gebruikers gebaat bij een uniforme, en dus redelijke, mate van 

zekerheid bij zowel de jaarrekening als het bestuursverslag. Daarbij is het volgens de 

AFM in een écht integrale benadering primair aan de rapporterende ondernemingen 

om met een bredere reikwijdte van de in control verklaring zekerheid te verstrekken 

aan gebruikers over meer dan de financiële verantwoording. Binnen de huidige 

systematiek kunnen accountants volgens de AFM niet meer dan een beperkte mate 

van zekerheid verstrekken. Volgens de VEUO kan slechts sprake zijn van een 

beperkte zekerheid daar waar het feitelijke gegevens betreft. Volgens Eumedion kan 

van de zogenoemde maatman-belegger niet worden verlangd dat hij precies weet 

wat het onderscheid is tussen een verklaring waarbij een accountant een redelijke 

mate van zekerheid geeft over de informatie in het bestuursverslag en één waarbij de 

accountant een beperkte mate van zekerheid geeft. Een verklaring met deze 

bewoordingen bij specifiek het bestuursverslag werkt volgens Eumedion verwarring 

bij beleggers in de hand. De VEB verwacht een redelijke mate van zekerheid, gelijk 

aan die bij de controle van de jaarrekening, in ieder geval bij de risicoparagraaf, de 

continuïteitsanalyse en corporate governance informatie. Volgens de VBA moet de 

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

governance en de risicoparagraaf. De accountant moet vaststellen dat alle relevante 

risico’s zijn meegenomen. Voor wat betreft de continuïteitsanalyse zou de accountant 

een hoge mate van zekerheid moeten geven als het gaat om de korte termijn 

financiële situatie. Voor de lange termijn kan volgens de VBA slechts een kwalitatief 

en subjectief oordeel worden afgegeven. Bij de duurzaamheidsparagraaf hoeft de 

accountant van de VBA nog geen hoge mate van zekerheid te geven.  

Hans Gortemaker pleit voor een hoge mate van zekerheid. Tegelijk geeft hij aan dat 

meer flexibiliteit zou moet passen met betrekking tot niveaus aan zekerheid en 

formuleringen bij, in vergelijking met de jaarrekening, andersoortige informatie. 

Volgens Baker Tilly Berk moet altijd worden gestreeft naar een redelijke mate van 

zekerheid en slechts als dat niet mogelijk is, een beperkte mate van zekerheid. Baker 

Tilly Berk voorziet een beperkte mate van zekerheid in het integrale oordeel bij het 
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bestuursverslag, maar een redelijke mate van zekerheid over de thema’s risico, 

corporate governance, continuïteit en MVO. Volgens PWC past een redelijke mate 

van zekerheid het beste bij informatie die voor de besluitvorming van gebruikers 

belangrijk is. In een overgangssituatie acht PWC een beperkte mate van zekerheid 

acceptabel. PWC voorziet dat de accountant bij toekomstgerichte informatie over de 

veronderstellingen hooguit tot een beperkte mate van zekerheid kan komen. KPMG 

is van mening dat de accountant bij het bestuursverslag eenzelfde mate van 

zekerheid moet verstrekken als bij de jaarrekening. Hiervan zou alleen afgeweken 

moet worden als uit de voorschriften voor het bestuursverslag duidelijk blijkt welke 

delen niet van assurance kunnen worden voorzien en waarom (bijvoorbeeld met 

betrekking tot toekomstgerichte informatie). KPMG suggereert een overgangsmodel, 

waarin een aparte verklaring met limited assurance denkbaar is, waarmee tevens 

praktijkervaring kan worden opgedaan. Volgens EY is de mate van zekerheid 

afhankelijk van de geschiktheid van het normen/toetsingskader en de aard van de 

informatie. Op dit moment lijkt een beperkte mate van zekerheid mogelijk bij de 

risicoparagraaf, de continuïteitsanalyse en de corporate governance paragraaf. Deze 

zekerheid zou volgens EY moeten gaan over de wijze van totstandkoming van de 

informatie. IAD SVB en de AD UWV voorzien de mogelijkheid om bij bepaalde 

onderdelen een hogere mate van zekerheid te bieden dan bij andere onderdelen. 

Een lagere dan hoge mate van zekerheid ligt volgens hen voor veel onderdelen voor 

de hand, zowel vanwege de aard en herkomst van de informatie als het relatieve 

belang van de informatie. NBA Young Profs is van mening dat de mate van 

zekerheid bij het bestuursverslag niet hoger kan zijn dan een beperkte mate van 

zekerheid. Bij onderdelen als het strategiebeleid en de toekomstparagraaf kan naar 

hun mening geen hogere dan een beperkte mate van zekerheid worden gegeven.  

Andere voorwaarden voor een oordeel bij het bestuursverslag 

Naar de mening van de AFM vergt een volgende stap naar geïntegreerde 

verslaggeving een meer fundamentele wijziging in zowel verslaggevingsstandaarden 

als controlestandaarden. Volgens de AFM is een aanpassing in de governance van 

de opstellers van die standaarden nodig alsmede een zuivere afbakening in 

verantwoordelijkheden en een realistische kijk op de discrepantie tussen benodigde 

en aanwezige expertise en focus bij betrokkenen. Volgens de VBA is een gedegen 

en duidelijke wetgeving nodig omtrent de verantwoordelijkheden en plichten van de 

ondernemingen voor wat betreft de kwaliteit van het bestuursverslag. Dit geeft de 

accountant een stevigere basis om een vuist te maken naar de onderneming. 

Daarnaast moet volgens de VBA de aansprakelijkheid van de accountant duidelijk 

zijn om te voorkomen dat hij zich niet duidelijk durft uit te spreken. Volgens de VEB 

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

van de “cijfers”. Accountants zullen volgens de VEB 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 ‘harde’ cijfers in de 
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jaarrekening. Dit neemt volgens de VEB niet weg dat van de accountant en zijn team 

een adequaat oordeel kan worden verwacht.    

Volgens Hans Gortemaker kunnen conceptuele richtlijnen gericht op bepaalde 

branches van nut zijn, alsmede IAASB standaarden gericht op de controle van het 

bestuursverslag. Daarnaast is het gebruik maken van andere deskundigen onder 

omstandigheden volgens hem noodzakelijk. Volgens Baker Tilly Berk moet 

Standaard 620 nader worden toegelicht inzake de deskundigheid op het terrein van 

risico, corporate governance, continuïteit en MVO. Volgens Deloitte zou de 

Nederlandse corporate governance code zich moeten richten op het hele jaarverslag 

waarin onder meer een beschrijving van frauderisico’s zou moeten worden 

opgenomen en de wijze waarop deze worden gemitigeerd. Daarnaast zouden in de 

code periodieke contactmomenten moeten worden opgenomen tussen de 

onderneming, toezichthouder en externe accountant, zoals gebruikelijk in de 

financiële sector. Verder zou de code volgens Deloitte nadrukkelijker het belang moet 

benoemen van het bekrachtigen van het internal control framework ten behoeve van 

de verklaring omtrent het interne risico beheersingssysteem.  

Volgens PWC zijn duidelijke criteria nodig die kunnen dienen als norm voor de 

toetsing door de accountant. Ook EY wijst op het belang van duidelijke 

normenkaders. Daarnaast zouden ondernemingen zelf processen moeten 

ontwikkelen die gebruikt worden voor de totstandkoming van de niet-financiële 

informatie. Deze zouden volgens EY een gelijke mate van interne beheersing 

moeten kennen zoals die van toepassing is op de totstandkoming van financiële 

informatie. KPMG vraagt zich af of de gewenste concrete normen zullen blijken uit de 

nog op te stellen Europese niet bindende richtsnoeren voor de bekendmaking van 

niet-financiële informatie. Volgens KPMG kunnen deze worden opgenomen in een 

door de Raad voor de Jaarverslaggeving uit te brengen richtlijn, maar kan ook 

aansluiting worden gezocht bij kaders als GRI. Volgens KPMG moet de verwijzing 

naar ‘de kennis die de accountant van de onderneming heeft’ verder worden geduid 

en afgebakend. De kennis over de juistheid/volledigheid van de niet-financiële 

informatie valt daar volgens KPMG nu niet onder. Daarbij kunnen onvolledigheden in 

een bestuursverslag niet altijd door een accountant worden vastgesteld. Volgens 

KPMG moeten de werkzaamheden die accountants moeten verrichten verder worden 

uitgewerkt om te zorgen voor juiste verwachtingen, eenduidigheid in aanpak en 

vergelijkbare kwaliteit van de uitkomsten. Volgens IAD SVB en AD UWV zou 

assurance in een specifiekere vorm dan een verklaring, toegesneden 

op/gedifferentieerd naar de situatie/soort informatie beter tegemoet kunnen komen 

aan de verwachtingen enerzijds en de mogelijkheden van de accountant anderzijds.  

Het IIA is voorstander van een sterke positionering en taakomschrijving van de 

internal auditfunctie, zodanig dat raden van bestuur en commissarissen binnen hun 

interne governance voldoende assurance verkrijgen om een transparant en adequaat 

bestuursverslag te kunnen waarborgen. De externe accountant zou moeten 
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beoordelen of het bestuursverslag consistent is met de jaarrekening, de bevindingen 

van de jaarrekeningcontrole alsook met de rapportages van de internal auditfunctie.  

Niet-financiële informatie in het bestuursverslag (vragen 8 en 9) 

De minister van Veiligheid en Justitie heeft eind 2015 ontwerpbesluiten 

geconsulteerd voor de implementatie van Richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot de 

bekendmaking door ondernemingen van bepaalde niet-financiële informatie. Op 

grond hiervan zal de accountant in ieder geval moeten onderzoeken of betreffende 

informatie inderdaad is opgenomen in het bestuursverslag dan wel een afzonderlijk 

verslag. De lidstaten mogen daarnaast eisen dat deze informatie  “wordt 

gecontroleerd door een onafhankelijke dienstverlener van assurancediensten”. De 

vraag is of deze optie in de Nederlandse wetgeving moet worden benut en of deze 

controletaak moet worden uitgevoerd door de accountant.  

Volgens de AFM is het wenselijk dat een onafhankelijke toetsing plaatsvindt op de 

betreffende niet-financiële informatie. Ook Hans Gortemaker, NBA Young Profs, 

Baker Tilly Berk, PWC, KPMG, EY en de VBA zijn in hun reacties deze mening 

toegedaan. Volgens de VBA moeten beleggers bij beleggingsbeslissingen kunnen 

vertrouwen op de informatie die de onderneming verstrekt over het MVO-beleid van 

de onderneming. De VEB suggereert 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 zou kunnen zijn dat een overzicht wordt 

gegeven van de additionele kosten van de controle. Dit met het oog op een 

kosten/baten-analyse van deze extra controle. Grant Thornton lijkt het controleren 

van deze informatie op dit moment nog een stap te ver. Volgens Deloitte moet eerst 

de vraag worden beantwoord waar de beroepsgroep waarde kan toevoegen door het 

verstrekken van zekerheid. Volgens de VEUO betreft het beleid van de onderneming 

dat zeer genuanceerd kan en mag zijn.  

Volgens de AFM lijkt een controle van betreffende informatie door een andere 

deskundige dan de externe accountant niet voor de hand te liggen. Naar verwachting 

zal een accountant in zijn onderzoek veelal gebruik moeten maken van de 

werkzaamheden van deskundigen en daarbij de daarvoor geldende 

controlestandaarden toepassen. De VBA geeft aan dat gespecialiseerde instanties 

daar misschien beter toe in staat zijn. Accountants zouden beter een 

samenwerkingsverband met deze instituties kunnen aangaan. Volgens de VEB is het 

niet logisch om naast de accountant een andere controleur aan te stellen, maar 

neemt dit niet weg dat de accountant zich kan laten bijstaan door deskundigen. 

Eumedion verwacht van een accountant dat hij ten minste nagaat of de betreffende 

informatie in het bestuursverslag is opgenomen en actief onderzoekt of de praktijk 

van de vennootschap op het terrein van de diverse aspecten van MVO overeenkomt 

met de door de vennootschap gecommuniceerde principes en beleid. Materiele 
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discrepanties zouden door de accountant in de controleverklaring moeten worden 

gesignaleerd.  

Hans Gortemaker geeft aan dat accountants beschikken over controledeskundigheid, 

reputatie, ethische normen en een publieke functie vervullen. Volgens hem voeren zij 

indien noodzakelijk dergelijke opdrachten multidisciplinair uit. Volgens NBA Young 

Profs zal de accountant in staat moeten zijn om deze informatie te controleren, als 

onderdeel van zijn integrale oordeel over het bestuursverslag. Naar verwachting zal 

de accountant daarbij gebruik maken van andere specialisten. Volgens NBA Young 

Profs ligt dit in het verlengde van de huidige praktijk, waar reeds gecombineerde 

verklaringen worden afgegeven bij ondernemingen die hun bestuursverslag 

combineren met het mvo-verslag. Ook Baker Tilly Berk en PWC geven aan dat de 

accountant zich zal moeten laten ondersteunen door deskundigen op de betreffende 

gebieden. Volgens KPMG is met name de accountant, op basis van betrokkenheid 

bij de controle van de jaarrekening, in staat om consistenties en verbanden tussen 

bestuursverslag en jaarrekening te toetsen. EY zegt hele goede voorbeelden te 

hebben waar zij reeds zekerheid geven bij betreffende informatie. De accountant kan 

volgens EY een oordeel geven over het proces waarbinnen de onderneming 

betreffende aspecten beheerst en hoe de betreffende informatie tot stand komt.  

Volgens IAD SVB en AD UWV is het benutten van intern bij de klant aanwezige 

specialisten onder bepaalde voorwaarden een mogelijkheid.  

Grant Thornton geeft aan dat wanneer dit onderdeel wordt van artikel 2:391 BW, de 

accountant ook deze onderwerpen toetst als onderdeel van de toets op het 

bestuursverslag inzake aanwezigheidstoets, consistentietoets en het signaleren van 

materiele onjuistheden in het bestuursverslag. Volgens Deloitte dient het primaire 

aandachtsgebied van de accountant te liggen bij informatie in het bestuursverslag 

die, direct of indirect, betrekking heeft op de financiële overzichten. Daar ligt volgens 

Deloitte hun deskundigheid, en daar kunnen zij waarde toevoegen en mogelijkerwijs 

assurance geven. Volgens de VEUO kan slechts waar de onderneming zich 

daadwerkelijk beroept op realisatie van feitelijke doelstellingen of andere gegevens 

verschaft, een rol van de accountant eventueel aan de orde zijn als ter zake van 

dergelijke feitelijke gegevens sprake zou zijn van materiele misstatement dat van 

wezenlijk belang voor beleggers zou zijn.  

Verantwoordelijkheden auditcommissie/raad van commissarissen (vraag 10) 

De NBA acht het van belang dat het door de onderneming bij het bestuursverslag op 

te nemen verslag van commissarissen toereikende en betekenisvolle informatie 

bevat over de wijze waarop de raad van commissarissen (rvc) zijn toezichthoudende 

taak heeft ingevuld en uitgevoerd. Daarbij moet bijvoorbeeld niet alleen worden 

vermeld welke onderwerpen zijn besproken met het bestuur of met de accountant, 

maar ook informatie worden gegeven over de strekking hiervan. Volgens de NBA 

moet de Nederlandse corporate governance code hierop worden aangepast.  
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De AFM veronderstelt dat de code, gelet op de door de Europese regelgeving 

vergrote rol voor commissarissen onder meer met betrekking tot de selectie en 

aansturing van de accountant, in die zin zal worden aangepast. De VBA ondersteunt 

van harte de voorstellen van de NBA. Eumedion vindt dat de auditcommissie of - bij 

het ontbreken daarvan – de rvc in zijn verslag moet aangeven of de kernpunten van 

de accountantscontrole de belangrijkste bespreekpunten tussen de 

auditcommissie/rvc en de accountant zijn geweest en op welke wijze deze punten 

zijn geadresseerd. Dit zou in de code moeten worden verankerd. De VEB benadrukt 

dat de rvc zelfstandig tot het verslag moet komen en zich niet moet laten leiden door 

het verslag van het bestuur of de wensen van het management.  

Volgens Hans Gortemaker moet het verslag van de rvc met betrekking tot de 

bevindingen van de accountant toereikende en betekenisvolle informatie bevatten en 

zou de code hier richting aan moeten geven. Volgens NBA Young Profs moet meer 

worden aangesloten bij de UK corporate governance code. Op grond hiervan worden 

ondernemingen geacht in het bestuursverslag een onderdeel op te nemen waarin 

wordt aangegeven hoe de auditcommissie zich van zijn verantwoordelijkheden heeft 

gekweten. Ook EY pleit voor een versterking van de code conform het UK model. 

NBA Young Profs waarschuwt dat meer openheid over de communicatie tussen de 

accountant en de rvc ertoe zou kunnen leiden dat de (formele) communicatie tussen 

de accountant en de rvc beperkter wordt.  

Volgens PWC moet men in het verslag van de rvc specifiek ingaan op de 

belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de accountant en de wijze waarop 

hiermee wordt omgegaan. Vooral bij oob’s zou dit kunnen leiden tot een 

complementair verhaal vanuit de kernpunten in de controleverklaring van de 

accountant en de punten genoemd in het verslag van de rvc. KPMG geeft meer 

concreet aan dat de rvc in zijn verslag onder meer zou moeten ingaan op zijn visie op 

de gang van zaken zoals in het bestuursverslag benoemd, hoe de commissarissen 

zijn en zullen omgaan met significante risico’s en issues, waaronder omissies in de 

interne beheersing, de adviezen die zijn gegeven en de mate van opvolging daarvan 

en hoe de commissarissen zijn omgegaan met de door de accountant 

gerapporteerde management letters punten, key audit matters en controleverschillen. 

Grant Thornton beveelt aan dat de rvc in zijn verslag, zoals opgenomen in het 

jaarverslag, mede uitspraak doet over het bestuursverslag, inclusief het aspect ‘niet-

financiële informatie OOB’s’. Deloitte geeft meer specifiek aan dat in de code zou 

moeten worden opgenomen dat in het jaarverslag een beschrijving wordt gegeven 

van frauderisico’s en de wijze waarop deze zijn gemitigeerd. Daarnaast zou de 

auditcommissie in haar verslag de voornaamste risico’s en onzekerheden ten 

aanzien van de jaarrekening die zij heeft onderkend expliciet moeten maken en 

aangeven dat die factoren zijn besproken met de externe accountant. Baker Tilly 

Berk geeft nog aan dat het verslag van de rvc door de accountant op dezelfde 

manier zou moeten worden getoetst als het bestuursverslag. De accountant zou 

hierbij ook de naleving van de van toepassing zijnde corporate governance code 
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moeten vaststellen. Volgens de VEUO moeten niet meer eisen worden gesteld aan 

de inhoud van het verslag van de rvc dan de Nederlandse corporate governance 

code en de wet voorschrijven.  

Internal auditor (vraag 11) 

Veel grote organisaties, waaronder beursvennootschappen, kennen een internal 

audit afdeling die onderzoek verricht naar de kwaliteit van de interne beheersing en 

de governance van de organisatie. De accountant  maakt voor zijn beoordeling van 

de inhoud van het bestuursverslag gebruik van de werkzaamheden en de 

bevindingen van de internal auditors. De vraag is welke rol internal auditors kunnen 

spelen bij het door de accountant verschaffen van zekerheid bij het bestuursverslag.  

De AFM verwacht dat internal auditors in beginsel een waadevolle bijdrage kunnen 

leveren bij het vormen van een oordeel over het bestuursverslag. De AFM verwijst 

voor de wijze waarop de externe accountant met de internal auditor kan 

samenwerken naar de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden. De 

VBA verwacht dat de internal audit afdeling vooral een belangrijke rol kan spelen bij 

de risicoparagraaf en de corporate governance paragraaf. De VBA vindt het wel 

belangrijk dat de externe accountant vaststelt dat de internal auditor voldoende 

onafhankelijk is jegens de ondernemingsleiding. Eumedion acht juist bij de opzet en 

werking van anti-fraude en –corruptieprogramma’s een nauwe samenwerking tussen 

de externe en de interne auditfunctie op haar plaats. Volgens de VEB kan de externe 

accountant het oordeel van de internal auditor over het bestuursverslag wel 

gebruiken om zijn eigen bevindingen te toetsen, maar ligt het niet voor de hand dat 

de externe accountant zich hier volledig op verlaat. Volgens de VEUO kan de rol van 

internal auditors evident nuttig zijn.  

Het IIA geeft aan dat volgens de eigen internationaal erkende beroepsnormen de 

internal auditfunctie aandacht moet besteden aan de governance, interne beheersing 

en risicomanagement van de organisatie waarvoor zij werken. Daardoor is de internal 

auditfunctie volgens het IIA goed in staat om het bestuur en de auditcommissie te 

rapporteren over deze voor de inhoud van het bestuursverslag wezenlijke aspecten. 

De externe accountant zou kennis moeten nemen van deze rapportages en de acties 

van het bestuur. Wanneer de externe accountant op basis van zijn onderzoek 

constateert dat de governance niet naar behoren werkt, moet hij dit volgens het IIA 

vermelden in zijn controleverklaring. Volgens IAD SVB en AD UWV kan het gebruik 

maken van de kennis en begrip van de internal auditor de kwaliteit van de door de 

externe accountant te leveren assurance vergroten. Het zou de kans op het 

ontdekken van materiele onjuistheden vergroten. Volgens IAD SVB en AD UWV zou 

het al dan niet aanwezig zijn van een internal auditfunctie  kunnen leiden tot 

verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden door de externe accountant.  

Volgens Hans Gortemaker kunnen internal auditors een waardevolle rol vervullen en 

hangt de mate van samenwerking met de externe accountant onder meer af van de 

scope van hun werkzaamheden, de competenties en governance aspecten. Baker 
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Tilly Berk ziet de internal auditors als een bron van informatie met verwijzing naar 

Standaard 610. Volgens EY kunnen internal auditors vooral een rol spelen bij de 

beoordeling van de processen waarmee de niet-financiële informatie tot stand komt 

en kunnen zij zekerheid geven intern voor de toezichthoudende organen zoals de 

raad van commissarissen. Ook volgens NBA Young Profs kunnen internal auditors 

een rol spelen bij het proces van totstandkoming van informatie in het 

bestuursverslag, maar is deze rol wel beperkt. PWC benadrukt dat internal auditors 

primair een rol hebben binnen de eigen organisatie en dat zij ten behoeve van 

commissarissen een belangrijke rol kunnen vervullen. Volgens Deloitte is er maar 

beperkt sprake van samenwerking met of steunen op de internal auditor, mede gelet 

op onafhankelijkheidsvraagstukken. De bevindingen van de internal auditor zouden 

wel van waarde zijn voor de risicoanalyse van de externe accountant. Volgens 

KPMG moet aansluiting worden gezocht bij internationale ontwikkelingen waarbij een 

trend zichtbaar is dat bij jaarrekeningcontroles minder wordt gesteund op internal 

audit. KPMG geeft aan dat de internal audit functie bij uitstek geëquipeerd is om de 

informatie in het bestuursverslag en rapportageprocessen te beoordelen gericht op 

de opstelling van het bestuursverslag door het bestuur.   

Integrated reporting en andere ontwikkelingen (vragen 12 t/m 14) 

Er is een groeiende belangstelling voor ‘integrated reporting’. Hieronder verstaan we 

een samenvattende, holistische rapportage waarin organisaties aangeven hoe zij 

duurzaam opereren en hoe strategie, governance, (financiële en niet-financiële) 

prestaties en vooruitzichten (maatschappelijke) waarde opleveren voor de korte, 

middellange en lange termijn. De NBA ziet ‘integrated reporting’ als een belangrijke 

(inter)nationale ontwikkeling om de relevantie van bedrijfsinformatie voor 

stakeholders te verhogen. De vraag is welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor 

het werk van de accountant en hoe hier het beste op kan worden ingespeeld.  

De AFM verwacht dat de toenemende vraag van gebruikers naar ‘geïntegreerde 

verslaggeving’ op de voet gevolgd wordt door een toenemende vraag naar 

‘geïntegreerde assurance’. Volgens de AFM kan de accountant in zijn onafhankelijke 

positie zekerheid verstrekken over de verantwoording van ondernemingen, ook voor 

zover die verder reikt dan de financiële jaarverslaggeving. Volgens de VBA kan de 

huidige controleverklaring dienen als basis voor een oordeel over de kwaliteit van het 

geïntegreerde rapport van een onderneming waarbij de VBA zich kan voorstellen dat 

de accountant hierbij meer kwalitatieve opmerkingen maakt. Volgens de VBA kan het 

de accountant helpen als vanuit regelgevende instanties meer afdwingbare en 

meetbare richtlijnen komen waaraan een geïntegreerd rapport moet voldoen. 

Volgens de VEB heeft de accountant in algemene zin een rol bij onderwerpen die 

raken aan de inhoud van de jaarrekening en het jaarverslag, maar  kan een 

uitzondering 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.   
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Volgens Hans Gortemaker vereist een integrated report een onderzoek dat verder 

reikt dan “in het licht van de tijdens de controle (van de jaarrekening) verkregen 

kennis en begrip omtrent de onderneming en haar omgeving”. Volgens NBA Young 

Profs heeft de accountant vooral een rol om iets te zeggen over het 

totstandkomingsproces van de geïntegreerde rapportage. Accountants zouden hun 

waarde kunnen toevoegen bij de betrouwbaarheid van de hierin opgenomen 

informatie. Ook EY is deze mening toegedaan. Volgens NBA Young Profs is een 

adequate norm voor de accountant om zekerheid te verschaffen daarbij een vereiste. 

NBA Young Profs voorziet daarnaast een rol voor specialisten bij de controle van 

onderdelen van integrated reporting met de mogelijkheid dat een specialist 

meetekent met de accountant in de verklaring. Volgens Baker Tilly Berk is de rol van 

de accountant niet anders dan bij aparte assurance rapporten. Grant Thornton 

beschouwt het geïntegreerde rapport als de uitgebreide versie van het 

bestuursverslag waarbij accountants een nadrukkelijke rol hebben bij het beoordelen 

hiervan. In de ogen van Grant Thornton is het verstrekken van assurance bij 

bestuursverslagen en integrated reporting momenteel een stap te ver.  

Volgens KPMG ligt de rol van accountants op het vlak van het vergroten van het 

begrip van integrated reporting en het aanreiken van oplossingen om dit binnen de 

wetgeving toe te passen. KPMG geeft aan dat accountants op verzoek van 

ondernemingen stappen nemen om ook assurance over andere – niet-financiële – 

informatie te verstrekken en in een aantal gevallen tot een vorm van gecombineerde 

verklaring te komen. Volgens PWC moet intregrated reporting gericht zijn op de 

behoeften van gebruikers en is het belangrijk dat bestuurders, commissarissen, 

gebruikers, standaard setters en accountants bij het proces worden betrokken. 

Volgens Deloitte is het te overwegen om andere rapportagevormen te zoeken en als 

beroepsgroep een leidende rol te spelen bij het onderzoek naar goede normen voor 

onderwerpen die in het bestuursverslag worden opgenomen. De VEUO voorziet 

geen andere rol van accountants bij integrated reporting en geeft aan dat de 

beslissing of en hoe sprake zal zijn van integrated reporting van het bestuur en rvc 

moet komen.  

Vanuit de beroepsgroep wordt meermaals gewezen op het toenemende belang van 

continue informatieverschaffing door ondernemingen onder invloed van technische 

ontwikkelingen. NBA Young Profs wijst op het belang van een continue dialoog met 

stakeholders om te bepalen welke behoeftes zij hebben met betrekking tot de inhoud 

van het bestuursverslag. NBA Young Profs wijst ook op zaken als de sterke groei van 

internetverkopen, cybercrime en nieuwe businessmodellen zoals Uber en Airbnb die 

in korte tijd de continuiteit van een onderneming kunnen bedreigen. In de 

toekomstparagraaf van ondernemingen zou meer rekening moeten worden 

gehouden met dergelijke risico’s. In dit verband noemt KPMG als voorbeeld het 

initiatief van de Financial Stability Board om disclosures voor te bereiden rondom de 

financiële risico’s van klimaatverandering voor bedrijven. Ook wijst KPMG op de 

lancering van het Integrated Reporting Framework dat ervoor heeft gezorgd dat 
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bedrijven zich in toenemende mate in hun bestuursverslag richten op waardecreatie, 

het business model en daarmee samenhangende niet-financiële factoren. Volgens 

PWC dienen de maatregelen gericht op voorkoming en signaleren van fraude, 

alsmede cybercriminaliteit een prominente plaats te krijgen. Volgens Deloitte zou het 

bijvoorbeeld goed zijn om als beroepsgroep op basis van het recent gesloten 

klimaatakkoord internationaal een visie te ontwikkelen over informatie die bedrijven 

en overheden in hun verslaggeving moeten opnemen.  

Continue informatieverschaffing gaat volgens meerdere respondenten gepaard met 

de ontwikkeling van ‘continuous assurance’. Volgens de VEB zal een proactieve en 

professionele accountant zijn rol verder zien toenemen en daarmee ook zijn 

verantwoordelijkheden. Hans Gortemaker voorziet onder meer aanpassingen op het 

terrein van teamsamenstelling, specialisatie, samenwerkingsverbanden en het 

gebruik maken van technologie. NBA Young Profs geeft aan dat steeds meer 

specialisatie nodig zal zijn om technologische en andere ontwikkelingen in de 

branche van klanten bij te houden en dat hiervoor extra aandacht moet zijn bij de 

beoordeling van de risicoparagraaf. Volgens PWC dient de accountant hierover 

nadrukkelijk de discussie aan te gaan met bestuur en commissarissen en af te 

dwingen dat de onderwerpen adequaat in het bestuursverslag zijn verwoord. 

Hiervoor zou de accountantsopleiding op dit terrein moeten worden aangescherpt en 

gebruik moeten worden gemaakt van deskundigen op dit terrein in de controle. 

Volgens KPMG betekent die vooral dat de accountant een breder begrip van de 

onderneming, business model en daarmee samenhangende niet-financiële factoren 

zal moeten ontwikkelen om deze informatie te kunnen controleren. Ook EY en IAD 

SVB en AD UWV wijzen op het belang van het verkrijgen van de nodige kennis en 

het gebruik maken van experts op gebieden die, anders dan in het verleden, geen 

directie relatie hebben met financiële informatie. Volgens de VEUO moet grote 

terughoudendheid worden betracht bij het uitbreiden van de rol en 

verantwoordelijkheden van de accountant.  


