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Verslag NBA Ronde tafel ‘Relevantie en zekerheid; Discussie over de 

accountant en het bestuurverslag’   

Aanleiding 

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

en het bestuursverslag; verder kijken dan de jaarrekening’. Hierop werden 15 

reacties ontvangen van zowel accountants, gebruikers en opstellers van de 

jaarrekening. Alle reacties en een samenvattend overzicht staan sinds 9 februari 

2016 op de website van de NBA. Op 26 februari 2016 vond bij de NBA een ronde 

tafel plaats met vertegenwoordigers van betrokken stakeholders om standpunten en 

achterliggende argumenten uit te wisselen.  

Deelnemers  

De ronde tafel wordt gevormd door: Rients Abma (Eumedion), Wim Bartels (KPMG), 

Auke de Bos (EY), Arjan Brouwer (PwC), Peter Eimers (ACB), Hans Gortemaker 

(Erasmus Universiteit), Ruud de Hollander (AFM), Paul Koster (VEB), Robert van der 

Laan (PwC), Jan Lobbezoo (commissaris), Peter Sampers (RJ) en Pieter Jongstra 

(voorzitter NBA). Ook andere vertegenwoordigers van betrokken stakeholders en 

respondenten op de consultatie nemen aan de discussie deel. Afgevaardigden van 

het ministerie van Financiën en de Monitoring Commissie Corporate Governance 

Code zijn als toehoorders aanwezig.  

Discussie 

De discussie vangt aan met een stelling naar aanleiding van de oproep van de 

minister van Financiën in het Financieele Dagblad van 19 februari jongstleden om 

Nederland gidsland  te laten zijn voor langetermijndenken van bedrijven.  

Nederland moet gids willen zijn voor langetermijndenken 

De ambitie om als Nederland koploper te willen zijn met bedrijven die een lange 

termijn visie hebben wordt door iedereen onderschreven. Langetermijndenken gaat 

om waarde creatie van bedrijven en vanuit welvaartsdenken is dit uiteindelijk in 

ieders belang. Dit doet niet af aan de sterke behoefte aan frequente 

informatieverschaffing door bedrijven. Het verband dat de minister legt met het al dan 

niet mogen uitbrengen van kwartaalrapportages wordt niet gedeeld. Als bedrijf doe je 

niet elk kwartaal aan langetermijndenken, maar geef je in ieder geval eens per jaar 

aan of je nog op koers ligt.   

Deel I Een relevant bestuursverslag 

Inleiding: Peter Sampers, Voorzitter Raad voor de Jaarverslaggeving 

De RJ-Bundel bevat met RJ 400 al een mooi hoofdstuk met aan het bestuursverslag 

gestelde eisen. Informatie-elementen zoals de voornaamste risico’s en 
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onzekerheden en maatschappelijk verantwoord ondernemen staat hierin duidelijk 

genoemd. Ook stakeholderengagement is hierin opgenomen. Tegelijk zouden zaken  

wellicht wat dwingender kunnen worden opgeschreven en verder worden uitgewerkt.  

DSM bracht vier jaar geleden een integrated report uit waarin duurzaamheid voor het 

eerst als strategische doelstelling voorkwam. De vraag is hoe een verslag zinvol 

wordt voor een brede groep gebruikers. DSM spreekt op structurele wijze met alle 

betrokken stakeholders over wat zij willen weten over de strategische doelstellingen 

en over de ‘key value’s’ en ‘key risks’ van het bedrijf. Het integrated report van DSM 

won twee keer de Henri Sijthoffprijs en twee keer de Kristalprijs.  

Bij DSM wordt belang gehecht aan de strategische verankering in het verslag en het 

op vrijwillige basis laten verlenen van assurance. Veel niet financiële KPI’s worden 

via de financiële kaders gemeten. De duurzaamheidsinformatie wordt binnen de raad 

van commissarissen beoordeeld door de duurzaamheidscommissie. Deze is ook 

opdrachtgever voor de assurance bij de niet-financiële informatie, terwijl de 

auditcommissie opdrachtgever is voor de assurance bij de jaarrekening. DSM wil het 

assuranceniveau voor de belangrijkste KPI’s op het terrein van duurzaamheid op den 

duur verhogen naar een redelijke mate van zekerheid.  

Een goed bestuursverslag komt tot stand door marktwerking: gebruikerseisen 

en reputatievoordelen leiden vanzelf tot olievlekwerking 

Het belang wordt benadrukt van een goede dialoog tussen opstellers en gebruikers. 

We bevinden ons nu in een periode van codificatie, maar er moet ruimte blijven voor  

huishoudingspecifieke informatie. Informatie over risico’s en marktpositie wordt vaak 

niet verschaft, omdat dit concurrentiegevoelig zou zijn. Enige standaardisatie in ieder 

geval voor de risicoparagraaf zou dit argument kunnen weghalen. Aangevoerd wordt 

dat een bedrijf al een voorsprong heeft op het moment dat het innoveert. Er ligt nu 

een goed framework voor integrated reporting dat de mogelijkheden biedt om het 

eigen verhaal te vertellen. We moeten niet richting al te gespecificeerde regels, maar 

wel op het gebied van risico’s, marktpositie en remuneratie.  

Geconstateerd wordt dat gebruikers zich tot nu toe best wel passief hebben 

opgesteld. Er werd weinig gereageerd op consultaties voor nieuwe standaarden. Pas 

de laatste tijd zijn het vooral institutionele beleggers die de druk opvoeren. In een-op-

een gesprekken wordt ook al veel gedeeld met grote institutionele beleggers. 

Wettelijke eisen aan de verslaggeving moeten niet leiden tot een invuloefening. Het 

is ook mogelijk om algemene eisen te stellen die ondernemingsspecifiek worden 

ingevuld. Risico’s zijn dermate ondernemingsspecifiek, dat daar niet veel guidance 

voor nodig is.  

Als we zeggen dat niet-financiële informatie even belangrijk is als financiële 

informatie, dan moeten daar ook genoeg regels voor zijn. Er wordt gepleit voor één 

stelsel waarin zowel financiële als niet-financiële informatie wordt opgenomen. 

Wanneer een bedrijf iets specifieks meemaakt moet het hierover specifieke 
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informatie verschaffen, maar tegelijk zijn algemene regels noodzakelijk. Meer 

regelgeving is nodig om de vrijblijvendheid weg te nemen. Voor gebruikers en 

accountants moet helder zijn of informatie volledig is en op de juiste wijze tot stand is 

gekomen. Er wordt gewezen op het belang van de vergelijkbaarheid van 

jaarverslagen. Dat maakt het werk voor analisten een stuk gemakkelijker.  

De onderneming moet ruimte krijgen voor specifieke informatieverschaffing. 

Meer generieke voorschriften zijn niet nodig. 

Aangevoerd wordt dat je bedrijven alleen dat moet laten rapporteren wat relevant is. 

GRI is wel een heel stevig framework, maar we moeten voor financiële verslaggeving 

terug naar een meer principle based insteek. De bewoording en verwoording van ‘het 

verhaal’ worden veel belangrijker en dit kun je niet meer in een modelletje stoppen. 

Er is nog ruimte voor verbetering in de toepassing van de regels. Het schort nog aan 

de ruimte die wordt genomen voor het eigen verhaal. De vraag is welke standaarden 

je wil hebben voor de vergelijkbaarheid en voor ‘het eigen verhaal’.   

De vraag is wat te doen met de holistische benadering die de IIRC van waarde 

creatie probeert te geven. GRI kan worden beschouwd als een framework en het 

toenemende begrip dat waarde creatie meer is dan het financiële meer als een 

beweging dan als een product. Als we integrated reporting te vroeg gaan invullen 

komen we terecht in het gedetailleerde niveau van GRI. De jaarverslagen van KPN 

en Randstad worden genoemd als goede voorbeelden voor wat betreft de 

risicoparagraaf. Opgemerkt wordt dat het IIRC framework juist goed is om het eigen 

verhaal te geven. Niet alleen AEX bedrijven, maar ook de mid caps maken op dit 

terrein een ontwikkeling door. Integrated reporting is iets waarmee ondernemingen in 

woorden zaken tot uitdrukking brengen. Misschien is het bestuursverslag straks wel 

een integrated report.  

De AFM wijst in haar consultatiereactie op een onevenwichtigheid in de 

vertegenwoordiging binnen standardsetters. Aangevoerd wordt dat het te 

gemakkelijk is om te zeggen dat openbaar accountants te veel invloed hebben. In 

Nederland is het een bewuste politieke keuze geweest om de rol van standardsetting 

bij de NBA neer te leggen. Het wordt als logisch gezien dat de mensen met expertise 

relatief veel invloed hebben. Het belang wordt benadrukt van de interactie tussen 

opstellers, gebruikers, accountants en toezichthouders. Geconstateerd wordt dat het 

een grote uitdaging is om bij de RJ en bij de EFRAG naast opstellers en accountants 

gebruikers aan tafel te krijgen.   

De continuïteitsverklaring dient te worden uitgebreid met een 

levensvatbaarheidsverklaring 

Een bedrijf is ‘going concern’, totdat je hoort dat het mis is. Bij continuïteit kijken we 

nog steeds naar een jaar. Een ‘viability statement’ gaat veel meer over het 

businessmodel en hoe levensvatbaar dit is. Ondernemingen geven hierin zelf aan tot 

hoever ze kunnen vooruitkijken. Alleen dat lijkt voor beleggers al interessant. Het 
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aantal jaren dat een bedrijf vooruit kijkt varieert per industrie en hangt ook af van hoe 

snel technologieën zich ontwikkelen. Het lijkt inherent aan integrated reporting dat je 

langer vooruit kijkt dan één jaar. In feite is dit onderdeel van je strategie.   

Opgemerkt wordt dat het er niet om gaat dat je zegt dat je over een x aantal jaren 

nog bestaat. Een onderneming kan zelf opschrijven hoe zij over een jaar of drie 

denken waarde te creëren. Een verklaring gaan misschien wat ver. Je kunt in dit 

verband ook spreken over een levensvatbaarheidstoelichting. Zo zijn er legio 

bedrijven waar je niet langer dan 6 maanden vooruit kunt kijken.  

Deel II Een betrouwbaar bestuursverslag 

Inleiding: Peter Eimers, Voorzitter Adviescollege Beroepsreglementering 

We lopen in Nederland behoorlijk voorop met het geven van assurance bij het 

bestuursverslag. In 2014 hadden 23 van de 50 grootste ondernemingen een vorm 

van assurance bij het bestuursverslag. In 3 gevallen werd deze door niet-

accountants verstrekt. De reikwijdte van de onderdelen waarover assurance werd 

versterkt varieerde. In enkele gevallen was sprake van een redelijke mate van 

zekerheid. Dit is een hoge mate van zekerheid, maar niet absoluut. De accountant 

doet dan wat in zijn vermogen ligt en baseert zijn oordeel op meerdere signalen die 

op hetzelfde wijzen. In de meeste gevallen was sprake van een beperkte mate van 

zekerheid. De accountant gaat dan in zijn beoordeling ook af op een enkel signaal. 

Benadrukt wordt dat in beide gevallen de accountant een risicoanalyse moet doen, 

waarbij alleen het aantal en breedte van verificaties verschilt.   

We zullen verstandig en realistisch moeten handelen in de internationale context. Zo 

zouden analisten in de Verenigde Staten geen behoefte hebben aan assurance bij 

het bestuursverslag, omdat dat juist iets is waar zij zich op kunnen onderscheiden. 

Sinds een recente wetswijziging moet de accountant naast de aanwezigheids- en 

consistentietoets ook materiële onjuistheden in het bestuursverslag signaleren. 

Wanneer de accountant naar het bestuursverslag kijkt, komt hij informatie tegen die 

hij ook al in de risicoanalyse bij de jaarrekening zou moeten hebben onderkend. De 

accountant is niet ingehuurd om het bestuursverslag te auditen, maar hij doet dit in 

het kader van de jaarrekeningcontrole.  

De UK Corporate Governance Code legt volwassenheid bij de opstellers. Op grond 

hiervan moet de directie in het bestuursverslag een statement opnemen “that they 

consider the annual report and accounts taken as a whole is fair, balanced and 

understandable and provides the information necessary for shareholders to assess 

the entity’s performance, business model and strategy”. Er zijn voorbeelden van 

accountants die zeiden dat iets niet fair of understandable was. Hier is geen sprake 

van assurance bij het bestuursverslag, maar de accountant haakt daar in waar nodig. 

In Duitsland moet de accountant niet alleen kijken of het bestuursverslag verenigbaar 

is met de jaarrekening, maar ook of hierin een correct beeld wordt gegeven van de 

toestand van de onderneming en of de kansen en risico’s van toekomstige 
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ontwikkelingen correct worden gepresenteerd. Accountants doen in dit geval een 

uitspraak over het hele bestuursverslag, maar doen dit op basis van een compliance-

gedreven controlestandaard. De vraag is of we in Nederland ook assurance willen 

geven bij het geheel. Er bestaat behoefte aan klare taal van de accountant, waarbij 

rekening moet worden gehouden met het audit proces. 

Het niveau van zekerheid is voor gebruikers irrelevant 

Gebruikers zien graag dat er geen onderscheid wordt gemaakt en dat wordt gewerkt 

met één controleverklaring. De meeste gebruikers gaan ervan uit dat de accountant 

een hoge mate van zekerheid geeft. Opgemerkt wordt dat moet worden gestreefd 

naar een redelijke mate van zekerheid, maar dat daar wel een prijskaartje aan hangt. 

De verklaring bij de verslaggeving van KPN wordt als goed voorbeeld genoemd. 

Daar lag geen aparte controleopdracht aan ten grondslag. EY probeert hier in één 

verklaring aan te geven wat de accountant heeft gedaan. Aan de hand van een 

dashboard wordt een onderscheid gemaakt tussen limited en reasonable assurance. 

En als er materiële onjuistheden zijn worden deze benoemd.  

Voor de NBA wordt een taak gezien om de lezer te helpen bijvoorbeeld bij de 

continuïteitsverklaring. Het niveau van zekerheid moet beter worden uitgelegd. Door 

de uitbreiding van alle toelichtingen en de toename van verwoording wordt dit alleen 

maar relevanter. De vraag is of een lager niveau van zekerheid nog wel waardevol is. 

Aangevoerd wordt dat wel moet durven worden gezegd dat de inherente 

beperkingen aan niet-financiële informatie groter kunnen zijn. Opgemerkt wordt dat in 

deze transformatiefase de verwarring alleen maar kan toenemen.   

De term ‘materiële onjuistheid’ spreekt voor zich 

Voor gebruikers is nu niet duidelijk is of de accountant naar een bepaald getal heeft 

gekeken. Hij kijkt naar materiële onjuistheden in het kader van de controle van de 

jaarrekening. Aangevoerd wordt dat je als accountant een professioneel oordeel kunt 

hebben niet alleen over de getallen, maar ook over belangrijke informatie over 

bijvoorbeeld de risico’s. Uit onderzoek blijkt dat er verschil is in risico’s die 

ondernemingen en accountants zien. Opgemerkt wordt dat je in het kader van de 

jaarrekeningcontrole moet kijken naar gekke onderdelen in het bestuursverslag. Voor 

andere onderdelen geldt dit minder. Gesuggereerd wordt om een 

materialiteitsanalyse toe te passen: wat is de materiële informatie die in het 

bestuursverslag moet staan? Op die manier kom je tot een beperkt aantal KPI’s 

waarover de onderneming rapporteert en waarbij je als accountant een redelijke 

mate van zekerheid kunt verstrekken.  

Op grond van de huidige wetgeving is het niet logisch dat je naar alle informatie kijkt. 

Dit lijkt ongelukkig geformuleerd in de wetgeving. De NBA wordt opgeroepen om dit 

in standaarden op te pakken. Tegelijk wordt aan beleggers gevraagd om concreet 

aan te geven wat hun verwachtingen zijn.  
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De accountant moet een redelijke mate van zekerheid kunnen verstrekken bij 

zijn oordeel over risicoparagraaf, continuïteitsanalyse en corporate 

governance informatie.  

Voor andere onderdelen bepaalt de opdrachtgever of en zo ja, in hoeverre er 

assurance wordt verstrekt. 

Alle deelnemers kunnen zich vinden in deze stelling. Aangetekend wordt dat je als 

accountant pas een oordeel kunt hebben over zaken waarover de onderneming 

rapporteert, bijvoorbeeld de continuïteitsanalyse.  

De accountant moet een oordeel kunnen geven over de juistheid en 

volledigheid van objectiveerbare informatie in het bestuursverslag. 

Bij toekomstgerichte en andere meer subjectieve informatie geeft de 

accountant een oordeel over het proces van totstandkoming.  

Juistheid en volledigheid kunnen worden betiteld als accountantstermen. In feite gaat 

het om “de goede foto van de werkelijkheid”. De accountant zou bij toekomstgerichte 

informatie niet alleen iets over het proces kunnen zeggen. Hij kan ook iets zeggen 

over de kwaliteit. En als accountants dit niet alleen kunnen, moeten ze ook anderen 

in hun team opnemen. Opgemerkt wordt dat er ook sprake is van mooie processen 

waarvan de uitkomsten beroerd zijn.  

De inbreng van de interne auditor is onmisbaar bij de assurance op het 

bestuursverslag 

Als er een interne auditor is, moet je hier vooral gebruik van maken. Interne auditors 

kunnen met de externe accountant een gesprek hebben over waarbij reasonable 

assurance kan worden verstrekt. Als externe accountant ben je zelfs verplicht kennis 

te nemen van wat de interne auditor doet. Het lijkt volstrekt logisch dat met elkaar 

wordt gesproken. Als de interne auditor ontbreekt, is dit van invloed op de risico-

inschatting van de externe accountant.   

De rvc doet verslag over de wijze waarop ze is omgegaan met de belangrijkste 

punten uit de management letter en met de key audit matters 

Opgemerkt wordt dat dit met de uitgebreide controleverklaring niet meer nodig zou 

zijn. De jaarverslagen over 2015 bevatten echter bijna geen connectie met de key 

audit matters in het verslag van de rvc. De VEB heeft aangekondigd hier in het 

bijzonder aandacht aan te besteden. Dit wordt ook wel als een afgeleide 

verantwoordelijkheid beschouwd. Als de externe accountant iets signaleert, voel je je 

als rvc toch verplicht om hier iets over te zeggen.  
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Tot slot  

Gevraagd wordt welke werkzaamheden de accountant moet verrichten om 

assurance bij het bestuursverslag te kunnen geven. Geantwoord wordt dat je voor 

het kunnen signaleren van materiële onjuistheden het hele bestuursverslag zult 

moeten doornemen. Het is aan de IAASB en de Nederlandse standardsetter om 

hierover nadere guidance te geven. We hebben nu geen ander kader dan het 

assurance framework. Hiervoor wordt een aparte standaard verwacht.  

Gebruikers zitten niet te wachten op een nieuw assurancerapport. De accountant kan 

iets toevoegen aan de betrouwbaarheid van de verslaggeving en hierover 

rapporteren. De stijlfiguur is secundair. Aangevoerd wordt dat moet worden gestreefd 

naar een vorm van positieve assurance bij financiële èn niet-financiële informatie. 

Het is sterk als de NBA zou zeggen: in 2020 geven we bij OOB’s over het hele 

pakket een positieve assurance af. De NBA pakt de aangereikte handschoenen op 

komt binnenkort met een position paper.   

 


