
Reactie Baker Tilly Berk op Consultatiedocument ‘De accountant en het 

bestuursverslag’ 

 

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

verwachtingen van aandeelhouders en andere gebruikers? 

Het bestuursverslag is slechts verplicht voor middelgrote en grote vennootschappen en 

alle OOB’s. Daar zullen aandeelhouders en andere gebruikers inderdaad behoefte 

hebben aan de informatie over de wijze waarop het management aankijkt tegen risico’s, 

corporate governance, continuïteit en MVO. Als een vennootschap OOB is, zal die 

behoefte overigens vele malen groter zijn, dus specifieke regelgeving voor OOB’s inzake 

het bestuursverslag en de assurance die daarbij gegeven wordt is te overwegen. Voor 

kleine en micro entiteiten die géén OOB zijn is een bestuursverslag niet verplicht. Als in 

dat geval toch een bestuursverslag wordt opgenomen dan zullen de gebruikers vooral 

informatie over risico’s en continuïteit verwachten omdat corporate governance hier 

gegeven de omvang nauwelijks een rol kan spelen. Hetzelfde geldt voor MVO informatie 

die slechts beperkte relevantie heeft vanwege de omvang van de organisatie. 

 

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?  

Door de grote verscheidenheid aan informatie die in het bestuursverslag kan worden 

opgenomen zal meer regelgeving (als interpretatie van ‘meer eisen’) niet tot betere 

bestuursverslagen leiden omdat dan mogelijk slechts informatie wordt verstrekt 

waarvoor gedetailleerde regels bestaan en andere, mogelijk evenzeer relevante, 

informatie achterwege wordt gelaten. De huidige eisen aangaande het bestuursverslag 

zijn bovendien al vrij uitgebreid. 

 

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

Eens met de commissie Publiek Belang dat er inderdaad behoefte is aan een oordeel 

over het bestuursverslag. Dit moet echter niet in een aparte verklaring worden gegeven 

maar worden geïntegreerd in de controleverklaring bij de jaarrekening. 

 

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

bestuursverslag verwacht?  

Een beperkte mate van zekerheid in het integrale oordeel, maar een redelijke mate van 

zekerheid over de vier thema’s individueel (risico, corporate governance, continuïteit en 

MVO). Bij het geven van een redelijke mate van zekerheid zal dit dan weliswaar 

betekenen dat in positieve bewoordingen wordt aangegeven dat wat in het 

bestuursverslag is opgenomen inzake het desbetreffende thema in overeenstemming is 

met het daartoe gestelde normenkader, maar dat het normenkader dermate breed is 

gedefinieerd (bijv. de wijze waarop het management risico’s heeft ingeschat) dat de 

kans op een afwijking relatief klein is. Er worden hier dus vier aparte uitspraken gedaan 

(in positieve bewoordingen) over de vier genoemde thema’s. Deze vier uitspraken 

worden vervolgens samengevat in één totaaloordeel dat met een beperkte mate van 

zekerheid wordt gegeven. Overwogen kan worden om dit voor OOB’s te doen en voor 

niet-OOB’s de huidige praktijk te volgen waarbij in een integraal oordeel wordt 

aangegeven of het bestuursverslag verenigbaar is met de jaarrekening. 

 

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

verschaffen, zo ja, welke?  

Over de reeds genoemde vier: risico’s, corporate governance, continuïteit en MVO, 

aangevuld met specifieke thema’s die spelen bij de desbetreffende organisatie voorzover 

die niet in de andere thema’s kunnen worden gevat. 

 

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

bestuursverslag of specifieke onderdelen hiervan?  



Altijd streven naar een redelijke mate van zekerheid en slechts als dat niet mogelijk is, 

een beperkte mate van zekerheid. Dit in overeenstemming met onze opmerkingen bij 

vraag 4. 

 

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

bestuursverslag mogelijk te maken?  

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

van risico, corporate governance, continuïteit en MVO. 

 

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?  

Ja, dit valt onder MVO. Inschakeling van een MVO deskundige is in de meeste gevallen 

noodzakelijk. Het is te overwegen om dit voor OOB’s verplicht te stellen en voor niet-

OOB’s op vrijwillige basis te laten gebeuren. 

 

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 kan uiteraard alleen als de accountant voldoende deskundigheid heeft op deze 

terreinen. In de meeste gevallen zal de accountant bepalen welke deskundigen hij 

inschakelt (Standaard 620). Het is te overwegen om voor OOB’s een deskundige 

verplicht te stellen en voor niet-OOB’s vrijwillig. 

 

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

van de raad van commissarissen?  

Het verslag van de Raad van Commissarissen wordt samen met het bestuursverslag 

verstrekt en moet door de accountant op dezelfde manier worden getoetst als het 

bestuursverslag. De accountant stelt daarbij niet slechts vast dat er RvC-vergaderingen 

zijn geweest en welke agendapunten daarin aan de orde zijn gekomen, maar ook de 

diepgang van de discussie en de opvolging die het bestuur aan aanbevelingen van de 

RvC heeft gegeven, alsmede de naleving van de van toepassing zijnde corporate 

governance code (is deze nageleefd, welke onderdelen niet, en waarom dan niet?). 

 

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

van zekerheid bij het bestuursverslag?  

Zij zijn een bron van informatie voor de controlerend accountant, ook inzake het in het 

bestuursverslag vermelde. Hier verwijzen naar Standaard 610). 

 

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

Die rol is niet anders dan bij aparte assurance rapporten. 

 

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

ondernemingen?  

Continue rapportage van niet-financiële informatie. In het algemeen zorgen IT-

ontwikkelingen ervoor dat de informatie in het bestuursverslag met een hogere 

frequentie (uiteindelijk zal dit continu kunnen worden genoemd) kan worden verstrekt 

via dashboards die via mobiele technologieën worden ingezet. 

 

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

Continue rapportage leidt tot continue auditing en assurance bij niet-financiële 

informatie. 

 

  



Overige opmerkingen:  

RJ 400 geeft gedetailleerde richtlijnen voor de inhoud van het bestuursverslag. 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 is hier 

van belang. Evenals bij de jaarrekening zal de accountant ondanks het niet hebben 

verantwoord van alle volgens de RJ op te nemen en te verwerken informatie tot een 

goedkeurende verklaring kunnen komen. 
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