
Eisen aan het bestuursverslag (vraag 1 en 2) 
 

De gebruikersgroep is in de vraagstelling ruim gedefinieerd. Als we kijken naar de primaire 

gebruiker, de aandeelhouder, kunnen wij ons voorstellen dat deze meer informatie verwacht over 

bijvoorbeeld: 

 De kwaliteit van de interne controle 

 Toelichtingen op fusies en overnames 

 De strategie 

 Een kwantificering van de verwachtingen 

Er zijn echter ook meer en zeer diverse gebruikersgroepen te onderscheiden die ieder hun eigen 

specifieke informatiebehoeften zullen hebben. Bijvoorbeeld: 

 Milieugroeperingen over het halen van milieudoelstellingen 

 Mensenrechtenorganisaties over de wijze van productie, 

 Etc. 

Wij achten het niet doenlijk om aan de informatiebehoefte van alle gebruikersgroepen tegemoet te 

komen en tegelijkertijd het bestuursverslag leesbaar te houden. Een wettelijk kader dat de 

minimumeisen aangeeft is daarom wenselijk. Om een ‘boiler-plate’ bestuursverslag te voorkomen 

dient dit kader weliswaar duidelijk te zijn, maar niet te gedetailleerd.  

Wij vinden dat wij als beroepsgroep de discussie over dit onderwerp met de gebruikers van de 

jaarrekening moeten aangaan.  

Assurance bij het bestuursverslag (vraag 3 tot en met 7) 
 

De kernvraag die naar onze mening eerst beantwoord dient te worden is:  

‘Waar kunnen wij als beroepsgroep waarde toevoegen door het verstrekken van zekerheid’? 

Wij zijn de mening toegedaan dat niet alle elementen van het bestuursverslag van assurance dienen 

te worden voorzien. Strategie en verwachtingen zijn elementen naar onze mening elementen 

waarbij assurance lastig te geven is.  

Ook het internal control statement is een element van het bestuursverslag dat niet ‘standaard’ als 

onderwerp voor het geven van assurance kan worden gezien. Immers, het al dan niet kunnen geven 

van een oordeel over internal control hangt samen met de toegepaste controlestrategie. De nieuwe 

Standaard 720 geeft al een meer robuuste invulling van onze werkzaamheden ten aanzien van 

andere informatie/het bestuursverslag. Implementatie van deze Standaard zou moeten worden 

gevolgd door een nadere afweging over welke onderdelen van het bestuursverslag wel en geen 

assurance kan worden gegeven. Elementen hierbij zijn:  

 Risico’s (volledigheid, voldoende specifiek en mate van aggregatie/gedetailleerdheid).  

 Soft controls, tone at the top (mate van diepgang beschrijving, daadwerkelijke impact op 

bijvoorbeeld middle management). 

 Risk management oversight. Voor een goed kader is een uitgebreide code nodig (zoals de UK 

Corporatie Governance Code) met guidance en bepalingen waaraan moet worden voldaan 



bij de rapportage over de aard en omvang van risico’s en robuustheid van 

risicomanagement- en interne controlesystemen;  

Wij zien hier dan ook een rol voor de code Corporate Governance, inclusief een wettelijke 

verankering hiervan waarbij de reikwijdte wordt uitgebreid naar bedrijven die nu niet onder deze 

code vallen. Elementen hierbij zijn: 

1. Richt de code op het gehele jaarverslag en neem een rapportageverplichting op ten aanzien van 

fraude en continuïteit. Daaronder wordt verstaan:  

a. Opname in het jaarverslag van een beschrijving van frauderisico's en de wijze waarop 

deze zijn gemitigeerd;  

b. Opname in het jaarverslag van een continuïteitsanalyse waarin in ieder geval wordt 

opgenomen een beschrijving van de relevante risico’s die een bedreiging kunnen 

vormen voor de continuïteit van de onderneming, de wijze waarop deze risico’s worden 

gemitigeerd en een scenario-analyse t.a.v. ontwikkelingen die de continuïteit van de 

onderneming kunnen beïnvloeden;  

2. Zorg ervoor dat de Audit Committee in haar verslag de voornaamste risico’s en onzekerheden 

ten aanzien van de jaarrekening die zij heeft onderkend expliciet maakt en aangeeft dat die 

factoren zijn besproken met de externe accountant;  

3. Maak in de code expliciet dat belangrijkste opmerkingen in de managementletter van de 

accountant door de RvC moet worden openbaar gemaakt.  

4. Neem in de code periodieke contactmomenten op tussen de onderneming, toezichthouder en 

externe accountant, zoals gebruikelijk in de financiële sector; 

5. Maak in de code de verantwoordelijkheden van RvC-leden meer expliciet; 

6. Benoem in de code nadrukkelijker het belang van het bekrachtigen van het internal control 

framework t.b.v. II.1.4. verklaring omtrent interne risico beheersingssysteem. Zeker bij kleinere 

beursfondsen is er geen duidelijk referentiekader, zodat het management lastig een in-control 

verklaring zal kunnen substantiëren. Code mag meer expliciet benoemen wat zij verwacht van 

RvB. 

Informatie als gevolg van nieuwe EU-richtlijn (vraag 8 en 9) 
 

Wij zijn van mening dat eerst de kernvraag die in de vorige alinea is gesteld, dient te worden 

beantwoord. Op dit moment ontbreekt een adequaat en robuust normenkader, zowel voor de 

inhoud van het bestuursverslag als voor de controle daarop. Daarbij zijn dit onderwerpen waarvan 

het naar onze mening de vraag is in hoeverre dit op de weg van het accountantsberoep ligt om deze 

informatie te controleren. Het primaire aandachtsgebied van de accountant dient naar onze mening 

te liggen bij informatie in het bestuursverslag die, direct of indirect, betrekking heeft op de financiële 

overzichten. Daar ligt onze deskundigheid, en daar kunnen wij waarde toevoegen en mogelijkerwijs 

assurance geven.  

Verantwoordelijkheden raad van commissarissen (vraag 10) 
 

Onze reactie op deze discussievraag is vergelijkbaar met die omtrent de inhoud van het 

bestuursverslag. Wij achten het niet doenlijk om aan de informatiebehoefte van alle 

gebruikersgroepen tegemoet te komen. Een wettelijk kader dat de minimumeisen aangeeft is 



daarom wenselijk. Om een ‘boiler-plate’ tekst te voorkomen dient dit kader weliswaar duidelijk te 

zijn, maar niet te gedetailleerd.  

Samenwerking met de internal auditor (vraag 11) 
 

In de praktijk is veelal maar beperkt sprake van samenwerking met of steunen op de internal 

auditor. Dit wordt mede bepaald door onafhankelijkheidsvraagstukken. Wel is er sprake van 

waardevolle input aan de risicoanalyse door het kennis nemen van de bevindingen van de internal 

auditor. Hiermee kan richting worden gegeven aan de werkzaamheden. 

Innovatie en integrated reporting (vraag 12 tot en met 14) 
 

Integrated reporting is geen doel op zichzelf. Het geven van vertrouwen is het primaire doel van 

onze rapportages. Daaraan dient de vorm ondergeschikt te zijn. Het is 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.  

Het zou 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. Op die wijze sluit innovatie aan bij de maatschappelijke 

ontwikkelingen. Ook kan daarin het ‘ketendenken’ worden geïntegreerd. Het gaat niet om de 

individuele schakels in de vorm van bedrijven of instellingen, maar om de gehele keten. Als bedrijven 

in staat zijn om in het bestuursverslag te verantwoorden wat de keten waarvan zij een schakel 

vormen bereikt op het gebied van milieudoelstellingen, zal daarmee de kracht en waarde van het 

bestuursverslag verhoogd worden. Met een goed en helder kader kan de accountant dan daarover 

assurance geven. 


