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Geachte leden van het Adviescollege,

Graag maakt Ernst & Young Accountants LLP gebruik van de mogelijkheid om een reactie te geven op
het Consultatiedocument De accountant en het bestuursverslag.

Wij hebben deze brief als volgt ingedeeld:
1 Hoofdpunten reactie
2 Onze beantwoording van de specifieke vragen
3 Afsluiting

1 Hoofdpunten reactie
Wij onderkennen het toenemende belang van niet-financiële informatie in het kader van de
jaarverslaggeving en de ontwikkelingen op het gebied van integrated reporting. Het is daarom een goed
initiatief van de NBA om op deze onderwerpen een consultatiedocument uit te brengen en de rol van de
accountant in relatie tot deze ontwikkelingen verder te ontwikkelen.
We constateren dat beleggers en andere stakeholders steeds meer transparantie vragen van bestuur en
commissarissen van ondernemingen, ook over de impact van ondernemingen op duurzaamheid, zoals op
het gebied van klimaatverandering, mensenrechten, energietransitie, corruptie, integriteit e.d. Het
belang van het bestuursverslag en het verslag van commissarissen neemt hierdoor steeds meer toe.
Maar ook ondernemingen zelf zijn actief in het steeds transparanter en beter communiceren over
onderwerpen die voor de stakeholders van belang zijn. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de
verslaglegging van zowel bestuur en commissarissen, als ook op de rol van accountants. EY stimuleert
deze ontwikkelingen en wil hieraan graag een bijdrage leveren door het:

Geven van assurance bij niet-financiële informatie in het bestuursverslag of andere onderdelen van
de (financiële) verslaggeving
Expliciet maken van de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot het
bestuursverslag en aangeven welke zekerheid de accountant daarbij geeft
Met stakeholders en door middel van best practices de transparantie van de verslagen verhogen en
integrated reporting verder ontwikkelen.

Hierna gaan we in op de verschillende vragen die in het consultatiedocument gesteld zijn. Een aantal
vragen is meer gericht op stakeholders. Daar zullen wij een beperkte reactie geven omdat daar de input
van stakeholders juist van belang is.

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies
House onder registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger
van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te 6 More London Place, Landon, SEt
2DA, Verenigd Koninkrijk, heett haar hoofdvestiging aan boompjes 258, 3Ctt XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de
aansprakelijkheid is opgenomen.
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2 Onze beantwoording van de specifieke vragen
1 Komen de aan de inhoud van het bestuursverslag gestelde eisen tegemoet aan de verwachtingen
van aandeelhouders en andere gebruikers?

Deze vraag dient primair door stakeholders beantwoord te worden. Een good ptactice van
ondernemingen is hier het voeren van een stakeholder dialoog. Ondernemingen kunnen dan door middel
van een platform of netwerk de behoeften van stakeholders peilen en de informatievoorziening daarop
aanpassen. Dit voorkomt ook een eenzijdige focus op de informatiebehoefte van een specifieke groep
sta ke holde rs.
Naar onze mening bestaat er nog aanzienlijke ruimte en behoefte voor uitbreiding van de eisen aan de
inhoud van het bestuursverslag en het verslag van commissarissen.

2. In hoeverre moeten er meer eisen worden gesteld aan de inhoud van het bestuurs verslag met
betrekking tot respectievelijk de risicoparagraaf, continuïteitsanalyse, corporate governance informatie
en niet-financiële informatie?

Wij pleiten voor een duidelijk (wettelijk) normenkader op basis waarvan de informatie in het
bestuursverslag wordt opgesteld en door een accountant kan worden getoetst. Momenteel wordt wet-en
regelgeving geïmplementeerd. Daarnaast geeft RJ 400 nu reeds aanvullende richtlijnen voor met name
de inrichting van de risico paragraaf. Onderstaande tabel geeft weer hoe beperkt het huidige kader van
wet- en regelgeving is ten aanzien van risicoparagraat, continuïteitsanalyse, corporate governance
informatie en niet-financiële informatie.

Onderwerp egeIgevrng

Risicoparagraaf Titel 9 op RJ 400
hoofdlijnen

Continuiteitsanalyse Niet geregeld Niet geregeld, tenzij Ontwikkeling
sprake van ernstige normenkader
onzekerheden

Corporate governance Corporate governance Uitbreiding
code voor toepassingsgebied
beursgenoteerde dan wel
ondernemingen ontwikkeling

light’ variant voor
niet-
beu rsgenoteerde
ondernemingen

Niet-financiële informatie Titel 9, beperkt GRI, vooral gericht op Ontwikkeling
duurzaamheidsinformatie normenkader
IIRC, maar beperkt qua
normen kader

Wij zijn van mening dat het normenkader voor het inrichten van het bestuursverslag verduidelijkt en

voorgeschreven moet worden. Gezien de aard van de op te nemen informatie zal dit normenkader met

name gericht zijn op welke informatie op welke wijze moet worden opgenomen. De richtlijnen zoals

uitgewerkt door GRI kunnen daarvoor een goede basis bieden. De relevantie van de niet-financiële
informatie verschilt van onderneming tot onderneming.
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De verdere ontwikkeling van eisen voot het bestuursverslag moet wel consistent zijn met de eisen die
gesteld worden aan de jaarrekening bijvoorbeeld ten aanzien van de continuiteitsveronderstelling.

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

Ja, het belang van het bestuursverslag om context te geven aan beleid, activiteiten en prestaties van de
ondêrneming neemt steeds meer toe. Tegelijkertijd neemt daarmee ook de behoefte aan een
onafhankelijk oordeel over de betrouwbaarheid van die informatie toe.

Naar onze mening verwacht de gebruiker van het bestuursverslag een oordeel van de accountant. Het is
onze ambitie om een oordeel te geven over het gehele jaarverslag. Echter, zolang normenkaders en aard
en omvang van de niet-financiële informatie nog verschillen, zullen we een afzonderlijk oordeel vormen
over het bestuursverslag. Dit oordeel moet echter volledig duidelijk zijn voor de gebruiker.

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

Op termijn wel, maar we kunnen ons goed voorstellen dat dit in fasen tot stand komt. Er zijn onderdelen
waarvoor op dit moment al assurance gegeven wordt. Voor andere onderdelen, waaronder
toekomstgerichte informatie is dit moeilijker. Bij het oordeel van de accountant is het van belang vast te
stellen wat dat oordeel van de accountant inhoudt. Niet alle informatie is geschikt om een oordeel geven
over juistheid of volledigheid. Bij dergelijke informatie zou het oordeel van de accountant veel meer
moeten gaan over de wijze waarop de betreffende informatie tot stand is gekomen.

Wij pleiten ervoor om te beginnen met een aantal onderwerpen uit het bestuursverslag waarbij
assurance wordt verstrekt, zoals risicoparagraaf, continuïteitsanalyse en corporate governance
informatie.

5. Moet de accountant over specifieke onderdelen van het bestuursverslag zekerheid verschaffen, zo
ja, welke?

Wij zijn het eens met de door de NBA ingezette lijn om ons te richten op risicoparagraaf,
continuïteitsanalyse en corporate governance informatie.

Onze ambitie is echter op termijn het hele bestuursverslag te voorzien van (in eerste instantie) beperkte
mate van zekerheid, hetgeen naar onze mening aansluit op de behoefte van het maatschappelijk
verkeer.

6. Welke mate van zekerheid moet de accountant kunnen geven bij het bestuursverslag of specifieke
onderdelen hiervan?

De mate van zekerheid is afhankelijk van de geschiktheid van het normen/toetsingskader en de aard van
de informatie. Op dit moment lijkt ons een beperkte mate van zekerheid mogelijk bij de risicoparagraaf,
de continuïteitsanalyse en de corporate governance paragraaf. Deze zekerheid zou dan moeten gaan
over de wijze van totstandkoming van deze informatie. Wij zijn van mening dat het verstrekken van
zekerheid wel moet leiden tot een uitbreiding van de opdracht aan de accountant.
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7. Welke andere voorwaarden zijn nodig om een verklaring van de accountant bij het bestuursverslag

mogelijk te maken?

Zoals eerder aangegeven zijn duidelijke normenkaders nodig. Zoals aangegeven in de tabel onder vraag

en antwoord 2 zijn de normenkaders nog onvoldoende ontwikkeld. Daarnaast moeten ook

ondernemingen zelf de processen ontwikkelen die gebruikt worden voor de totstandkoming van de niet-

financiële informatie. In de praktijk blijkt nog wel dat deze processen en systemen niet de mate van

interne beheersing kennen zoals die van toepassing is op de totstandkoming van financiële informatie.

Naast de rol van de accountant, is het van belang de rol en verantwoordelijkheden van het bestuur en

interne toezichthouders op dit punt verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door aanpassing van de

corporate governance code.

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?

Als deze informatie onderdeel uitmaakt van het bestuursverslag, ontwikkelt zich ook de vraag naar

zekerheid bij dergelijke informatie. Sterker nog, we hebben hele goede voorbeelden waar we reeds

zekerheid geven bij deze informatie. De accountant kan een oordeel geven over het proces waarbinnen

de onderneming deze aspecten beheerst en hoe de betreffende informatie tot stand komt. De

accountant kan dit bijvoorbeeld doen door te bevestigen dat het bestuursverslag op deze onderdelen

een juiste weergave vormt van het beleid. De accountant moet ons inziens er wel voor waken geen eigen

oordeel te geven of te kwalificeren (goed of fout), maar kunnen blijven toetsen aan een norm.

9. Moet de controle van de in het bestuursverslag opgenomen niet-financiële informatie over

respectievelijk milieu-, sociale en personeelsaan gelegenheden, eerbiediging van de mensenrechten en de

bestrijding van corruptie en omkoping worden uitgevoerd door de accountant?

Zie 8. Het is goed mogelijk dat andere partijen een oordeel geven over specifieke informatie in het

bestuursverslag. De onderneming kan daar melding van maken in haar verantwoording. Een oordeel

geven over het bestuursverslag als geheel past ons inziens echter alleen bij de accountant.

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

commissarissen?

Wij pleiten voor een versterking van de corporate governance code conform het UK model. Daaruit vloeit

voort dat de verantwoording door de commissarissen wordt uitgebreid.

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

het bestuursverslag?

Internal auditors kunnen met name een rol spelen bij de beoordeling van de processen waarmee de niet-

financiële informatie tot stand komt. Niet-financiële informatie maakt idealiter onderdeel uit van

dezelfde interne rapportagelijnen als de financiële informatie en er wordt evenveel gewicht toegedacht

aan de betrouwbaarheid van deze data. Zij kunnen met name ook zekerheid geven intern voor de

toezichthoudende organen zoals de raad van commissarissen. Zij zijn het immers die als eerst

verantwoordel ijken toezicht houden op het gevoerde beleid.
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12. Welke rol spelen accountants met betrekking tot integrated reporting?

Wij zijn voorstander van integrated reporting en menen dat met een holistische benadering van

rapporteren een belangrijke aanzet wordt gegeven tot het vergroten van transparantie over het beleid,

de activiteiten en de prestaties van ondernemingen. Accountants kunnen ook hier een bijdrage leveren

door zich uit te spreken over de betrouwbaarheid van de verslaggeving.

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

De belangrijkste ontwikkelingen zijn ons inziens genoemd in het consultatiedocument.

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

De opdracht aan de accountant zal moeten worden uitgebreid. Maar belangrijker is dat de aard van de

informatie waar de accountant een oordeel over geeft anders wordt. De accountant zal zijn kennis van

niet-financiële informatie moeten vergroten. Daarbij zullen controleteams steeds meer gebruik moeten

gaan maken van experts op gebieden die, anders dan in het verleden, geen directe relatie hebben met

financiële informatie.

3 Afsftiiting
lot een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. mr. drs. F.H.E. van Hoek RA w.g. prof. dr. A. de Bos RA


