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Betreft:  Reactie op Consultatiedocument ‘De accountant en het 
bestuursverslag – verder kijken dan de jaarrekening’ 

  
Geacht bestuur, 

Wij stellen het op prijs te kunnen reageren op uw consultatiedocument over de betrokkenheid van de 
accountant bij het bestuursverslag (hierna: ‘het consultatiedocument’). 

In deze brief hebben wij onze reactie weergegeven. Wij hebben onze reactie als volgt ingedeeld: 

1. Onze positie – hierin geven wij onze algemene indruk en conclusie weer over de in het 
consultatiedocument opgenomen standpunten. 

2. Onze observaties bij specifieke teksten in het consultatiedocument. 

3. Onze antwoorden op uw vragen – hierin geven wij onze antwoorden op de door u gestelde vragen 
in het consultatiedocument. 
 

1. Onze positie 
Wij onderschrijven het initiatief van de NBA om een document uit te brengen wat enerzijds 
duidelijkheid verschaft over de huidige betrokkenheid van de accountant bij het bestuursverslag en 
anderzijds een verkenning bevat van deze betrokkenheid in de toekomst in het licht van toekomstige 
ontwikkelingen. Wij zijn van mening dat het bestuursverslag een belangrijke en onmisbare plaats 
inneemt in de verslaggeving van organisaties. In toenemende mate moeten en willen organisaties 
inzicht geven in en verantwoording afleggen over hun verdienmodel en de geleverde prestaties. Daar 
maken ook maatschappelijke thema’s nadrukkelijk onderdeel van uit. 

In hoofdstuk 1 ‘Doelstelling en achtergrond’ wordt de doelstelling van het consultatiedocument als 
volgt uiteengezet:  
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‘De NBA wil met dit document in de eerst plaats duidelijkheid verschaffen over de huidige 
betrokkenheid van de accountant bij het bestuursverslag in de zin van artikel 2:391 BW. Daarnaast 
wordt stilgestaan bij de gevolgen van nieuwe Europese regelgeving en internationale 
controlestandaarden. Verder wordt hierin verkend op welke wijze invulling kan worden gegeven 
aan maatregel 4.3 uit het rapport ‘In het publieke belang’. Deze maatregel 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. Tot slot wordt stilgestaan bij andere relevante ontwikkelingen.’ 

Huidige situatie 
Bij het publiek bestaat onduidelijkheid over de rol van de accountant ten aanzien van het 
bestuursverslag. De nieuwe wettelijke eisen van Titel 9 Boek 2 BW heffen die onduidelijkheid nog niet  
op. Dit komt vooral door het gebruik van termen als ‘controle’ en ‘oordeel’ die binnen het ‘assurance 
framework’ van de accountant een andere lading hebben. Het consultatiedocument beperkt zich tot 
het aanhalen van de wettekst met een beperkte toelichting, maar geeft nog geen nadere duiding. Wij 
menen dat er een behoefte is bij accountants en bij het publiek aan concrete handreikingen over de 
praktische uitwerking van de nieuwe wettekst. Is voldoende duidelijk wat van de accountant wel en 
niet wordt verwacht ten aanzien van de kennis die hij opdoet tijdens de controle van de jaarrekening in 
relatie tot zijn werkzaamheden op het bestuursverslag en waar hij wel en niet iets van zou moeten 
kunnen vinden? Er lijkt ook licht te zitten tussen de tekst van de EU Jaarrekeningrichtlijn en de tekst 
van de Uitvoeringswet waarin gesproken wordt over “actieve onderzoek verplichting”. Wij adviseren de 
NBA hierover in overleg te treden met de wetgever.  

Wij denken dat een deel van die duidelijkheid al kan worden gegeven als voor de huidige situatie de  
relatie tussen de wettelijke bepalingen en die van Standaard 720(R), paragrafen 2 en 8 wordt 
toegelicht.  

Standaard 720.2: ‘Deze Standaard is geschreven in de context van een controle van de financiële 
overzichten door een onafhankelijke accountant. […] Het oordeel van de accountant over de 
financiële overzichten omvat niet de andere informatie, noch vereist deze Standaard van de 
accountant controle-informatie te verkrijgen die verder gaat dan vereist om een oordeel over de 
financiële overzichten te vormen. ‘ 

Standaard 720.8: ‘De verantwoordelijkheden van de accountant onder deze Standaard vormen geen 
assurance-opdracht betreffende andere informatie en leggen de accountant geen verplichting op om 
assurance te verkrijgen over de andere informatie.’ 
 
Wij gaan er van uit dat deze consultatie en de consultatie over de nieuwe controlestandaard 720 in 
samenhang worden bezien en behandeld. Overigens is de reikwijdte van de ‘andere informatie’ in 
Standaard 720 breder dan alleen het bestuursverslag. Mogelijk kan dat in het definitieve document 
verduidelijkt worden.  

Toekomstige situatie 
In de hoofdstukken over de toekomst zien wij graag toegevoegd een uitgebreidere visie, die verder gaat 
dan die uit het rapport ‘In het publieke belang’ van de Werkgroep Toekomst Accountantsberoep, over 
de plaats en inhoud van het bestuursverslag in de verslaggeving van organisaties en de betrokkenheid 
van de accountant daarbij. Integrated reporting, stakeholderdialoog, beschrijving van het 
waardecreatieproces, maar ook de verantwoordelijkheid en beheersingsmaatregelen rondom fraude 
(inclusief corruptie) en cybercriminaliteit zijn thema’s die niet mogen ontbreken en uitgebreide 
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aandacht verdienen. Wij zien ten aanzien van het bestuursverslag een bredere rol voor de accountant 
dan in de huidige situatie, waarbij de te verstrekte assurance helder wordt weergegeven. 

De gewenste inhoud van het bestuursverslag is in eerste instantie een zaak van de gebruikers, wij 
geven in deze brief ons beeld van wat de gebruikers wensen. Wij zien een toenemende belangstelling 
voor het bestuursverslag en de breedte van de thema’s die worden behandeld. Ook zien wij 
toenemende verwachtingen vanuit de gebruikers / de maatschappij richting de accountant, 
bijvoorbeeld ten aanzien van continuïteit van de onderneming, het signaleren van fraude (inclusief 
corruptie) alsook cybercriminaliteit. Die verwachtingen kunnen alleen waargemaakt worden als ook 
het bestuur (en commissarissen) hun verantwoordelijkheid nemen in het bestuursverslag door hier 
uitgebreid over te rapporteren.  

Naast de vragen over de inhoud van het bestuursverslag is essentieel dat aandacht wordt besteed aan 
de vraag welke mate van assurance bij het bestuursverslag als geheel of onderdelen door gebruikers 
gewenst is en wat vaktechnisch mogelijk is. Daarvoor moeten heldere normen worden gesteld en uit de 
verklaring zal duidelijk moeten blijken welke mate van assurance wordt gegeven bij welk (afgebakend) 
onderdeel van het bestuursverslag en bij welk onderdeel (nog) geen assurance wordt verstrekt. Naar 
ons idee zal voor gebruikers een oordeel over het volledige verslag uiteindelijk duidelijker zijn naar 
gebruikers. De tendens naar integrated reporting onderstreept dit. Daarvoor zal wel een helder 
normenkader moeten worden opgesteld. 

2. Onze observaties bij specifieke teksten in het 
consultatiedocument 

In deze paragraaf nemen wij onze belangrijkste observaties op bij enkele specifieke paragrafen in het 
consultatiedocument. 

 Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, laatste zin ‘Dit houdt niet tegen dat accountants meer aandacht 
kunnen besteden aan het bestuursverslag en hierover kunnen rapporteren in de uitgebreide 
controleverklaring, bijvoorbeeld in het kader van een kernpunt van de controle.’ Wij zijn 
voorstander van meer aandacht voor het bestuursverslag. Indien daarvoor een key audit matter 
wordt gebruikt dient de mate van assurance daarbij helder vermeld te worden.  

 Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 (en 3.5) – In deze paragraaf worden de wettekst en de hierop door de 
minister van Veiligheid en Justitie gegeven toelichting aangehaald. Door het gebruik van termen 
als ‘oordeel’, ‘verklaren’, ‘actieve onderzoek verplichting’, ‘geen goedkeurende verklaring’ kan een 
onjuist beeld ontstaan van de betrokkenheid van de accountant bij het bestuursverslag. Op pagina 
13 wordt vermeld “Signaleren materiële onjuistheden in het bestuursverslag: Komt de inhoud van 
het bestuursverslag overeen met de opgedane kennis van de onderneming”. Dit is een goed 
startpunt, maar wij achten het van belang dat er een nadere toelichting komt over hoe deze teksten 
gelezen moeten worden in het licht van de diepgang van de betrokkenheid van de accountant. 

 Hoofdstuk 3, paragraaf 3.3 – Wij missen hier een link tussen de reikwijdte van de standaard en de 
reikwijdte van de wet. Zijn er verschillen, en zo ja, welke? Een nadere beschouwing is gewenst en 
zal meer duidelijkheid verschaffen. 

 Hoofdstuk 4, paragraaf 4.1, 1e alinea – Voor het vergroten van de duidelijkheid denken wij dat de 
eis dat de accountant zich bij het lezen van het bestuursverslag moet afvragen of dit overeenkomt 
met de kennis die hij van de onderneming heeft, nadere toelichting behoeft. Dit kan door expliciet 
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toe te lichten dat het hier gaat om de kennis die hij verkrijgt tijdens de controle van de 
jaarrekening en de op basis daarvan getrokken conclusies over de jaarrekening. 

 Hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.2 – Hierin pleit de NBA voor een uitleg of de onderneming de 
continuïteit kan waarborgen. Wij pleiten voor een meer uitgebreide analyse, het gaat immers over 
een uitleg hoe de continuïteit, naar de mening van het bestuur, is gewaarborgd. De werkgroep 
Toekomst Accountantsberoep pleit voor een continuïteitsanalyse. Een dergelijke analyse betreft 
een genuanceerde analyse en gaat over kansen, bedreigingen, risico mitigerende maatregelen en 
scenario’s en gaat verder dan een ‘uitleg’. 

3. Onze antwoorden op uw vragen 
In deze paragraaf hebben wij onze antwoorden weergegeven op de door u in het consultatiedocument 
gestelde vragen. 

1. Vraag: Komen de aan de inhoud van het bestuursverslag gestelde eisen tegemoet aan de 
verwachtingen van aandeelhouders en andere gebruikers? 
 
Antwoord:  De gewenste inhoud van het bestuursverslag is in eerste instantie een zaak van de 
gebruikers, wij geven in deze brief ons beeld van wat de gebruikers wensen. Wij zien een 
toenemende belangstelling voor het bestuursverslag en de breedte van de thema’s die worden 
behandeld. Daarbij zijn ontwikkelingen rondom het belang van de interne beheersing, 
maatschappelijke verslaggeving en integrated reporting van belang. Ook zien wij toenemende 
verwachtingen vanuit de gebruikers / de maatschappij richting de accountant, bijvoorbeeld ten 
aanzien van continuïteit van de onderneming, het signaleren van fraude (inclusief corruptie) 
alsook cybercriminaliteit. Die verwachtingen kunnen alleen waargemaakt worden als ook het 
bestuur (en commissarissen) hun verantwoordelijkheid nemen in het bestuursverslag door hier 
uitgebreid over te rapporteren. 

Verder maken wij uit gesprekken met stakeholders, bestuurders en commissarissen op dat er 
behoefte is aan een nieuwe stijl / elan voor verslaggeving. Jaarverslagen zijn inmiddels zeer 
complex en omvangrijk geworden zodat ze voor gebruikers, behoudens professionele analisten, 
nog nauwelijks leesbaar zijn. In de jaarverslaggeving van de toekomst zal daarom nadrukkelijk 
aandacht moeten worden besteed aan voor gebruikers begrijpelijke en leesbare verslagen.  

2. Vraag: 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? 
 
Antwoord: Wij nemen een toenemende behoefte waar in de praktijk aan specifieke en relevante 
informatie. De tekst van het bestuursverslag moet gaan over de kern van de organisatie en dient 
geen informatie te bevatten van algemene aard of informatie die anderszins niet belangrijk is voor 
gebruikers. Onderdelen als risico’s, continuïteit, governance en interne beheersing zijn voor 
(vrijwel) alle gebruikers uiterst relevant. Het is daarbij van belang dat hiervoor duidelijke criteria 
beschikbaar komen, daarmee verbetert het normenkader dat ook de accountant bij zijn 
controlewerkzaamheden kan betrekken. Die mogen wat ons betreft ‘principle based’ zijn zodat zij 
goed toepasbaar zijn voor de vele verschillende organisaties en situaties.  
Wij zouden een uitbreiding van de informatieverschaffing in het bestuursverslag ondersteunen, 
gekoppeld aan een bredere rol van de accountant. Zo kan de accountant op belangrijke elementen 
als risico’s, continuïteit, interne beheersing en fraude specifieke conclusies of oordelen  



 

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), 8 januari 20166, HW/13012016-1 
  

5 van 7 

formuleren. Dat versterkt de maatschappelijke rol van de accountant die meer aansluit bij wat de 
maatschappij verwacht. 

3. Vraag: Wordt van de accountant een apart oordeel over het bestuursverslag verwacht? 
 
Antwoord: Onze verwachting op basis van gesprekken met stakeholders is dat indien het 
bestuursverslag meer voor gebruikers relevante informatie bevat de behoefte aan assurance over 
de inhoud toeneemt. 

4. Vraag: Wordt van de accountant een integraal oordeel over de inhoud van het bestuursverslag 
verwacht? 
 
Antwoord: Voordat dit mogelijk is zullen eerst duidelijke criteria moeten worden opgesteld die 
kunnen dienen als norm voor de toetsing door de accountant. Wij verwachten dat voor gebruikers 
een oordeel over het volledige verslag kan tegemoet komen aan de duidelijkheid bij de gebruikers 
over de mate van assurance. 

5. Vraag: Moet de accountant over specifieke onderdelen van het bestuursverslag zekerheid 
verschaffen, zo ja, welke? 
 
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 4. Assurance over het gehele verslag komt beter tegemoet 
aan de behoeften van gebruikers. Dat voorkomt ‘cherry-picking’ en misleiding door de focus op 
slechts bepaalde elementen uit het verslag. Echter, assurance over het bestuursverslag staat nog in 
de kinderschoenen. In die ontwikkeling achten wij het zeer wel mogelijk dat assurance kan worden 
gegeven over de onderdelen van het jaarverslag die zich daarvoor al lenen. Dat is ook gebleken bij 
de jaarverslaggeving 2014 waarin bij 23 van de 50 grootste beursfondsen een vorm van assurance 
werd verstrekt bij (delen van) het bestuursverslag of tegelijkertijd gepubliceerde MVO verslag. Bij 
afgebakende onderdelen van het bestuursverslag kan assurance worden verstrekt. In de praktijk 
zie je dat assurance wordt gegeven over sustainability-informatie en over de ‘in control statement’ 
van het bestuur. Het is dan wel belangrijk dat zowel de organisatie als de accountant hierover 
transparant zijn in het verslag respectievelijk assurance-rapport. Wij achten het van belang dat 
zowel organisatie als accountant dan transparant zijn over de elementen waar geen en waar wel 
zekerheid wordt verstrekt alsmede over de mate van die zekerheid en wat dit voor de gebruiker 
betekent. 

6. Vraag: Welke mate van zekerheid moet de accountant kunnen geven bij het bestuursverslag of 
specifieke onderdelen daarvan? 
 
Antwoord: Dat hangt af van de assurance-behoeften van de gebruikers. In zijn algemeenheid kun 
je stellen dat een redelijke mate van zekerheid het beste past bij informatie die voor de 
besluitvorming van gebruikers belangrijk is. In een overgangssituatie achten wij het acceptabel om 
een beperkte mate van zekerheid te geven als het nog niet mogelijk is om een redelijke mate van 
zekerheid te geven. Uiteraard moet het geven van een redelijke mate van zekerheid dan wel 
mogelijk zijn. Duidelijke criteria  zijn daarvoor noodzakelijk. Dit geldt overigens evenzeer voor een 
beperkte mate van assurance. Bij het geven van zekerheid over toekomstgerichte informatie kan de 
accountant over de veronderstellingen waarschijnlijk hooguit tot een beperkte mate van zekerheid 
komen. 
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7. Vraag: Welke andere voorwaarden zijn nodig om een verklaring van de accountant bij het 
bestuursverslag mogelijk te maken. 
 
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 4. Een duidelijk normenkader. 

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? 
 
Antwoord: Er van uitgaande dat in het bestuursverslag voor gebruikers relevante informatie wordt 
opgenomen waarop gebruikers hun besluitvorming baseren, is het antwoord in beginsel ja. Gezien 
de maatschappelijke verwachting ligt een rol van de accountant voor de hand. Wel zullen hiervoor 
heldere normen moeten worden opgesteld waar de in het bestuursverslag op te nemen informatie 
aan moet voldoen, welke activiteiten en maatregelen het bestuur heeft genomen in dit kader en zal 
duidelijkheid moeten bestaan over de wijze deze informatie vaktechnisch gecontroleerd kan 
worden. Hierbij zou (in eerste instantie) aansluiting gezocht kunnen worden bij de lijn dat dit 
getoetst wordt door de bij de controle van de jaarrekening opgedane kennis van de organisatie. 

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? 
 
Antwoord: Gezien de relatie tussen de informatie in het bestuursverslag en de informatie in de 
jaarrekening lijkt de accountant de meest aangewezen persoon die deze controle kan uitvoeren. 
Deze wordt omgeven door een uitgebreid stelsel van kwaliteitsborging waardoor hij objectief, 
onafhankelijk en deskundig zekerheid kan toevoegen. Uiteraard zal hij daarbij kunnen/moeten 
worden ondersteund door specialisten en experts op de betreffende gebieden. Ontwikkelingen 
naar geïntegreerde verslaggeving onderstrepen dit belang ook. 

10. Vraag: In hoeverre moeten er meer eisen worden gesteld aan de inhoud van het verslag van de 
raad van commissarissen? 
 
Antwoord: Wij zouden graag zien dat de commissarissen in hun verslag meer en gedetailleerder 
ingaan op de wijze waarop zij hun toezicht gestalte hebben gegeven. Een belangrijk onderdeel 
daarvan is ook de relatie en communicatie met de accountant. Specifiek zou men moeten ingaan 
op de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de accountant en de wijze waarop hiermee 
wordt omgegaan. Vooral bij oob’s kunnen accountants en commissarissen dan tot een 
complementair verhaal komen vanuit de kernpunten in de controleverklaring van de accountant 
en de punten genoemd in het verslag van commissarissen. Wij verwijzen graag naar de regelgeving 
hieromtrent in het Verenigd Koninkrijk. 

11. Vraag: Welke rol kunnen internal auditors spelen bij het door de accountant verschaffen van 
zekerheid bij het bestuursverslag? 
 
Antwoord: Internal auditors hebben primair een rol binnen de eigen organisatie. Ten behoeve van 
commissarissen kunnen zij hierin een belangrijke rol vervullen. Ook voor accountants kunnen de 
werkzaamheden van internal auditors belangrijk zijn indien wordt voldaan aan de uitgangspunten 
en eisen van Standaard 610. 
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Internal auditors zouden een rol kunnen spelen door binnen de organisatie de onderbouwing van 
iedere kwantitatieve en kwalitatieve bewering in het bestuursverslag te toetsen. 

12. Vraag: Welke rol spelen accountant met betrekking tot integrated reporting? 
 
Antwoord: Integrated reporting moet leiden tot een set aan informatie die voor gebruikers het 
inzicht geeft dat zij nodig hebben voor hun besluitvorming. Het moet dus gericht zijn op de 
behoeften van gebruikers. Deze verslaggeving is in ontwikkeling. De accountant kan deze 
ontwikkeling wel stimuleren maar kan niet de plaats innemen van de gebruikers. Hun input is van 
wezenlijk belang. Het is dus belangrijk dat bestuurders, commissarissen, gebruikers, standaard 
setters en accountants bij het proces betrokken worden. 

13. Vraag: Welke andere ontwikkelingen zijn van invloed op het bestuursverslag van 
ondernemingen? 
 
Antwoord: Onder meer digitalisering, IT-ontwikkelingen en online informatieverschaffing 
alsmede de ontwikkeling naar ‘continuous assurance’. Daarnaast dienen naar onze mening de 
maatregelen gericht op voorkoming en signaleren van fraude, alsmede cybercriminaliteit een 
prominente plaats krijgen. 

14. Vraag: Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor de rol van de accountant? 
 
Antwoord: De maatschappij verwacht meer van de accountant terzake van signalering van risico’s 
op bovengenoemde en eerder in deze brief aangegeven gebieden. De accountant dient hierover 
nadrukkelijk de discussie aan te gaan met bestuur en commissarissen en af te dwingen dat het de 
onderwerpen adequaat in het bestuursverslag zijn verwoord. Daartoe dient de accountant dan wel 
geëquipeerd te zijn (worden), door enerzijds de opleiding op dit terrein aan te scherpen en 
anderzijds gebruik te maken van deskundigen op dit terrein in de controle. Dat is natuurlijk nog 
niet eenduidig te zeggen aangezien de ontwikkelingen nog in een beginstadium zijn. Wel is 
duidelijk dat deze veelvoud aan ontwikkelingen grote impact zal hebben op het beroep. Hier zou 
een afzonderlijk document aan kunnen worden gewijd. 

Hoogachtend, 

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Drs. H.C. Wüst RA 


