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Betreft consultatiedocument de accountant 
en het bestuursverslag 
 
Geacht college, 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik enige opmerkingen te maken bij en vragen te beantwoorden met betrekking tot 
het consultatiedocument. 
 
Vanzelfsprekend zal het bestuursverslag moeten voldoen aan de huidige en toekomstige wet- en regelgeving. De 
accountant is goed in staat bij de financiële en niet-financiële informatie zekerheid te verschaffen. Het niveau aan zekerheid 
betreft zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie. Zo nodig bestaat het audit team uit andere deskundigen dan de 
accountant. Het gebruikmaken van deze andere deskundigen zou ook in de verklaring tot uitdrukking kunnen komen. Helaas 
kennen de huidige standaarden slechts twee niveaus aan zekerheid en daaraan gekoppeld woordgebruik. Dit gaat steeds 
meer knellen als de subject matters, vergeleken met de jaarrekening, andersoortige informatie bevatten. De NBA moet bij de 
IAASB aandringen meer flexibiliteit toe te staan op het gebied van het niveau aan zekerheid en de formuleringen. Voor de 
reactie op het consultatiedocument zal ik evenwel uitgaan van het huidige assurance framework.  
 
Het heeft mijn voorkeur in een geïntegreerde verklaring een oordeel te geven over de jaarrekening en het bestuursverslag. 
Op dit moment geldt een stramien voor de verklaring bij de jaarrekening. Ik zou willen pleiten voor meer flexibiliteit met 
betrekking tot het gedeelte dat betrekking heeft op het bestuursverslag. Het niveau aan zekerheid zou ik “hoog” willen zien 
(redelijke mate). De verklaring geeft de inherente beperkingen van de informatie (waarschuwende taal), alsmede de 
kernpunten weer om vervolgens tot het professionele oordeel te komen. Dit vergt ook met betrekking tot het bestuursverslag 
een informatieve verklaring. 
 
 Het doel moet zijn om tot een geïntegreerde verklaring bij het  integrated report te komen. Dit reikt verder dan hetgeen thans 
wordt voorzien in de wet- en regelgeving. De NBA moet deze ontwikkeling ondersteunen. Vragen van stakeholders nodigen 
hiertoe uit. Voorts geldt dat als accountants zich niet actief opstellen, andere professionals zich dit gebied zullen toe eigenen.  
 
Hierna zal nader op de gestelde vragen worden ingegaan. 
 

1. Een integrated report gaat verder dan hetgeen de werkgroep toekomst accountantsberoep voorstelt. Zoals 
hiervoor gesteld, pleit ik voor deze bredere scope. Dit vereist een onderzoek dat verder reikt dan “in het licht van 
de tijdens de controle (van de jaarrekening) verkregen kennis en begrip omtrent de onderneming en haar 
omgeving”. 

2. Gewaakt moet worden voor nog meer generieke regelgeving. Ruimte dient gegeven te worden aan huishouding 
specifieke informatieverschaffing. Uiteraard wel binnen (branche specifieke) kaders. Conceptuele richtlijnen, waar 
huishoudingen een eigen invulling aan geven, zijn ter zake van belang. 

3. Ik ben een voorstander van een geïntegreerde verklaring, waarin de accountant een oordeel uitspreekt over zowel 
de jaarrekening, als over het bestuursverslag. 

4. Ik pleit (zie hiervoor) voor een integraal oordeel over de inhoud van het bestuursverslag. 
5. Zie vraag 4. 
6. Ik pleit voor een hoge mate aan zekerheid. Deze wordt helaas thans nog verwoord in de verklaring met de 

woorden “redelijke mate”. Zoals in de inleiding gesteld, zou meer flexibiliteit met betrekking tot niveaus aan 
zekerheid en formuleringen passen bij, in vergelijking met de jaarrekening, andersoortige informatie. 

7. Conceptuele richtlijnen gericht op bepaalde branches kunnen van nut zijn, alsmede IAASB standaarden gericht op 
de controle van het bestuursverslag. Daarnaast is het gebruikmaken van andere deskundigen onder 
omstandigheden noodzakelijk. Teamsamenstelling verdient derhalve aandacht. Overigens ben ik van mening dat 
thans reeds assurance verklaringen bij het bestuursverslag kunnen worden gegeven. Zoals terecht in het 
consultatiedocument is weergegeven, is het niet altijd mogelijk een oordeel over de juistheid van gegevens te 
verstrekken; een oordeel over proces van tot stand komen is alsdan wel mogelijk. 

8. Ik ben hier een voorstander van. Zie overigens ook mijn opmerkingen in de inleiding (niveau aan zekerheid, 
formuleringen), alsmede mijn reactie bij vraag 7 met betrekking tot assurance inzake het proces. 

9. Accountants beschikken over controledeskundigheid, reputatie, ethische normen en vervullen een publieke functie. 
Indien noodzakelijk voeren zij deze opdrachten multidisciplinair uit. 

10. Het verslag van de RvC moet toereikende en betekenisvolle informatie bevatten. Ook met betrekking tot de 
bevindingen van de accountant. De corporate governance code  moet hier richting aan geven. 

11. Indien aanwezig kunnen internal auditors een waardevolle rol vervullen. De intensiteit van de samenwerking hangt 
onder meer af van de scope van hun werkzaamheden, de competenties en governance aspecten.  



12. Deze vraag is hiervoor reeds  behandeld. 
13. Continue informatieverschaffing en continue assurance. Naast papier en woorden, andere communicatievormen. 

Invloed van technologische ontwikkelingen. 
14. Aanpassingen: 

- formatie, waaronder de samenstelling; 
- team samenstelling; 
- specialisatie; 
- samenwerkingsverbanden; 
-       standaarden, wet- en regelgeving; 
- gebruik maken van technologie. 
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