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Wettelijk streefcijfer 

Sinds 1 januari 2013 geldt: minimaal 30% vrouw en mini-

maal 30% man in de raad van bestuur en raad van com-

missarissen van grote vennootschappen. 

Bij niet bereiken streefcijfer > Gemotiveerd verant-

woorden in het bestuursverslag:

1. waarom is het niet gelukt de zetels evenwichtig te 

 verdelen; 

2. op welke wijze is dit geprobeerd; en

3. wat gaat men in de toekomst ondernemen om 

 een evenwichtige m/v-verdeling te realiseren.

> De accountant moet verklaren dat het jaarverslag 

 alle informatie bevat die op grond van de wet is vereist.

> Is dit niet het geval, dan zal de accountant dit moeten 

laten doorklinken in haar/zijn verklaring bij de jaar-

rekening.

Bekendmaking diversiteitsbeleid

Grote beursvennootschappen moeten vanaf boekjaar 2017

 in het bestuursverslag:

1. informatie verstrekken over het diversiteitsbeleid voor 

het bestuur en de raad van commissarissen.

2. uitleggen wat de doelstellingen van het beleid zijn, 

 op welke wijze het beleid wordt uitgevoerd en welke 

 resultaten zijn geboekt.

Als een vennootschap geen diversiteitsbeleid heeft, zal zij 

moeten uitleggen waarom dit het geval is. 

Als de accountant vaststelt dat de vereiste informatie 

over het diversiteitsbeleid niet aanwezig is, dan dient 

de accountant die tekortkoming te vermelden in de ver-

klaring bij de jaarrekening.

De samenleving is in alle opzichten divers en deze diversiteit 

neemt verder toe. Toch zien we diversiteit in cultuur, leeftijd 

en sekse in de top van bedrijven en organisaties onvoldoen-

de terug. De NBA streeft naar een grotere diversiteit en in-

clusiviteit bij bedrijven, bij accountantsorganisaties en bij de 

eigen organisatie omdat dit logisch (medewerkers, klanten

en andere stakeholders zijn ook divers), slim (onderzoek 

en ervaring wijzen uit dat diversiteit de besluitvorming 

en prestaties verbetert) en fair is (verschillende talenten 

krijgen daadwerkelijk gelijke kansen en kunnen zich hierdoor 

optimaal ontwikkelen). De NBA wil beter toezien op de verant-

woording van bedrijven en organisaties over dit thema en als 

sector zelf het goede voorbeeld geven.

AANLEIDING

RAPPORTAGE VERPLICHTINGEN VOOR ONDERNEMINGEN
Grote ondernemingen dienen in hun bestuursverslag verantwoording af te leggen over hun diversiteitsbeleid en –resultaten:

Bron:  Meer aandacht voor het bestuursverslag in de controleverklaring (NBA, januari 2017)
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 AEX  Midkap Totaal 

 (n = 21)                (n = 22) (n = 43)

Vormen van diversiteit waarvoor doelstellingen worden gerapporteerd  n %  n  % n %

Man-vrouwdiversiteit 21 100  21 95 42 95

Etnische diversiteit 10 48  3 14 13 30

Mensen met een arbeidshandicap  0 0 1  5 1 2

Andere vormen van diversiteit 8 38 12 55 24 47

Niveau waarop doelstellingen worden gerapporteerd n % n % n %

Raad van bestuur en raad van commissarissen 18 86  17 77 35 81

Hoger management 14 67 9 41 23 53

Gehele organisatie 12 57 10 45 22 51

Vormen van diversiteit waarover resultaten worden gerapporteerd

Man-vrouwdiversiteit 21 100 22 100 43 100

Etnische diversiteit 6 29 6 27 12 28

Mensen met een arbeidshandicap 3 14  0 0 3 7

Andere vormen van diversiteit 2 10 11 50 13 30

Niveau waarop resultaten worden gerapporteerd

Raad van bestuur en raad van commissarissen 20 95 18 82 38 88

Hoger management 14 67 10 45 24 56

Gehele organisatie 16 76 20 91 36 84 
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> Naast het controleren van de jaarrekening onderzoeken 

of het bestuursverslag hiermee verenigbaar is en of alle 

wettelijk verplichte elementen aanwezig zijn.

> Mocht in het bestuursverslag zaken worden aangetroffen 

die niet kloppen, dan aandringen op aanpassing bij het 

ondernemingsbestuur.

> Aanvullend verklaren of het bestuursverslag materiële 

onjuistheden bevat door het te toetsen aan informatie die 

tijdens de controle van de jaarrekening of anderszins ter 

kennis is gekomen.

> Rapporteren over onjuistheden in het bestuursverslag, 

als dit van materieel belang is. Dit vergt een professioneel 

oordeel van de accountant waarbij een zekere mate van 

subjectiviteit onvermijdelijk is.

VERANTWOORDELIJKHEID ACCOUNTANT BIJ BESTUURSVERSLAG

Bron: NBA – handreiking 1109 Accountant en corporate governance informatie.

Bron: MAB – Het jaar 2017 verslagen (nov/dec 2018).

ONDERZOEK NAAR VERANTWOORDING
De Nederlandse beursfondsen in de AEX en Midkap index voldoen vrijwel allemaal aan de verantwoordingsverplichting over 

hun diversiteitsbeleid als het gaat om man-vrouw verhouding in de top. Onderzoek toont aan dat verantwoording over lagere 

organisatieniveaus en andere vormen van diversiteit nog veel verbetering vereist.
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DE ROL VAN DE ACCOUNTANT 
In de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 zijn 200 van de grootste bedrijven in Nederland (top 200) 

bevraagd over zaken die de accountant met hen besproken heeft:

uitleg wel/niet behalen 30% m/v 53   57

evenwichtige verdeling besproken met de rvb of  rvc  57   68

geattendeerd op streefcijfer Wet bestuur en toezicht (Wbt) 58   69

gevraagd naar m/v-samenstelling rvb en rvc 62   69

2015    2016

(in procenten van het aantal bedrijven; meerdere antwoorden mogelijk) 

Bron: Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017

De rol van de accountant lijkt te zijn toegenomen. Helaas is deze informatie voor 2017 en 2018 nog 

niet beschikbaar. 


