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1.

Samenvatting: Wat zijn de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek en de
discussie volgens de commissie?
Er is sprake van een groeiende behoefte aan vrijwillige assurance van nietfinanciële informatie (NFI) en de roep van stakeholders om meer assurance
(Eumedion, VEB), maar ook de wettelijke uitbreiding van de accountantsrol bij het
bestuursverslag, w.o. ook NFI. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ), m.n. de
verschaffers, is aarzelend richting uitbreiding van haar regelgevende rol op dit
gebied. Onder accountants bestaat behoefte aan guidance hoe deze informatie
gecontroleerd moet worden.
Er dient een wettelijke controleplicht van NFI te worden geïntroduceerd en er
bestaat de (niet-eensluidende) visie dat er meegewerkt dient te worden aan de
ontwikkeling van controleerbare standaarden omtrent NFI (samen met opstellers en
gebruikers). Hierbij moeten de standaarden worden afgestemd op de behoeften van
de gebruikers waarbij de verhouding tussen kosten en nut niet uit het oog mag
worden verloren. De toepassing van standaarden moet steeds voorzien in de
behoefte van het maatschappelijk verkeer. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar
type onderneming (groot/beursgenoteerd versus klein/privaat).

2.

Compleet: Is met deze uitkomsten volledig in beeld gebracht wat de toekomst
de beroepsgroep gaat brengen en wat er nodig is om daarin succesvol te
zijn? Of ontbreken er zaken die moeten worden meegenomen bij verdere
visievorming of waarover we moeten doorpraten?
Om hierin succesvol te zijn dient aandacht te worden gegeven aan de
deskundigheid van de accountant voor het geven van assurance bij NFI. Dit zal van
invloed zijn op het curriculum van de accountantsopleiding (meer interdisciplinair)
en de door de NBA aangeboden cursussen.

3.

Aanbevelingen: Welke aanbevelingen wil de commissie in het licht van dit
project ‘toekomstvisie’ doen aan het bestuur van de NBA.
Vanuit de beroepsgroep kan richting de verschaffers toegevoegde waarde worden
geleverd door het geven van guidance, het bieden van assistentie bij het opstellen
en het geven van best practices betreffende NFI.

4.

Overig: andere punten of feedback naar aanleiding van deze
commissievergadering
Binnen de commissie bestaat er geen eensluidende visie betreffende het opstellen
van standaarden voor NFI. Enerzijds is er de mening dat de professie hier het
voortouw moet nemen richting de verschaffers en verder moet gaan dan de
bestaande regelgeving. Anderen zien dit primair als een politiek issue waarbij de
professie de bestaande regelgeving volgt.

