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Geachte heer Van Manen, 

 

 

De Monitoring Commissie Corporate Governance gaat onder uw voorzitterschap op 

verzoek van de schragende partijen van de Nederlandse Corporate Governance Code 

aan de slag met de herziening van de Code. Verder heeft u aangekondigd in uw werk-

programma voor 2015 onder meer aandacht te besteden aan de interactie tussen be-

stuur, raad van commissarissen en de externe accountant. 

 

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) onderschrijft de 

noodzaak tot het actualiseren van de Code. Sinds de laatste herziening in 2008 hebben 

belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden op het terrein van corporate governance. 

Door opeenvolgende crisissituaties liggen de in de Code genoemde actoren in het sys-

teem van checks and balances binnen en rondom beursvennootschappen waaronder de 

externe accountant onder een vergrootglas.     

 

De accountantssector heeft in 2014 een reeks maatregelen gepresenteerd voor de ver-

betering van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de accountantscontrole
1
. De NBA wil 

deze maatregelen zo snel mogelijk implementeren. Een belangrijk doel is het verschaf-

fen van duidelijkheid over de rol en de positie van de accountant binnen het totale sys-

teem van corporate governance. Daarbij moet ook worden gekeken naar de verantwoor-

delijkheden van anderen binnen de financiële keten, in het bijzonder het bestuur en de 

raad van commissarissen. Het actualiseren van in de Code opgenomen principes en 

best practices is hiervoor een belangrijke succesfactor.   

 

De financiële verslaggeving is een belangrijke bron van informatie voor aandeelhouders 

en andere gebruikers om zich een oordeel te kunnen vormen over de waardering en 

toekomstverwachting van de vennootschap. Hierbij vertrouwt men op het onafhankelijk 

oordeel van de externe accountant in zijn verklaring. Commissarissen steunen bij het 

uitoefenen van toezicht op het bestuur ook op het werk van accountants. Daarom be-

hoeven in ieder geval de principes uit de Code die zien op de opdracht aan en de relatie 

en communicatie met de externe accountant aanscherping. Volgens de NBA zou bij de 

herziening van de Code in ieder geval aandacht moeten zijn voor de volgende zaken.  

 

 

 

                                                      
1
 https://www.accountant.nl/globalassets/accountant.nl/toekomst-

accountantsberoep/in_het_publiek_belang_rapport_25sep2014.pdf 
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Selectie, benoeming en beoordeling van de externe accountant 

 

De NBA voorziet bij de selectie en benoeming van de externe accountant enkel nog een 

rol voor aandeelhouders en commissarissen. De minister van Financiën wil de in artikel 

2:393 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde mogelijkheid voor het bestuur om de 

accountant te benoemen schrappen. Uit de Europese Verordening 537/214 (die vanaf 

17 juni 2016 van toepassing wordt) vloeit voort dat de auditcommissie van een beursge-

noteerde vennootschap na het organiseren van een selectieprocedure een aanbeveling 

doet voor de benoeming van de externe accountant.
2
 Deze moet bestaan uit ten minste 

twee keuzemogelijkheden en een gemotiveerde voorkeur voor een daarvan. 

 

► Op grond hiervan zou het eerste deel van het bestaande principe V.2 van de Code 

veeleer moeten luiden: “De externe accountant wordt benoemd door de algemene ver-

gadering. De raad van commissarissen doet daartoe op voorstel van de auditcommissie 

een voordracht.”  

 

De NBA vindt dat de auditcommissie een belangrijke rol speelt bij de goedkeuring van 

het controleplan van de externe accountant. Uit de Europese Verordening 537/214 vloeit 

voort dat het door de externe accountant uitvoeren van bepaalde niet-controlediensten 

enkel nog mag plaatsvinden met goedkeuring van de auditcommissie.  

 

► Op grond hiervan zou het tweede deel van principe V.2 veeleer moeten luiden: “De 

bezoldiging van, het controleplan en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van niet-

controlewerkzaamheden door de externe accountant worden goedgekeurd door de raad 

van commissarissen op voorstel van de auditcommissie”.  

 

► Over de goedkeuring van het controleplan zou bij voorkeur in een best practice bepa-

ling moeten worden opgenomen dat de auditcommissie hierbij in ieder geval betrekt de 

controle aanpak, de reikwijdte van de controle, het urenbudget, het honorarium, de sa-

menstelling van het controleteam en, indien aanwezig, de interactie met de interne audit 

functie. 

 

► De NBA pleit daarnaast voor de opname van een best practice bepaling op grond 

waarvan de raad van commissarissen bij de algemene vergadering waarin over de be-

noeming van de accountant wordt gestemd, concreet dient aan te geven op basis waar-

van die accountant wordt voorgesteld. Hierbij moet bij voorkeur in detail worden inge-

gaan op de beoordeling van de te benoemen accountant op een aantal aspecten van 

kwaliteit (zoals onderzoeksbevindingen van de AFM) en het honorarium ten opzichte van 

andere kantoren die aan de selectieprocedure hebben deelgenomen. 

 

► Tot slot lijkt het in lijn met de hierboven genoemde aanpassingen aangewezen de 

thans in best practices V.2.2 en V.2.3 opgenomen bemoeienis van het bestuur met de 

rapportage over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant en de beoor-

deling van het functioneren van de accountant te schrappen. 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 Verordening (EU) Nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende 

specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang 

en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie 
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Communicatie van de externe accountant met aandeelhouders 

 

De externe accountant is met ingang van dit jaar verplicht om bij beursgenoteerde ven-

nootschappen een uitgebreide controleverklaring af te geven waarin hij inzicht geeft in 

de aandachtspunten van zijn controle, de controlemethodiek en de uitgevoerde werk-

zaamheden en de gehanteerde materialiteit. De NBA gaat er daarnaast vanuit dat de 

externe accountant in de algemene vergadering actief het woord voert om zijn werk-

zaamheden toe te lichten na afstemming hierover met de raad van commissarissen. 

 

► Op grond hiervan zou het tweede deel van de bestaande best practice V.2.1 veeleer 

een minder vrijblijvend karakter moeten hebben: “De externe accountant woont daartoe 

deze vergadering bij en voert actief het woord om zijn werkzaamheden toe te lichten”.  

 

► Daarnaast lijkt het aangewezen om in de toelichting bij best practice V.2.1 op te ne-

men dat de externe accountant zijn presentatie voorbereidt in overleg met de raad van 

commissarissen. Ook zou in de toelichting moeten worden opgenomen, dat wanneer 

tijdens de vergadering mededelingen door het bestuur en/of de raad van commissaris-

sen worden gedaan die naar het oordeel van de externe accountant op basis van zijn 

kennis van de onderneming een materiële onjuiste voorstelling van zaken zouden geven 

de accountant het recht heeft in te grijpen. De in de huidige toelichting genoemde Richt-

lijn 780N van het NIVRA is inmiddels vervangen door Praktijkhandreiking 1118 van de 

NBA.  

 

 

Communicatie van de externe accountant met de auditcommissie 

 

Op grond van de Europese Verordening 537/214 moet de externe accountant naast de 

controleverklaring een aanvullende verklaring aan de auditcommissie verstrekken. Op 

verzoek van de externe accountant worden belangrijke zaken die zich aandienen tijdens 

de controle en die zijn vermeld in de aanvullende verklaring besproken met de audit-

commissie of het bestuur. Hierbij moet in het bijzonder worden gedacht aan  

significante tekortkomingen in het interne financiële controlesysteem.  

 

► Op grond van het voorgaande zou de bestaande best practice V.4.3 over het verslag 

van de externe accountant in lijn moeten worden gebracht met de minimumeisen die in 

artikel 11 van de Europese Verordening 537/214 worden gesteld aan de inhoud van de 

aanvullende verklaring aan de auditcommissie.  

 

► Aan de in de Europese Verordening gestelde eisen aan de aanvullende verklaring 

aan de auditcommissie zou in een best practice bepaling bij voorkeur moeten worden 

toegevoegd dat hierin ook aandacht moet worden besteed aan zaken als ‘toon aan de 

top’ en samenwerking met de interne auditor.  

 

 

Beoordeling en inhoud van het jaarverslag 

 

Op grond van artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek geeft de externe accountant 

een oordeel over de verenigbaarheid van de jaarrekening met het jaarverslag en of het 

jaarverslag volgens wettelijke voorschriften is opgesteld. Uit de nog dit jaar door Neder-

land te implementeren Richtlijn 2013/34/EU vloeit voort dat de accountant ook moet 

verklaren of er in het jaarverslag materiële onjuistheden zijn vastgesteld. Aandeelhou-

ders verwachten van de externe accountant niet alleen een oordeel over de jaarreke-

ning, maar ook een beoordeling van het jaarverslag. De NBA onderzoekt de wijze waar-
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op hieraan het beste invulling kan worden gegeven. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het 

door de NBA vaststellen van nieuwe controlestandaarden en een aanpassing van Prak-

tijkhandreiking 1109 ‘De verantwoordelijkheid van de accountant bij de toetsing van in 

het jaarverslag opgenomen corporate governance-informatie’.  

 

De NBA pleit voor een aanpassing van wet- en regelgeving op het gebied van de jaar-

verslaggeving die tegemoet komt aan de behoeften van aandeelhouders en andere ge-

bruikers. Hierbij moet worden gedacht aan uitbreiding van door het bestuur op te nemen 

informatie over strategie, continuïteitsrisico’s en andere risico’s die van belang zijn voor 

een breder en relevanter inzicht in het profiel en de prestaties van de onderneming.  

 

► Met het oog hierop is de NBA voorstander van het in de Code in lijn met de UK Cor-

porate Governance Code opnemen van principes op grond waarvan de vennootschap in 

het jaarverslag een verklaring moet opnemen waarin staat uitgelegd of deze de conti-

nuïteit kan waarborgen en of aan toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.  

 

► De Code gaat uit van het beginsel dat enkel bij een afwijking van een principe uitleg 

moet worden gegeven (‘pas toe of leg uit’). Hierdoor is toepassing niet altijd verifieer-

baar. Om een goede beoordeling mogelijk te maken van de in het jaarverslag opgeno-

men corporate governance informatie geeft de NBA serieus in overweging de vennoot-

schap per principe informatie te laten verstrekken over de wijze de Code wordt nage-

leefd (‘pas toe en leg uit’).  

  

 

Inhoud van het verslag van commissarissen 

 

Van de raad van commissarissen wordt een actieve en kritische houding verwacht. De 

NBA acht het daarom van belang dat het verslag van de commissarissen toereikende en 

betekenisvolle informatie bevat over de wijze waarop de raad van commissarissen zijn 

toezichthoudende taak heeft ingevuld en uitgevoerd. Daarbij moet bijvoorbeeld niet al-

leen worden vermeld welke onderwerpen zijn besproken met het bestuur of met de ex-

terne accountant, maar ook informatie worden gegeven over de strekking hiervan.  

 

► De NBA pleit voor een aanscherping van de Code waar het gaat om het in het verslag 

van commissarissen op te nemen informatie, zoals over de opdracht aan en bevindingen 

van de accountant met inbegrip van de reactie hierop van het bestuur en de raad van 

commissarissen.   

  

 

Interne audit functie 

 

De interne audit functie speelt een belangrijke rol in het beoordelen en toetsen van de 

interne risicobeheersings- en controlesystemen en oefent daarmee grote invloed uit op 

de effectiviteit van die systemen. Bij veel Nederlandse beursfondsen ontbreekt een in-

terne audit functie. Uit uw recente rapport blijkt bovendien dat de bepaling die ziet op de 

evaluatie van het instellen van een interne audit functie vaak niet wordt nageleefd.   

 

► Volgens de NBA moet het belang van een interne audit afdeling in de Code nadrukke-

lijker de aandacht krijgen. Belangrijke kenmerken van een professionele interne audit 

afdeling zijn: een onafhankelijke positionering binnen de onderneming, periodiek overleg 

met de auditcommissie over planning en audit bevindingen, een multidisciplinaire sa-

menstelling, een risico georiënteerde aanpak en een systeem van kwaliteitsbewaking.   
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Tot slot 

 

Graag lichten wij de bovengenoemde aandachtspunten toe in een afzonderlijk gesprek. 

Ook worden wij graag betrokken bij het onderdeel van uw werkprogramma voor 2015 

waarin u meer aandacht besteedt aan de interactie tussen bestuur, raad van commissa-

rissen en de externe accountant. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur NBA 

 

 

 

 

Drs. Huub H.H. Wieleman RA 

Voorzitter NBA 

 

 

 

 

 

 

C.C. Aan alle schragende partijen van de Nederlandse Code Corporate Governance: 

- VEB 

- Eumedion 

- Euronext 

- FNV  

- CNV 

- VEUO 

- VNO-NCW 


