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Wetsvoorstel 34 176 laat steken  

vallen bij controle bestuursverslag  

 

G.-P. den Hollander RA 
 

 

Inleiding 
De in 2013 verschenen EG-richtlijn 2013-34 stelt extra eisen aan de controle van het 
bestuursverslag, zoals ik eerder heb besproken in AccountancyNieuws van 11 oktober 2013. 
De Nederlandse wetgever heeft in het wetsvoorstel ‘Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening’1 van 
17 maart jl. de voorgestelde aanpassingen van Titel 9 opgenomen. Opvallend is daarbij dat niet 
is overgegaan tot een algehele herziening van art. 391 en 393 (om deze in overeenstemming te 
brengen met de tekst van de EG-richtlijn), maar dat de wetgever zich beperkt tot een 
fragmentarische aanpassing van enkele bepalingen. 

Hierdoor wijkt de tekst van art. 391 en 393 op meerdere onderdelen af van de EG-richtlijn. 
Daarnaast wordt geen rekening gehouden met de wijze waarop in de praktijk wordt 
gerapporteerd over de bevindingen inzake de controle van het bestuursverslag. Kleine 
aanpassingen van art. 391 en 393 elimineren de verschillen met de EG-richtlijn en zorgen voor 
duidelijkheid bij opstellers en gebruikers, en maken een kernachtig oordeel van de accountant 
over het bestuursverslag mogelijk. 

Bepalingen inzake het bestuursverslag in EG-richtlijn 2013-34 en wetsvoorstel 34 176 
Art. 34 van EG-richtlijn 2013-34 zegt het volgende over de controle van het bestuursverslag: 

De accountant zal:  

a. een oordeel geven over:  

i. of het bestuursverslag strookt met de financiële overzichten voor hetzelfde 
boekjaar; en  

ii. of het bestuursverslag volgens de geldende wettelijke vereisten is opgesteld;  

b. verklaren of er, in het licht van de tijdens de controle verkregen kennis en begrip 
omtrent de onderneming en haar omgeving, materiële onjuistheden in het 
bestuursverslag zijn vastgesteld, met opgave van de aard van deze onjuistheden. 

 
 

  

                                                      
1
 Kamerstukken II 2014-15, 34 176, nr. 2 
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Als wetsvoorstel 34 176 ongewijzigd wordt aangenomen, dan luidt art. 393 lid 5 als volgt2: 
De accountantsverklaring omvat ten minste: […] 
e. een vermelding van de gebleken tekortkomingen naar aanleiding van het onderzoek 

overeenkomstig lid 3 of het bestuursverslag overeenkomstig deze titel is opgesteld en 
of de in artikel 392 lid 1, onder b tot en met f, vereiste gegevens zijn toegevoegd; 

f. een oordeel over de verenigbaarheid van het bestuursverslag met de jaarrekening; 
g. een oordeel of er, in het licht van de tijdens het onderzoek verkregen kennis en begrip 

omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden in het 
bestuursverslag zijn gebleken onder opgave van de aard van die onjuistheden. 

 
Het is duidelijk dat wetsvoorstel en richtlijn niet op elkaar aansluiten, en dat ook de 
terminologie (oordelen, verklaren, vermelden) niet consistent wordt toegepast. In mindere 
mate geldt dat voor de tekst van art. 393 lid 3:  

‘Hij gaat voorts na, of de jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde 
voorschriften voldoet, of het bestuursverslag, voor zover hij dat kan beoordelen, 
overeenkomstig deze titel is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is en of het 
materiële onjuistheden bevat3, en of de in artikel 392 lid 1, onderdelen b tot en met f, 
vereiste gegevens zijn toegevoegd.’  

Bij de aanpassing van de tekst van de wet is geen rekening gehouden met de omstandigheid 
dat in de praktijk geen tekortkomingen worden gerapporteerd met betrekking tot het 
jaarverslag. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk dat de controleverklaring 
inzake het jaarverslag bij de jaarrekening 2014 van vrijwel alle Nederlandse beursfondsen als 
volgt is geformuleerd4: 

Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens 
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW 
(betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de 
overige gegevens): 

 dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het 
onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, 
overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de door Titel 9 Boek 2 BW 
vereiste overige gegevens zijn toegevoegd; 

 dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de 
jaarrekening. 

 

  

                                                      
2
 Letter g is nieuw ten opzichte van de huidige tekst van art. 393 lid 5 

3
 De cursieve tekst is toegevoegd ten opzichte van de huidige tekst van art. 393 lid 3 

4
 Conform NBA voorbeeldverklaring 0, voorbeeldteksten, versie 23 feb. 2015, p159  
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Mogelijke aanpassingen in wetsvoorstel 34 176 
Wat kan er ten aanzien van het bestuursverslag worden verbeterd in wetsvoorstel 34 176? 
1. Allereerst is het van belang dat het bestuur in het verslag vermeldt dat het is opgesteld in 

overeenstemming met art. 391. Een soortgelijke verplichting bestaat ook voor de 
jaarrekening (art. 362 lid 10), maar ontbreekt voor het bestuursverslag. Als de accountant 
moet controleren dat het verslag is opgesteld volgens de wettelijke vereisten, dan is het 
logisch als het bestuur daar ook iets over zegt (zij zijn immers verantwoordelijk voor het 
opstellen van het verslag). 

2. De accountant moet oordelen over het bestuursverslag, en niet volstaan met het 
vermelden van gebleken tekortkomingen. Zowel de nieuwe als de oude EG-richtlijn 
verplicht de accountant tot een oordeel: de oude richtlijn had het over een ‘oordeel over 
de samenhang, of het ontbreken daarvan, tussen het jaarverslag en de jaarrekening’5, in 
de nieuwe richtlijn is enkel nog sprake van een oordeel of het bestuursverslag strookt met 
de jaarrekening. Het is vreemd om in de wet zo de nadruk te leggen op tekortkomingen, 
wanneer dat niet is vereist door de EG-richtlijn en belangrijker, dergelijke tekortkomingen 
in de praktijk zelden tot nooit worden gerapporteerd.  

3. Het is onjuist om in lid 5 sub g alleen te spreken over de rechtspersoon, omdat het 
bestuursverslag ziet op de rechtspersoon en zijn geconsolideerde groepsmaatschappijen 
(art. 391 lid 1). Dat blijkt ook uit art. 34 van EG-richtlijn 2013-34: ‘De tweede alinea van lid 
1 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot geconsolideerde financiële 
overzichten en geconsolideerde bestuursverslagen’. 

4. De door de Nederlandse wetgever in art. 393 lid 3 aangebrachte beperking ‘voorzover hij 
dat kan beoordelen’ is niet in overeenstemming met art. 27 van EG-richtlijn 2006-43. Deze 
zegt dat de groepsauditor de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de 
controleverklaring als bedoeld in artikel 28 van deze richtlijn (lid 1 sub a). Die ongedeelde 
verantwoordelijkheid gold al voor de verklaring over de jaarrekening, maar is nu ook van 
toepassing op de verklaring over het bestuursverslag, omdat die sinds de wijziging van 16 
april 2014 (EG-richtlijn 2014-56) onderdeel uitmaakt van art. 28 (lid 2 sub e). Deze 
aanscherping heeft dus ook gevolgen voor art. 393 lid 3, maar dat is door de Nederlandse 
wetgever (nog) niet overgenomen6. M.i. ten onrechte: als er in het bestuursverslag 
essentiële informatie staat voor gebruikers die de accountant niet kan beoordelen, dan zal 
hij daarvoor deskundigen moeten inschakelen die hem bij zijn oordeelsvorming 
ondersteunen. Dat is niet anders dan het inschakelen van bijv. pensioen- of 
belastingdeskundigen bij de controle van de jaarrekening.  

 
De tekst van art. 393 lid 5 sub e t/m g zou bijvoorbeeld als volgt kunnen worden aangepast: 

De accountantsverklaring omvat ten minste: […] 
e. een oordeel dat het bestuursverslag is opgesteld overeenkomstig deze titel en 

verenigbaar is met de jaarrekening, dan wel een vermelding van de gebleken 
tekortkomingen; 

f. een oordeel dat geen materiële onjuistheden in het bestuursverslag zijn vastgesteld in 
het licht van de tijdens het onderzoek verkregen kennis en begrip omtrent de 
rechtspersoon en de geconsolideerde groepsmaatschappijen en hun omgeving, dan 
wel een vermelding van gebleken onjuistheden;  

g. een oordeel dat de overige gegevens zijn toegevoegd overeenkomstig deze titel, dan 
wel een vermelding van de gebleken tekortkomingen. 

                                                      
5
 4

e
 EG-richtlijn, art. 51 lid 1 

6
 Wellicht dat dit onderdeel uitmaakt van het nog in te dienen wetsvoorstel van de Minister van Financiën ter 

implementatie van EG-richtlijn 2014-56, zoals vermeld in Kamerstukken II 2014-15, 34 176, nr. 3, p19 
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Gevolgen van de aanpassingen op wetsvoorstel 34 176 voor de controleverklaring 
Leiden bovengenoemde voorgestelde aanpassingen van het wetsvoorstel nu tot een wezenlijk 
andere controleverklaring? Dat valt mee, zij het dat er korter en bondiger (en dus duidelijker) 
kan worden gerapporteerd. Bijvoorbeeld: 
 

Verklaring betreffende het bestuursverslag en de overige gegevens 
Naar ons oordeel is het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, opgesteld 
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en verenigbaar met de jaarrekening.  
Wij hebben geen materiële onjuistheden in het bestuursverslag vastgesteld in het licht van 
de tijdens de controle verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon, haar 
geconsolideerde groepsmaatschappijen en hun omgeving. 
Naar ons oordeel zijn de overige gegevens, als bedoeld in Titel 9 Boek 2 BW, toegevoegd. 

 
De passage ‘,voorzover wij dat kunnen beoordelen,’ komt te vervallen als de wetgever de 
accountant ook ongedeeld verantwoordelijk acht voor de controle van het bestuursverslag. 
 

Overige opmerkingen 
Volgens art. 19 lid 2 van EG-richtlijn 2013-34 bevat het bestuursverslag ook informatie over de 
in artikel 24, lid 2, van EG-richtlijn 2012-30 voorgeschreven gegevens met betrekking tot de 
verkrijging van eigen aandelen (letter c) en het bestaan van bijkantoren van de onderneming 
(letter d). In Titel 9 is deze informatie opgenomen in respectievelijk de jaarrekening (art. 378 
lid 3 laatste zin) en de overige gegevens (art. 392 lid 1 sub h).7 
 

Conclusie 
Wetsvoorstel 34 176 kan op meerdere punten worden aangescherpt om Titel 9 ten aanzien 
van het bestuursverslag in overeenstemming te brengen met EG-richtlijn 2013-34. Hierbij zou 
de wetgever de verantwoordelijkheid van het bestuur en de accountant voor respectievelijk 
het opstellen en het controleren van het bestuursverslag expliciet tot uitdrukking moeten 
brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor nadere informatie en toelichting: 

 
Everest Advies 
G.-P. den Hollander RA 
info@everestadvies.nl 
www.everestadvies.nl 
 

                                                      
7
 Dat blijkt overigens niet uit de transponeringstabel zoals opgenomen de memorie van toelichting, p46 
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