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Betreft: Concept NBA-handreiking ‘Accountant en corporate governance informatie’ 

 

 

Geachte heer Wammes, 

 

Eumedion heeft met belangstelling kennis genomen van de op 3 december 2013 gepubliceerde 

Concept NBA-handreiking ‘Accountant en corporate governance informatie’ (hierna: handreiking). 

Eumedion waardeert het dat de NBA de handreiking heeft opgesteld. Eumedion heeft nog twee 

opmerkingen bij de handreiking, die hieronder zijn weergegeven.  

 

1. Wij zijn het ermee eens dat voor de geselecteerde bepalingen van de Nederlandse corporate 

governance code, zoals weergegeven op p. 10-11 van de handreiking, accountantscontrole 

van de toepassing ervan door de beursvennootschap wenselijk is. Het ten onrechte 

achterwege laten van een toelichting op een afwijking van juist één of meer van deze best 

practice bepalingen kan beleggers namelijk op het verkeerde been zetten en kan – mede 

daardoor – de geloofwaardigheid van de jaarrekening aantasten.   

  

2. In de handreiking wordt bepaald dat accountantscontrole van de toepassing van de 

geselecteerde best practice bepalingen alleen dan kan plaatsvinden als de raad van 
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commissarissen hiermee heeft ingestemd. Wij menen dat de NBA met dit vereiste een 

(ongegronde) beperking aanbrengt in de werkzaamheden van de externe accountant. Naar 

onze mening dient de externe accountant vanuit het  belang van het maatschappelijk verkeer 

ook zonder expliciete toestemming van de raad van commissarissen de verklaring van de 

vennootschap ten aanzien van de door de NBA geselecteerde best practice bepalingen te 

onderzoeken op consistentie met andere, bij de externe accountant bekende, publieke dan 

wel niet-publieke, informatie. Volgens ons volgt een dergelijke controle reeds uit de opdracht 

van de externe accountant om te onderzoeken of de door de vennootschap verschafte 

informatie over de betreffende best practice bepalingen geen materieel onjuiste voorstelling 

van zaken geeft (controlestandaard 720, paragrafen 14-16). De NBA stelt op p. 9 van de 

handreiking zelf ook dat de additionele werkzaamheden “relatief eenvoudig” zijn uit te voeren 

en mogelijk zijn binnen de huidige controleopdracht van de jaarrekening (cursivering door 

Eumedion aangebracht). Wij willen u derhalve dringend in overweging geven om de eis tot 

instemming van de raad van commissarissen te schrappen (paragrafen 1.1 en 4.3 van de 

handreiking). 

 
 

Wij gaan ervan uit dat u onze opmerkingen betrekt bij de besluitvorming over de definitieve tekst 

van de handreiking. 

 

Wij zijn desgewenst uiteraard beschikbaar onze opmerkingen nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Drs. Rients Abma 

Directeur Eumedion 

 

Zuid Hollandlaan 7 

2596 AL DEN HAAG 


