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aandeelhouders

Geachte heer Dekker,

Met belangbestelling hebben wij kennis genomen van uw Voorontwerp ter implementatie
van de richtlijn langeterm ijnbetrokkenheid aandeelhouders. De Koninklijke Nederlandse Kokie Nederlandse

Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) maakt daarom graag gebruik van de mogelijk- Beroepsorganisabe
- . .. van Accountants

heid om op de consultatie van dit voorstel te reageren. Met onze reactie beogen wij meer
duidelijkheid te verkrijgen omtrent de rol van de accountant bij het bezoldigingsverslag.

Welke accountant?
Het voorgestelde artikel 2:1 35b BW bepaalt dat “de accountant als bedoeld in artikel 393 lid
1 controleert of het bezoldigingsverslag de in dit artikel vereiste informatie bevat. In de
toelichting bij het voorgestelde lid 8 staat dat “een accountant controleert of het bezoldi
gingsverslag de op grond van artikel 1 35b vereiste informatie bevat’. Betekent het gebruik
van het onbepaalde lidwoord een dat elke willekeurïge accountant die bevoegd is om de
jaarrekening te controleren kan worden gevraagd om het bezoldigingsverslag te controle
ren of wordt in lid 8 specifiek gedoeld op de accountant die ook al de jaarrekening van de
betreffende vennootschap controleert? Dit laatste lijkt voor de hand te liggen, omdat de op
grond van artikel 2:383c tot en met e BW te verstrekken informatie in verband met de be
zoldiging al onderdeel is van de toelichting bij de jaarrekening. Een nadere duiding hierover
in de toelichting lijkt ons dan ook gewenst.

Status bezoldigingsverslag
Volgens het voorgestelde artikel 2:1 35b BW stelt de vennootschap een bezoldigingsverslag
op dat ter raadgevende stemming aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. Hier
mee is niet duidelijk welke status het bezoldigingsverslag heeft. In de toelichting (pagina 7
onderaan) staat dat het opstellen van een afzonderlijk bezoldigingsverslag nog geen wette
lijke verplichting is. In dezelfde toelichting lezen we (pagina 11 bovenaan) dat de verplich
ting om het bezoldigingsverslag aan de algemene vergadering voor te leggen niet afdoet
aan de verplichting om de informatie bedoeld in artikel 2:383c tot en met e BW, als onder
deel van de toelichting bij de jaarrekening, voor te leggen aan de algemene vergadering en
dat de laatstbedoelde informatie kan worden gebruikt voor het bezoldigingsverslag.

Als het bezoldingsverslag geacht wordt onderdeel uit te maken van het bestuursverslag,
kan de verklaring van de accountant bij het bezoldigingsverslag onderdeel zijn van diens
verklaring bij de jaarrekening. Volgens de geldende controlestandaarden wordt deze dan
meegenomen onder de noemer ‘Verklaring betreffende de andere informatie opgenomen in
het jaarverslag’. Als het bezoldigingsverslag in alle opzichten los staat van het jaarverslag



r
c zal de accountant hiervoor een aparte verklaring moeten afgeven. Dit vergt een afzonderlij

ke opdracht van de vennootschap aan de accountant. Om hieruit voortvloeiende lasten te

voorkomen

zou voor het bezoldigingsverslag eenzelfde regeling kunnen worden getroffen
als voor de door vennootschappen openbaar te maken corporate governance verklaring
Op grond van artikel 2a derde lid van het besluit voor de wettelijke verandering van de
corporate governance code wordt de verklaring inzake corporate goverance immers geacht
onderdeel uitte maken van het jaarverslag ook als dit afzonderlijk op de website beschik
baar wordt gesteld. Naar onze mening komt dit tevens de consistentie met bezoldigingsin
formatie die uit andere hoofde in het jaarverslag moet worden opgenomen ten goede.

Wat wordt gecontroleerd?
Het voorgestelde artikel 2:1 35b BW bepaalt dat de accountant “controleert of het bezoldi
gingsverslag de in dit artikel vereiste informatie bevat’. De term controleert’ impliceert dat
de accountant meer doet dan alleen maar nagaan of de vereiste informatie is opgenomen.

c Feitelijk zal dit ook het geval zijn, omdat voor de in het bezoldigingsverslag op te nemen
C. informatie volgens de toelichting (pagina 11 bovenaan) gebruik kan worden gemaakt van

de informatie die ingevolge artikel 2:383c tot en met e 8W als onderdeel van de toelichting
bij de jaarrekening moet worden opgenomen. Deze laatstbedoelde informatie valt immers
onder de controlewerkzaamheden van de accountant bij de jaarrekening. Ook op dit punt is
wat ons betreft een nadere duiding in de toelichting gewenst.

Hierbij roepen wij in herinnering dat wij er eerder voor hebben gepleit dat de accountants
controle op alle onderdelen van het bestuursverslag op gelijke wijze moet worden toege
past. Sinds de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening gaat de ac
countant niet alleen na of het bestuursverslag alle wettelijk verplichte elementen bevat en
of het bestuursverslag verenigbaar is met de jaarrekening, maar gaat de accountant ook na
of het bestuursverslag materiële onjuistheden bevat. Dit laatste in het licht van de tijdens
het onderzoek van de jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon
en zijn omgeving. Zo staat nu vast dat dezelfde accountantstoets ook van toepassing is op
de door grote organisaties van openbaar belang te publiceren niet-financiële verklaring en
de door vennootschappen openbaar te maken verklaring inzake corporate governance.

Tot slot F\I B/\Uit het voorstel blijkt overigens niet welke datum van inwerkingtreding wordt voorzien. De 1
NBA acht het van belang dat duidelijk is op welk boekjaar het vereiste bezoldigingsverslag
voor het eerst van toepassing gaat zijn. Mocht het voorgaande aanleiding geven tot het
stellen van vragen dan zijn wij uiteraard gaarne bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend,

1/B.J.G., ammes
Direo(eur NBA

C.C. De Minister van Financiën


