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Betreft: brief inzake verruiming reikwijdte accountantsonderzoek m.b.t. de verklaring inzake
corporate governance niet wenselijk

Geachte heer De Kluiver en mevrouw Grondhuis,
Op 10 augustus jI. heeft u een brief gestuurd aan de ministeries van Veiligheid en Justitie en
Economische Zaken inzake de verruiming van het accountantsonderzoek met kopie aan de
Monitoring Commissie Corporate Governance Code (hierna: de Commissie). In deze brief uit u uw
zrgen over de verruiming van de aanwezigheidstoets naar en verenigbaarheidstoets voor alle
onderdelen van de corporate governance verklaring, inclusief de naleving van de corporate
governance code (hierna: de Code). Graag reageert de Commissie op uw brief en zorgen.
In uw brief laat u weten dat VEUO het niet wenselijk acht dat de accountantstoets wordt
uitgebreid. U geeft daarbij aan dat, ten eerste de aard van de verklaring zich niet leent voor een
uitgebreide toets, te weten de verenigbaarheidstoets. De verruiming van de toets kan
onduidelijkheid met zich meebrengen voor wat betreft de wijze waarop accountants daar invulling
aan geven en daarmee ook voor de ondernemingen. Voorkomen moet worden dat er een actieve
onderzoeksplicht wordt gelezen in de verenigbaarheidstoets. Dit levert veel extra werk op voor de
accountant en de onderneming en levert weinig bruikbare inhoudelijke informatie op. Evenwel mag
van de accountant worden verwacht dat hij feitelijke onjuistheden signaleert ten aanzien van de
naleving van de Code. Ten tweede geeft u aan dat de accountant een belangrijke rol speelt bij het
versterken van de zekerheid omtrent de financiële gegevens, maar niet bedoeld en niet geschikt is
om in het systeem van corporate governance een centrale rol te spelen. Dit gaat de specifieke
deskundigheid en de verantwoordelijkheid van de accountant als controleur van financiële
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administratie te boven. De verenigbaarheidstoets zou bovendien kunnen leiden tot afvinkgedrag
ten aanzien van de Code.
Inmiddels is het wijzigingsbesluit waarmee de Code wettelijk wordt verankerd, inclusief de
verenigbaarheidstoets voor alle onderdelen van de corporate governance verklaring, gepubliceerd
in het Staatsblad. Hiermee is de verruiming van de toets een feit.
De Commissie heeft begrip voor uw zorgen. De Code bevat brede normen voor het gedrag van
bestuurders, commissarissen en aandeelhouders die door de vennootschap verder dienen te
worden ingekleurd; het is uitdrukkelijk niet bedoeld als afvinklijst. Daarnaast heeft de Commissie
tijdens de herziening ervoor zorg gedragen dat wijzigingen in de Code niet zouden leiden tot een
uitbreiding van de taakopdracht van de externe accountant. De Commissie is echter ook van
mening dat een verenigbaarheidstoets niet direct hoeft te leiden tot een onwenselijke situatie. De
verenigbaarheidstoets is slechts een kleine stap verder dan de aanwezigheidstoets, sluit aan bij de
praktijk en past goed bij het uitgangspunt dat de accountant zegt wat hij ziet.
Een en ander is wel afhankelijk van de uitwerking van de toets in de praktijk. Accountants dienen
op een praktische wijze invulling te geven aan de toets. De Commissie is dan ook voornemens om
hierover in gesprek te gaan met de NBA met als doel om accountants te bewegen tot het hanteren
van een praktische benadering.
Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding
van deze brief, dan verneem ik dat uiteraard graag.
Met vriendelijke groet,
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Jaap van Manen
Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance Code

