Commissie Publiek Belang
Informatie
Achtergrond
De Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants heeft in juni 2012 een “Code voor
Accountantsorganisatie met een OOB-vergunning”
vastgesteld. De Code Accountantsorganisaties gaat
onder meer over de instelling door deze
accountantsorganisaties van een zogenaamde
Commissie Publiek Belang die in meerderheid
bestaat uit onafhankelijke, externe leden en die
toeziet op de borging van het publieke belang
binnen de accountantsorganisatie.
Deloitte Nederland1 heeft sinds vele jaren een raad
van commissarissen waarvan de meerderheid uit
onafhankelijke, externe leden bestaat. Het toezicht
door de raad van commissarissen van Deloitte
Nederland omvatte de afgelopen jaren al een groot
aantal aandachtsgebieden die nu in de Code
Accountantsorganisaties zijn verankerd. Naar
aanleiding van de invoering van die Code heeft
Deloitte besloten om een Commissie Publiek
Belang in te stellen, waarin het toezicht als bedoeld
in de Code Accountantsorganisaties gericht is
ondergebracht.
Kader
De Commissie Publiek Belang van Deloitte is een
vaste commissie van de raad van commissarissen
van Deloitte Holding B.V. en heeft als taak om toe
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Deloitte Holding BV en haar groepsmaatschappijen
worden samen aangeduid als Deloitte Nederland.

te zien op de borging van het publieke belang
binnen Deloitte Nederland. Dat toezicht is primair
gericht op de accountantsorganisatie Deloitte
Accountants B.V., maar ziet voor zover relevant
ook - over de grenzen van de Code heen - op de
andere bedrijfsonderdelen van Deloitte Nederland.
Het Reglement van de Commissie is gepubliceerd
op de website www.deloitte.nl.
Samenstelling en organisatie
De leden van de Commissie Publiek Belang
worden benoemd door de raad van
commissarissen. De Commissie bestaat in zijn
geheel uit de onafhankelijke, externe leden van de
raad van commissarissen. Dat zijn op dit moment:





Floris Deckers, voorzitter
Jacqueline Rijsdijk
Ab van der Touw
Frans Eelkman Rooda

De voorzitter van de raad van commissarissen
treedt op als voorzitter van de Commissie.
De Commissie vergadert viermaal per jaar,
waarvan tenminste eenmaal buiten aanwezigheid
van anderen dan de commissieleden zelf. De
voorzitter van de Raad van Bestuur woont de
vergaderingen van de Commissie bij. De
Commissie zal ook anderen uitnodigen, zoals de
Function Leader Audit en de Risk & Reputation
Leader, of andere personen die verantwoordelijk

zijn voor compliance en risk management.
Belangrijkste aandachtsgebieden
De Commissie richt zich in het bijzonder op de
volgende aandachtsgebieden:












de beoordeling van de bestuurlijke
besluitvorming;
het kwaliteitsbeheersingssysteem;
het beloningsbeleid voor de externe
accountants, partners en bestuurders;
het risicomanagement;
de procedure van afhandeling van
klachten en meldingen in het kader van
de klachten en klokkenluidersregeling van
Deloitte;
de externe rapportages;
de dialoog met interne en externe
belanghebbenden, bij welke dialoog de
commissie ook zelf actief betrokken zal
dienen te zijn;
(potentiële) reputatierisico’s en
de naleving van de Code.

Publicatie en verslaggeving
De Commissie brengt jaarlijks aan de RvC
schriftelijk verslag uit over haar werkzaamheden en
bevindingen en rapporteert tevens mondeling over
de voortgang van haar werkzaamheden in de
reguliere RvC vergaderingen. De belangrijkste
bevindingen van de Commissie worden
opgenomen in het Transparantieverslag van
Deloitte Accountants B.V. Daarin wordt ook
aandacht besteed aan de betrokkenheid van de
Commissie bij de dialoog met interne en externe
belanghebbenden.

Toegang tot informatie en geschillen
De Commissie kan elke tot haar taakgebied
behorende kwestie onderzoeken. Zij ontvangt
regelmatig rapportages van de Audit Commissie en
van de persoon/personen die verantwoordelijk zijn
voor compliance en risk management, waaronder
ook rapportages over de klachten en
klokkenluidersregeling van Deloitte. De leden van
de Commissie hebben toegang tot alle voor een
goede taakuitoefening benodigde informatie en
personen.
Indien een lid van de Commissie een fundamenteel
meningsverschil heeft met de RvB of de RvC en dat
meningsverschil niet in goed overleg kan worden
opgelost, dan heeft dit lid toegang tot de algemene
vergadering van aandeelhouders van Deloitte
Holding B.V. Indien het betreffende lid besluit op
grond van een onoplosbaar meningsverschil terug
te treden dan zal dat besluit door Deloitte worden
gepubliceerd.
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