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Volgens artikel 391 lid 5 Boek 2 van 
het Burgerlijk Wetboek kunnen bij 
algemene maatregel van bestuur nadere 
voorschriften worden gesteld omtrent 
de inhoud van het bestuursverslag. Deze 
voorschriften kunnen in het bijzonder 
betrekking hebben op:

 • een verklaring inzake corporate 
governance (corporate governance-
verklaring) en naleving van een 
gedragscode; en

 • een niet-financiële verklaring. 

Voor de corporate governance-verklaring 
geldt al sinds 2004 het ‘Besluit nadere 
voorschriften bestuursverslag’. Dit besluit 
is recentelijk gewijzigd door:

 • het ‘Besluit bekendmaking 
diversiteitsbeleid’ van 22 december 
2016; en

 • het ‘Besluit inhoud bestuursverslag ’ 
van 29 augustus 2017 die de herziene 
Code corporate governance aanwijst als 
gedragscode. De code is herzien door 
de Monitoring Commissie Corporate 
Governance Code onder voorzitterschap 
van Jaap van Manen.

De voorschriften voor een niet-financiële 
verklaring zijn opgenomen in het 
‘Besluit bekendmaking niet-financiële 
informatie’ van 14 maart 2017. 

Deze besluiten zijn alle van toepassing op 
bestuursverslagen die betrekking hebben 
op boekjaren die zijn aangevangen op of na 
1 januari 2017. De gewijzigde voorschriften 
zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving 
opgenomen in de herziene Richtlijn 
400 ‘Bestuursverslag’. In deze brochure 
lichten wij in het kort de inhoud van deze 
besluiten toe. 

Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied verschilt per besluit en kan als volgt kort worden weergegeven:

Niet-financiële informatie in het bestuursverslag 
voor beursgenoteerde vennootschappen en 
andere organisaties van openbaar belang

Besluit bekendmaking  
niet-financiële informatie  
(niet-financiële verklaring)

Grote organisaties van 
openbaar belang (OOB)

Besluit inhoud bestuursverslag en Besluit 
bekendmaking diversiteitsbeleid  

(corporate governance-verklaring)

Beursvennootschappen

OOB’s die voldoen aan 
onderstaande twee punten:

 • Gemiddeld aantal 
werknemers over het 
boekjaar > 500; en

 • > € 20 miljoen 
balanswaarde of > € 40 
miljoen netto-omzet.

Het ‘Besluit inhoud bestuursverslag’ is geheel of 
gedeeltelijk van toepassing op: 

 • Vennootschappen met statutaire zetel in 
Nederland waarvan effecten zijn toegelaten tot de 
handel op een gereglementeerde markt; 

 • Bepaalde vennootschappen met statutaire zetel in 
Nederland waarvan aandelen zijn toegelaten tot de 
handel op een multilaterale handelsfaciliteit of een 
daarmee vergelijkbaar systeem. 

Het ‘Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid’ is van 
toepassing op:

 • Beursvennootschappen die twee 
achtereenvolgende jaren voldoen aan ten minste 
twee van onderstaande drie punten:
 – gemiddeld aantal werknemers over het 
boekjaar > 250

 – > € 20 miljoen balanswaarde
 – > € 40 miljoen netto-omzet

 
In de bijlage bij deze brochure is een gedetailleerd 
schema opgenomen van de inhoud van de corporate 
governance-verklaring.
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Besluit bekendmaking niet-financiële informatie 
(niet-financiële verklaring)

De achtergrond van dit besluit
De laatste jaren blijkt dat stakeholders 
naast de financiële informatie in de 
jaarrekening ook steeds meer belang 
hechten aan de niet-financiële informatie 
van het bestuursverslag. Bijvoorbeeld 
informatie over het bedrijfsmodel, 
de ontwikkelingen in de waardeketen 
en de toekomstbestendigheid van 
de bedrijfsprestaties. Aspecten van 
duurzaamheid en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen maken 
hier onderdeel van uit. In dit kader 
heeft de Europese Commissie in 2011 
in twee mededelingen de noodzaak 
onderschreven om de transparantie 
van sociale- en milieu informatie te 
bevorderen. Het Europees Parlement 
heeft in 2013 in twee resoluties erkend 
dat het belangrijk is dat het bedrijfsleven 
informatie over duurzaamheid, zoals 
sociale en milieufactoren, verspreidt om de 
risico’s met betrekking tot duurzaamheid 
aan te duiden en het vertrouwen van 
investeerders en consumenten te 
vergroten. Als gevolg hiervan heeft de 
Europese Unie eind 2014 een richtlijn 
(2014/95/EU) ‘Bekendmaking van niet-
financiële informatie en informatie inzake 
diversiteit’ aangenomen die beoogt de 
samenhang en de vergelijkbaarheid 
van de niet-financiële informatie in de 
EU te verbeteren. De lidstaten van de 
EU hebben twee jaar de tijd gekregen 
om deze EU-richtlijn te verwerken in de 

nationale wetgeving. Dit heeft geresulteerd 
in het ‘Besluit bekendmaking niet-
financiële informatie’ en in het ‘Besluit 
bekendmaking diversiteitsbeleid’, 
waarbij dit laatste besluit onderdeel is 
van de corporate governance-verklaring. 
Het ‘Besluit bekendmaking niet-financiële 
informatie’ verplicht grote OOB’s om een 
niet-financiële verklaring op te nemen in 
het bestuursverslag.

Toepassingsgebied
Het ‘Besluit bekendmaking niet-financiële 
informatie’ is van toepassing op een ‘grote 
OOB’, dat wil zeggen op een rechtspersoon:

1. die kwalificeert als een organisatie van 
openbaar belang (in de zin van artikel 
2:398 lid 7 BW); 

2.  waarvan het gemiddeld aantal 
werknemers gedurende het boekjaar 
meer dan 500 bedraagt; en

3.  die op twee opeenvolgende balansdata 
niet heeft voldaan aan ten minste een 
van de vereisten bedoeld in artikel 
2:397 lid 1 onderdelen a en b BW.

Er geldt een vrijstelling voor een grote OOB 
die als dochtermaatschappij onderdeel is 
van een groep en waarvan het groepshoofd 
een niet-financiële verklaring opneemt in 
haar bestuursverslag. Het groepshoofd zal 
dan de niet-financiële informatie voor de 
gehele groep verschaffen. 

Inhoud niet-financiële verklaring

Volgens het besluit bevat de niet-
financiële verklaring de volgende 
mededelingen:

a. het bedrijfsmodel van de 
rechtspersoon in een korte 
beschrijving;

b. het beleid, waaronder 
de toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures, 
alsmede de resultaten 
van dit beleid, ten aanzien 
van de volgende thema’s: 
(i) milieu-, sociale en 
personeelsaangelegenheden, (ii) 
eerbieding van mensenrechten, 
en (iii) bestrijding van corruptie en 
omkoping;

c.  de voornaamste materiele 
risico’s met betrekking tot 
de onderwerpen genoemd 
in onderdeel b in verband 
met de activiteiten van de 
rechtspersoon, waaronder, 
indien relevant en evenredig, 
de zakelijke betrekkingen 
(business relationships), 
producten of diensten van de 
rechtspersoon die waarschijnlijk 
negatieve effecten hebben op 
deze onderwerpen en hoe de 
rechtspersoon deze risico’s 
beheert;

d.  niet-financiële prestatie-
indicatoren die van belang 
zijn voor de specifieke 
bedrijfsactiviteiten van de 
rechtspersoon.
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instrumenten waarover de rechtspersoon 
beschikt om corruptie en omkoperij 
te bestrijden. 

Per thema moet aandacht worden besteed 
aan de volgende aspecten:

 • het gevoerde beleid, inclusief toegepaste 
zorgvuldigheidsprocedures (ofwel 
due diligence-procedures). Het besluit 
verplicht overigens niet tot het instellen 
van zorgvuldigheidsprocedures. Indien 
de rechtspersoon geen beleid heeft voor 
een van de genoemde onderwerpen, 
geeft hij de redenen hiervoor aan;

 • de resultaten van het gevoerde beleid;

 • de voornaamste risico’s en beheersing 
van deze risico’s. De rechtspersoon moet 
voldoende informatie verstrekken over 
aangelegenheden die zeer waarschijnlijk 
tot de verwezenlijking van belangrijke 
risico’s op ernstige effecten zullen leiden, 
evenals over ernstige effecten die zich 
reeds hebben voorgedaan. De ernst van 
die effecten moet worden beoordeeld 
op basis van hun omvang en belang. 
Het risico op negatieve effecten kan het 
gevolg zijn van de werkzaamheden van 
de rechtspersoon zelf of verband houden 
met haar bedrijfsactiviteiten en haar 
producten, diensten en zakenrelaties, 
met inbegrip van de toeleverings- en 
onderaannemingsketen;

 • niet-financiële prestatie-indicatoren 
die van belang zijn voor de specifieke 
bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. 
Deze worden enkel vermeld indien dit 
noodzakelijk is voor een goed begrip 
van de ontwikkeling, de resultaten en 
de positie van de rechtspersoon en 
de effecten van zijn activiteiten. De 
rechtspersoon die een niet-financiële 
verklaring openbaar heeft gemaakt, 
heeft daarmee voldaan aan de 
verplichting in artikel 2:391 BW om in het 
bestuursverslag niet-financiële prestatie-
indicatoren te betrekken bij de analyse 
van de toestand van de rechtspersoon.

Waar dit passend wordt geacht, bevat de 
verklaring verwijzingen naar en aanvullende 
uitleg over posten in de jaarrekening. 
Informatie hoeft niet gegeven te worden als 
dat ernstige schade zou toebrengen aan de 
commerciële positie van de rechtspersoon. 
Hiervan kan alleen in uitzonderlijke 
situaties sprake zijn. Het achterwege 
laten van informatie mag niet in de weg 
staan aan een getrouw en evenwichtig 
begrip van de ontwikkeling, de resultaten, 
de positie van de rechtspersoon en de 
effecten van zijn activiteiten. Het is mogelijk 
dat in het bestuursverslag dat ziet op het 
volgende boekjaar wordt ingegaan op de 
redenen waarom bepaalde mededelingen 
in het voorafgaande boekjaar niet 
zijn opgenomen. 

Gebruik maken van kaderregelingen
Voor verslaggeving over maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO) 
zijn verschillende (internationale) 
kaderregelingen ontwikkeld. 
Bijvoorbeeld de richtlijnen voor 
duurzaamheidsverslaggeving van het 
Global Reporting Initiative (GRI), het 
raamwerk voor geïntegreerde verslaggeving 
van de International Integrated Reporting 
Council (IIRC) of de OESO-richtlijnen 
voor Multinationale Ondernemingen. 
Nationaal kan bijvoorbeeld worden 
gewezen op de Handreiking voor 
Maatschappelijke verslaggeving van 
de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
Bij het opstellen van de niet-financiële 
verklaring kan een rechtspersoon gebruik 
maken van nationale en internationale 
kaderregelingen en kaderregelingen van 
de Europese Unie, mits de rechtspersoon 
in het bestuursverslag vermeldt welke 
kaderregeling hij heeft gebruikt. Verder is 
de rechtspersoon verantwoordelijk om na 
te gaan of hiermee ook de mededelingen 
worden verschaft die zijn genoemd in 
het besluit. 

De beschrijving van het bedrijfsmodel 
betreft een algemene beschrijving van 
de kernprocessen en activiteiten van de 
rechtspersoon c.q. van de betreffende 
groep om de verdere niet-financiële 
informatie in de juiste context te plaatsen. 

De onderwerpen waarover niet-financiële 
informatie moet worden verstrekt betreft 
informatie over de voor de desbetreffende 
rechtspersoon relevante thema’s. Dit 
kunnen de thema’s zijn die in het besluit 
worden opgesomd. Voor bepaalde 
rechtspersonen kunnen echter ook andere 
thema’s relevant zijn, zoals biodiversiteit en 
dierenwelzijn.  

Bij informatie over milieuaangelegenheden 
kan gedacht worden aan gegevens over het 
gebruik van duurzame energiebronnen, 
broeikasgasemissies, waterverbruik en 
luchtverontreiniging. De informatie kan 
ook betrekking hebben op het gebruik 
van natuurlijk kapitaal (bijvoorbeeld 
ecosysteemdiensten zoals bestuiving) en 
natuurlijke hulpbronnen (zoals mineralen 
en drinkwater) of op de bijdrage van de 
rechtspersoon aan een meer circulaire 
economie. Gericht op dierenwelzijn kan 
de informatie betrekking hebben op 
welzijnsaspecten van dieren in stal- en 
houderijsystemen, vervoer en doden 
van dieren. Bij informatie over sociale 
en personeelsaangelegenheden kan 
worden gedacht aan maatregelen die 
worden genomen om gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen te garanderen, 
arbeidsvoorwaarden, de eerbiediging van 
het recht op informatie en raadpleging 
van werknemers. Maar ook aan de 
dialoog met plaatselijke gemeenschappen 
en maatregelen die genomen zijn 
ten behoeve van de bescherming en 
ontwikkeling van die gemeenschappen. 
Met betrekking tot mensenrechten 
en de bestrijding van corruptie en 
omkoping kan de niet-financiële verklaring 
informatie bevatten over de preventie 
van mensenrechtenschendingen en over 
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Richtsnoeren Europese Commissie
Medio 2017 zijn door de Europese 
Commissie niet-bindende ‘Richtsnoeren 
inzake niet-financiële rapportage, 
methodologie voor het rapporteren 
van niet-financiële informatie’ (2017/C 
215/01) gepubliceerd. Deze zijn opgesteld 
om rechtspersonen te helpen bij de 
rapportering van niet-financiële informatie 
op een relevante, nuttige, consistente en 
vergelijkbare manier. De niet-bindende 
richtsnoeren kunnen een best practice 
vormen voor alle ondernemingen die 
niet-financiële informatie bekendmaken 
en bevatten onder meer voorbeelden 
en prestatie-indicatoren op de gebieden 
waarover informatie moet worden gegeven 
in de niet-financiële verklaring. 

Vorm van rapportage
De rechtspersoon moet de niet-financiële 
verklaring opnemen als onderdeel van het 
bestuursverslag. Er kan dus niet worden 
volstaan met een afzonderlijke verklaring, 
los van het bestuursverslag. De wetgever 
stuurt erop aan dat de niet-financiële 
verklaring een samenhangend geheel 
vormt met de overige informatie in het 
bestuursverslag. 
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Toepassingsgebied
Het (gewijzigde) ‘Besluit nadere voorschriften bestuursverslag’ (nu ‘Besluit inhoud 
bestuursverslag’ geheten) en daarmee de wettelijk verankerde Code corporate 
governance is van toepassing op vennootschappen waarvan effecten zijn 
toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 
1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Onderdelen van het besluit zijn ook 
van toepassing op vennootschappen als bedoeld in artikel 1 lid 2 en 3 van het 
betreffende besluit. Het toepassingsgebied is schematisch weergegeven in de 
bijlage bij deze brochure. Het ‘Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid’ is alleen van 
toepassing op beursvennootschappen die voldoen aan de criteria van een grote 
rechtspersoon volgens Titel 9 Boek 2 BW.

Inhoud verklaring inzake corporate governance

De achtergrond van deze besluiten
De Monitoring Commissie Corporate 
Governance Code heeft in december 
2016 de herziene Nederlandse Corporate 
Governance Code (de ‘Code corporate 
governance’) gepresenteerd. De bestaande 
code uit 2008 wordt hiermee met ingang 
van boekjaar 2017 vervangen. De nieuwe 
Code corporate governance houdt een 
aantal belangrijke wijzigingen in ten 
opzichte van de bepalingen in de code 
uit 2008. De herziene Code corporate 
governance legt meer nadruk op de 
waardecreatie van een organisatie op 
de lange termijn, benadrukt het belang 
van een transparant beloningsbeleid 
en onderstreept de meerwaarde van 
een aangename bedrijfscultuur. Met het 
‘Besluit inhoud bestuursverslag’ is de 
Code corporate governance verankerd in 
de wet en aangewezen als gedragscode 
betreffende goed ondernemingsbestuur. 
Het ‘Besluit inhoud bestuursverslag’ 
is een wijziging van het sinds 2004 
geldende ‘Besluit nadere voorschriften 
bestuursverslag’.

Het ‘Besluit bekendmaking 
diversiteitsbeleid’ vloeit voort uit de 
implementatie in de Nederlandse wet 
van de eind 2014 door de Europese 
Unie aangenomen richtlijn (2014/95/
EU) ‘Bekendmaking van niet-financiële 
informatie en informatie inzake 
diversiteit’. De op grond van dit besluit 
vereiste informatie maakt deel uit 
van de hierna beschreven corporate 
governance verklaring.

Volgens het ‘Besluit nadere voorschriften bestuursverslag’ maken de betreffende 
vennootschappen een verklaring inzake corporate governance (corporate 
governance-verklaring) openbaar. Daarin moet de rechtspersoon informatie 
verstrekken over:

 • de naleving van de principes en best practice bepalingen van de Code corporate 
governance en eventuele andere gedragscodes en corporate governancepraktijken 
die de rechtspersoon al dan niet vrijwillig naleeft; 

 • de belangrijkste kenmerken van het beheers- en controlesysteem van de 
rechtspersoon in verband met het proces van de financiële verslaggeving van de 
rechtspersoon en van de groep waarvan de financiële gegevens in de jaarrekening 
zijn opgenomen;

 • het functioneren van de aandeelhoudersvergadering en haar voornaamste 
bevoegdheden en de rechten van de aandeelhouders en hoe deze kunnen worden 
uitgeoefend, voor zover dit niet onmiddellijk uit de wet volgt; 

 • de samenstelling en het functioneren van het bestuur en de raad van 
commissarissen en hun commissies (bijvoorbeeld benoemings-, belonings- en 
auditcommissies); 

 • het diversiteitsbeleid met betrekking tot de samenstelling van het bestuur en de 
raad van commissarissen. De rechtspersoon vermeldt daarbij de doelstellingen 
van het beleid, alsmede de wijze waarop het beleid is uitgevoerd en de resultaten 
daarvan in het afgelopen boekjaar;

 • voor zover van toepassing alle informatie die moet worden opgenomen op grond 
van het ‘Besluit artikel 10 overnamerichtlijn’ van 5 april 2006.

Besluit inhoud bestuursverslag en 
Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid 
(corporate governance-verklaring)
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Het verstrekken van informatie over het 
diversiteitsbeleid is een nieuw vereiste en 
geldt alleen voor beursvennootschappen 
die voldoen aan de criteria van een grote 
rechtspersoon volgens Titel 9 Boek 2 BW. 

De andere vijf punten waren reeds 
opgenomen in het sinds 2004 
geldende ‘Besluit nadere voorschriften 
bestuursverslag’. Wel zijn inhoudelijk de 
principes en best practice bepalingen van 
de Code corporate governance herzien. 
De belangrijkste wijzigingen worden hierna 
in deze brochure beschreven. 

Diversiteitsbeleid
Bij het beschrijven van het 
diversiteitsbeleid kan worden ingegaan 
op meerdere vormen van diversiteit 
zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, 
geografische herkomst, opleiding en 
beroepservaring. Indien de rechtspersoon 
geen diversiteitsbeleid heeft, doet zij 
gemotiveerd opgave van de redenen 
daarvoor. De betreffende EU-richtlijn 
beoogt door transparantie van het 
diversiteitsbeleid het fenomeen van 
groepsdenken, waarbij de leden van het 
bestuur en de raad van commissarissen er 
gelijklopende meningen op nahouden, te 
doorbreken. 

Mededeling over de naleving van de 
Code corporate governance
De herziene Code corporate governance 
bevat een aantal best practice 
bepalingen (‘bpb’) over de inhoud van 
het bestuursverslag. Het ‘Besluit nadere 
voorschriften bestuursverslag’ verplicht 
rechtspersonen die onderworpen zijn 
aan de Code corporate governance om 
mededeling te doen over de naleving van 
de principes en bpb van de Code corporate 
governance volgens het ‘pas-toe-of-leg-
uit’-beginsel. Voor de duidelijkheid zijn 
hieronder de belangrijkste wijzigingen in de 
bpb opgenomen; voor de exacte tekst of de 
nadere toelichting daarop wordt verwezen 
naar de Code corporate governance.

De herziene Code corporate governance 
legt meer nadruk op de waardecreatie 
van een organisatie op de lange termijn 
en onderstreept de meerwaarde van 
een aangename bedrijfscultuur. In het 
bestuursverslag geeft het bestuur dan 
ook een toelichting op zijn visie op lange 
termijn waardecreatie en op de strategie 
ter realisatie daarvan en licht toe op welke 
wijze in het afgelopen boekjaar daaraan 
is bijgedragen. Daarbij wordt zowel van 
de korte als lange termijn ontwikkelingen 
verslag gedaan (bpb 1.1.4). Met betrekking 
tot de bedrijfscultuur geeft het bestuur 
in het bestuursverslag een toelichting op 
(bpb 2.5.4):
i. de waarden en de wijze waarop deze 

worden ingebed in de rechtspersoon 
en de met haar verbonden 
onderneming; en

ii. de werking van de door het bestuur 
opgesteld gedragscode en de naleving 
van deze gedragscode door de 
rechtspersoon.

In de voorgaande code was al de bpb 
opgenomen dat het bestuur verklaart 
dat de interne risicobeheersings-en 
controlesystemen een redelijke mate 
van zekerheid geven dat de financiële 
verslaggeving geen onjuistheden van 
materieel belang bevat (bpb II.1.5). In 
aanvulling daarop verklaart het bestuur 
thans in het bestuursverslag met een 
duidelijke onderbouwing dat (bpb 1.4.3):
i. het verslag in voldoende mate inzicht 

geeft in tekortkomingen in de werking 
van de interne risicobeheersings-en 
controlesystemen;

ii. het naar de huidige stand van zaken 
gerechtvaardigd is dat de financiële 
verslaggeving is opgesteld op going 
concern basis; en 

iii. in het verslag de materiele risico’s en 
onzekerheden zijn vermeld die relevant 
zijn ter zake van de verwachting van de 
continuïteit van de rechtspersoon voor 
een periode van twaalf maanden na 
opstelling van het verslag.

Volgens de toelichting op de Code verklaart 
het bestuur op basis van bpb 1.4.3. in 
voldoende mate inzage te hebben gegeven 
in de risico’s en blikt daarbij tevens vooruit 
naar de risico’s die relevant zijn voor de 
continuïteit van de rechtspersoon. Het 
betreft zowel gesignaleerde materiële 
tekortkomingen als materiële risico’s en 
onzekerheden die redelijkerwijs zijn te 
voorzien op het moment dat de verklaring 
wordt gegeven.

Indien het bestuur werkt met een 
executive committee1, houdt het bestuur 
rekening met de checks and balances 
die onderdeel uitmaken van het two-
tier systeem. Dit betekent onder meer 
het waarborgen van deskundigheid en 
verantwoordelijkheden van het bestuur en 
een adequate informatievoorziening aan 
de raad van commissarissen. De raad van 
commissarissen houdt hier toezicht op 
en heeft daarbij specifiek aandacht voor 
dynamiek en de verhouding tussen het 
bestuur en het executive committee. In het 
bestuursverslag wordt verantwoording 
afgelegd over (bpb 2.1.3):
i. de keuze voor het werken met een 

executive committee;

ii. de rol, taak en samenstelling van het 
executive committee; en 

iii. de wijze waarop het contact tussen 
de raad van commissarissen en het 
executive committee is vormgegeven.

1. Onder executive committee wordt verstaan een commissie die 
nauw betrokken is bij de besluitvorming van het bestuur en 
waar naast leden van het bestuur ook leden van het senior 
management deel van uitmaken. Bpb 2.1.3 is eveneens van 
toepassing in het geval een andere benaming wordt gebruikt 
dan executive committee, maar de functie in feite dezelfde is.
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Vorm van rapportage
Volgens het Besluit nadere voorschriften 
bestuursverslag maken de betreffende 
beursvennootschappen de verklaring 
inzake corporate governance openbaar:
1. Als specifiek onderdeel van (of als 

bijlage bij) het bestuursverslag; of
2. Langs elektronische weg waardoor de 

verklaring rechtstreeks en permanent 
toegankelijk is. Indien sprake is van 
openbaarmaking langs elektronische 
weg wordt in het bestuursverslag 
vermeld waar de verklaring inzake 
corporate governance voor het publiek 
elektronisch beschikbaar is. Door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving 
wordt aanbevolen om bij deze wijze 
van openbaarmaking, in aanvulling 
op de Code, tevens een korte 
samenvatting van de afwijkingen van 
de Code (‘leg-uit’) op te nemen in het 
bestuursverslag.
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De accountant gaat na of de niet-financiële verklaring en de corporate governance-
verklaring:

 • overeenkomstig het ‘Besluit bekendmaking niet financiële informatie’ respectievelijk het 
‘Besluit inhoud bestuursverslag’ is opgesteld;

 • met de jaarrekening verenigbaar is; en

 • in het licht van de tijdens het onderzoek van de jaarrekening verkregen kennis en begrip 
omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden bevat.

Eventuele tekortkomingen moet de accountant vermelden in de verklaring omtrent de 
getrouwheid van de jaarrekening (artikel 2:393 lid 5 BW).

Rol van de accountant
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Contacts

Links naar relevante documenten:

 • Besluit bekendmaking niet-financiële informatie (inclusief nota van toelichting) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-100.html 

 • Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid (inclusief nota van toelichting) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-559.html 

 • EU-richtlijn ‘Bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit’ (2014/95/EU) 
 – Nederlandstalige versie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=NL 
 – English version http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=EN

 • Richtsnoeren Europese Commissie inzake niet-financiële rapportage (2017/C 215/01)
 – Nederlandstalige versie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=EN 
 – English version http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0705(01)&from=EN 

 • Besluit inhoud bestuursverslag (inclusief nota van toelichting) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-332.html 

 • Nederlandse Corporate Governance Code
 – Nederlandstalige versie http://www.mccg.nl/download/?id=3364 
 – English version http://www.mccg.nl/download/?id=3367 

Ralph ter Hoeven
Partner | Professional Practice Department
+31 (0)88 288 1080
+31 (0) 621 272 327
rterhoeven@deloitte.nl

Corné Kimenai
Senior Manager | Professional Practice Department
+31 (0)88 288 0162
+31 (0) 621 272 135
ckimenai@deloitte.nl
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Bijlage: Schema regelgeving inhoud corporate 
governance-verklaring beursvennootschappen

Nederlandse vennootschap 
met notering van (certificaten 
van) aandelen aan 
gereglementeerde markt in 
EER2 (bijv. notering aandelen 
aan Euronext).

Nederlandse vennootschap 
met notering van (certificaten 
van) aandelen aan met 
gereglementeerde markt in 
EER vergelijkbaar systeem 
buiten EU of aan multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) of 
daarmee vergelijkbaar 
systeem.

Nederlandse vennootschap 
met notering van effecten 
niet zijnde aandelen aan 
gereglementeerde markt 
in EER én met notering 
aandelen aan multilaterale 
handelsfaciliteit (MFT) (bijv. 
notering obligaties aan 
Euronext én aandelen aan 
Alternext).

Nederlandse vennootschap 
met notering van effecten 
niet zijnde aandelen aan 
gereglementeerde markt in 
EER (bijv. notering obligaties 
aan LSE, ISE, bourse de 
Luxembourg).

Inhoud CG-verklaring

1. NL CG-code verplicht. Ver-
melden naleving NL CG-
code (‘comply or explain’). 
Geen vermelding indien 
beleggingsmaatschappij/
maatschappij voor collec-
tieve belegging in effecten 
met aparte beheerder.

2. Mededeling inzake:
 • belangrijkste kenmerken 
intern beheers- en 
controlesysteem i.v.m 
financiële verslaggeving;

 • functioneren 
aandeelhouders-
vergadering;

 • samenstelling/
functioneren bestuur, 
RvC en hun commissies;

 • diversiteitsbeleid m.b.t. 
samenstelling bestuur 
en RvC (alleen grote 
vennootschappen met 
notering effecten aan 
geregl. markt in EER);

 • informatie 
Overnamerichtlijn 
(bijzondere stemrechten 
e.d.).

Inhoud CG-verklaring

1. NL CG-code verplicht. Ver-
melden naleving NL CG-
code (‘comply or explain’).  
Geen vermelding indien 
notering aan MTF en 
activa < € 500 miljoen of 
beleggingsmaatschappij/
maatschappij voor collec-
tieve belegging in effecten 
met aparte beheerder.

2. N.v.t.

Inhoud CG-verklaring

1. NL CG-code niet verplicht 
(‘comply or explain’ n.v.t). 

2. Mededeling inzake:
 • belangrijkste kenmerken 
intern beheers- en 
controlesysteem i.v.m 
financiële verslaggeving;

 • functioneren 
aandeelhouders-
vergadering;

 • samenstelling/
functioneren bestuur, 
RvC en hun commissies;

 • diversiteitsbeleid m.b.t. 
samenstelling bestuur 
en RvC (alleen grote 
vennootschappen met 
notering effecten aan 
geregl. markt in EER);

 • informatie 
Overnamerichtlijn 
(bijzondere stemrechten 
e.d.).

Inhoud CG-verklaring

1. NL CG-code niet verplicht 
(‘comply or explain’ n.v.t).

2. Mededeling inzake:
 • belangrijkste kenmerken 
intern beheers- en 
controlesysteem i.v.m 
financiële verslaggeving;

 • diversiteitsbeleid m.b.t 
samenstelling bestuur 
en RvC (alleen grote 
vennootschappen met 
notering effecten aan 
geregl. markt in EER);

 • informatie 
Overnamerichtlijn 
(bijzondere stemrechten 
e.d.).

1. EER: Europese Economische Ruimte (bestaande uit de EU-lidstaten en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland)
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