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RJ-Uiting 2017-10: ‘Bijlage bij hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’’ – 
schematische weergave van diverse besluiten voor de inhoud van het 
bestuursverslag 
 
Inleiding 
In diverse thans van toepassing zijnde wettelijke besluiten, zoals opgenomen in alinea 201 van 
hoofdstuk 400 ‘Bestuursverslag’, zijn aanvullende bepalingen opgenomen voor de inhoud van 
het bestuursverslag. Of deze aanvullende bepalingen geheel dan wel gedeeltelijk van toepassing 
zijn is afhankelijk van de in deze besluiten genoemde criteria.  
 
Als handreiking voor de toepassing van deze besluiten stelt de Raad voor de Jaarverslaggeving 
voor om in een bijlage bij hoofdstuk 400 een stroomschema en een tabel op te nemen waarin de 
bepalingen van deze besluiten schematisch zijn weergegeven. 
 
De volgende besluiten zijn verwerkt in het stroomschema en de tabel:  

 Besluit artikel 10 overnamerichtlijn (Stb. 2006/191); 
 Besluit nadere voorschriften omtrent inhoud bestuursverslag (Stb. 2004/747, zoals 

gewijzigd bij Stb. 2009/154 en Stb. 2017/332) met daarin tevens opgenomen, 
 Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid (Stb. 2016/559);  
 Besluit bekendmaking niet-financiële informatie (Stb. 2017/100). 

Het voorgestelde stroomschema en de voorgestelde tabel beogen inzichtelijk te maken aan welke 
bepalingen een rechtspersoon moet voldoen op grond van de hierboven genoemde besluiten. In 
de tabel wordt ook verwezen naar de desbetreffende alinea’s van hoofdstuk 400 (Richtlijnen 
voor de jaarverslaggeving, jaareditie 2017). Het stroomschema en de tabel moeten in samenhang 
met de volledige tekst van hoofdstuk 400 en de bovengenoemde besluiten worden gelezen.  

Ingangsdatum 
De bepalingen uit de hierboven genoemde besluiten zijn van toepassing op boekjaren die 
aanvangen op of na 1 januari 2017. 

Commentaarperiode 
De RJ nodigt u uit tot het inzenden van reacties en commentaren op deze RJ-Uiting. Deze ziet de 
RJ graag uiterlijk 5 januari 2018 tegemoet. Reacties en commentaren kunnen - bij voorkeur per 
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email (rj@rjnet.nl) - worden ingediend bij het RJ-secretariaat. Deze zullen door de RJ als 
openbare informatie worden behandeld en op de RJ-website worden gepubliceerd, tenzij door 
respondenten is aangegeven dat het commentaar geheel of gedeeltelijk moet worden aangemerkt 
als vertrouwelijk.  
 
Amsterdam, 23 november 2017  
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Bijlage 1 Schematische weergave van diverse besluiten 
voor de inhoud van het bestuursverslag
Onderstaand stroomschema en tabel bevatten een schematische weergave van de besluiten zoals 
genoemd in RJ 400.201. Het stroomschema en de tabel moeten in samenhang met de volledige 
tekst van dit hoofdstuk en de betreffende besluiten worden gelezen.
Noot: het betreft een vereenvoudigde weergave.

START Micro of kleine rechtspersoon (*1)

Middelgrote rechtspersoon (*2)

Grote rechtspersoon (*3)

OOB art.2:398 lid 7 BW en gemiddeld 
> 500 werknemers in boekjaar

Geen verplichting voor bestuursverslag
o.b.v. art. 2:396 lid 7 / art. 2: 395a lid 6

Bestuursverslag 
art. 2:391 BW en RJ 400 §. 1

Bestuursverslag 
art. 2:391 BW en RJ 400 §. 1

Tabel A

Tabel B

Tabel C1

Tabel C2

Tabel D1

Tabel D2

Tabel E

Tabel F

Effecten op gereglementeerde 
markt binnen EU/EER (*4/6)?

Genoteerde aandelen of certificaten op een 
gelijkwaardig systeem buiten EU/EER (*6)?

MTF (*5) of vergelijkbaar 
systeem?

*1: Rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata heeft 
voldaan aan twee of drie van de in artikel 2:396 BW genoemde vereisten, rekening houdend met artikel 2:398 leden 1, 2, 3, 4, 
5 en 7 BW (waardoor onder meer is bepaald dat voor een organisatie van openbaar belang de vrijstellingen op grond van 
artikel 2:395a tot en met 397 niet van toepassing zijn en deze rechtspersoon derhalve als ‘grote rechtspersoon’ wordt 
aangemerkt).

*2: Rechtspersonen die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata 
heeft voldaan twee of drie van de in artikel 2:397 BW genoemde vereisten en niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor het
zijn van micro of kleine rechtspersoon, rekening houdend met artikel 2:398 leden 1, 2, 3, 4, 5 en 7 BW (waardoor onder meer is 
bepaald dat voor een organisatie van openbaar belang de vrijstellingen op grond van artikel 2:395a tot en met 397 niet van 
toepassing zijn en deze rechtspersoon derhalve als ‘grote rechtspersoon’ wordt aangemerkt).

*3: Alle rechtspersonen niet zijnde micro, kleine en middelgrote rechtspersonen
*4: Gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
*5: MTF = Multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht.
*6: EER = Europese Economische Ruimte (een staat die lid is van de Europese Unie alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat 

van de Europese Unie, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte)

Geen aanvullende bepalingen voor het bestuursverslag

Genoteerde 
aandelen?

nee

nee

nee

ja

ja

ja

Genoteerde 
certificaten?

Vennootschap heeft 
tevens aandelen die zijn 
toegelaten op MTF (*5)?

Genoteerde overige 
effecten?

Vennootschap heeft 
tevens aandelen die zijn 
toegelaten op MTF (*5)?

Genoteerde aandelen of certificaten en 
> 500 miljoen activa (geconsolideerd)?

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja
nee

ja

ja

nee

nee

ja

ja



Deze tabel moet in samenhang met de tekst van dit hoofdstuk en de volledige tekst van de ondergenoemde besluiten worden gelezen  

   
Overnamerichtlijn 

 

 
Besluit inhoud bestuursverslag (Bib) 

 
Niet-financiële informatie 

 
Aanvullende 
bepalingen 

bestuursverslag 
NL rechtspersoon 

art. 2:391 lid 5 BW 
 

 

Besluit artikel 10 
overnamerichtlijn  

(2006)  
 

Stb. 2006/191 

 
‘pas-toe-of-leg-uit’  

NL corporate governance 
code 

(2004, 2009, 2016) 
Stb 2004/747 

Stcr. 2017, nr. 45259 

 
‘verklaring inzake 

corporate governance’ 
(2009, 2017)  

 

Stb 2009/154 

Stb 2017/332  

 
Besluit ‘bekendmaking 

diversiteitsbeleid’ 
(2016) 

 

Stb. 2016/559 

 
Besluit ‘bekendmaking niet-

financiële informatie’ 
(2017) 

 

Stb. 2017/100 

 

Alinea in hoofdstuk 
400 (jaareditie 2017) 

Alinea 400.201  

(niet nader beschreven) 

Alinea 400.206 Alinea 400.202/203 Alinea 400.204 Alinea 400.208 

 
Samenvatting 
bepalingen 

Informatie over:  
 
kapitaalstructuur etc.  
(art. 1 lid 1 Besluit art 10 
Overnamerichtlijn jo. art. 3b 
Bib) 

 
N.B. 
alleen van toepassing indien 
aandelen of certificaten 
genoteerd aan 
gereglementeerde markt, niet 
zijnde 
beleggingsmaatschappij of 
ICBE cf. art. 1:1 Wft die 
rechten van deelnemers 
(participaties) 
inkoopt/terugbetaalt. 

 

 

Informatie over (art. 2 Bib) 
 
-‘pas-toe-of-leg-uit’ naleving 
NL corporate governance code  
 
 
N.B. 
NL corporate governance code 
is alleen van toepassing indien:  
i) aandelen of certificaten 
genoteerd aan 
gereglementeerde markt of 
daarmee vergelijkbaar systeem, 
dan wel   
ii) > € 500 miljoen 
balanswaarde en aandelen of 
certificaten genoteerd aan een 
multilaterale handelsfaciliteit of 
daarmee vergelijkbaar systeem.    

 

Informatie over (art. 3 Bib): 
 
-‘pas-toe-of-leg-uit’ naleving 
NL corporate governance code 
en  andere relevante 
gedragscode (art. 2a Bib)  
- het beheers- en 
controlesysteem (*)  
(art. 3a letter a Bib) 
- het functioneren van de  
aandeelhoudersvergadering  
(art. 3a letter b Bib) 
- de samenstelling en het  
functioneren van RvB, RvC en 
hun commissies  
(art. 3a letter c Bib).  
 
(*) = informatie over de 
belangrijkste kenmerken van 
het beheers- en controlesysteem 
van de vennootschap i.v.m. het 
proces van financiële 
verslaggeving van de 
vennootschap en van de groep 
waarvan de financiële gegevens 
in de jaarrekening zijn 

opgenomen. 

Informatie over diversiteitsbeleid 
m.b.t. (art. 3a letter d Bib):   
- samenstelling RvB en RvC,  
- doelstellingen van het 
diversiteitsbeleid,  
- wijze van uitvoering en resultaten 
daarvan, 
-  indien geen diversiteits- beleid, 
gemotiveerd opgave van de redenen 
daarvoor 

 

Niet-financiële informatie over:  
(art. 3 Besluit bekendmaking NFI) 
 
a) het bedrijfsmodel 
b) het beleid en resultaten t.a.v.: 
- milieu, sociale en personeels- 
aangelegenheden;  
- eerbiediging mensenrechten;  
- bestrijding corruptie en omkoping  
(of gemotiveerde reden waarom geen 
beleid),  
c) de voornaamste risico’s m.b.t. 
onderwerpen genoemd onder b);  
d) niet-financiële prestatie  
indicatoren.  

 
N.B. 
tenzij al opgenomen in een geconsolideerd 
bestuursverslag. 

 
 
 



Deze tabel moet in samenhang met de tekst van dit hoofdstuk en de volledige tekst van de ondergenoemde besluiten worden gelezen  

A: OOB waarbij de  
grensbedragen van art. 
2:397 BW (groot 
regime) zijn gepasseerd 
en > 500 werknemers  

 
 

Verdere aanvullende bepalingen afhankelijk van de op de vennootschap van toepassing zijnde criteria  zoals 
vermeld onder B tot en met F. 

 

 

B: vennootschap met 
aan gereglementeerde 
markt genoteerde 
aandelen  
 

       
(mits ‘groot’ obv art 2: 397 BW)  

 

  
(mits OOB waarbij de  grensbedragen van  

art. 2:397 BW (groot regime) zijn 

gepasseerd en > 500 werknemers)  

C1: vennootschap met 
aan gereglementeerde 
markt genoteerde 
certificaten, zonder op 
een multilaterale 
handelsfaciliteit 
genoteerde aandelen   

    

Uitsluitend informatie vereist 

over: 

-Beheers- en controlesysteem * 

(art. 3a letter a Bib) 

Zie (*) in kolom samenvatting 

bepalingen 

  
(mits ‘groot’ obv art 2: 397 BW)  

 

  
(mits OOB waarbij de  grensbedragen van  

art. 2:397 BW (groot regime) zijn 

gepasseerd en > 500 werknemers) 

C2: vennootschap met 
aan gereglementeerde 
markt genoteerde 
certificaten en tevens 
op een multilaterale 
handelsfaciliteit 
genoteerde aandelen   
 

       
(mits ‘groot’ obv art 2: 397 BW)  

 

  
(mits OOB waarbij de  grensbedragen van  

art. 2:397 BW (groot regime) zijn 

gepasseerd en > 500 werknemers) 

D1: vennootschap met 
aan gereglementeerde 
markt genoteerde 
overige effecten,  
zonder op een 
multilaterale 
handelsfaciliteit 
genoteerde aandelen   

n.v.t. n.v.t. 

Uitsluitend informatie vereist 

over: 

-Beheers- en controlesysteem * 

(art. 3a letter a Bib) 
Zie (*) in kolom samenvatting 

bepalingen 

  
(mits ‘groot’ obv art 2: 397 BW)  

 

  
(mits OOB waarbij de  grensbedragen van  

art. 2:397 BW (groot regime) zijn 

gepasseerd en > 500 werknemers) 



Deze tabel moet in samenhang met de tekst van dit hoofdstuk en de volledige tekst van de ondergenoemde besluiten worden gelezen  

D2: vennootschap met 
aan gereglementeerde 
markt genoteerde 
overige effecten en 
tevens op een 
multilaterale 
handelsfaciliteit 
genoteerde aandelen  

n.v.t.       
(mits ‘groot’ obv art 2: 397 BW)  

 

  
(mits OOB waarbij de  grensbedragen van  

art. 2:397 BW (groot regime) zijn 

gepasseerd en > 500 werknemers) 

 
 
E: vennootschap met 
aan gereglementeerde 
markt vergelijkbaar 
systeem buiten de 
EU/EER genoteerde 
aandelen of 
certificaten 

n.v.t.   
 

Uitsluitend informatie vereist 
over: 
-‘pas-toe-of-leg-uit’ naleving 
Nederlandse corporate 
governance code  
(art. 3 lid 1 Bib) 

 

n.v.t 
 

 

n.v.t. n.v.t. 

 
 
F: vennootschap met 
aan een multilaterale 
handelsfaciliteit 
vergelijkbaar systeem 
buiten de EU/EER  
genoteerde aandelen 
of certificaten én meer 
dan EUR 500 miljoen 
activa (geconsolideerd) 
 

n.v.t.   
 

Uitsluitend informatie vereist 
over: 
-‘pas-toe-of-leg-uit’ naleving 
Nederlandse corporate 
governance code  
(art. 3 lid 1 Bib) 
 
N.B. 
Niet van toepassing indien 
beleggingsmaatschappij of 
ICBE cf. art. 1:1 Wft die géén 
beheerder is. 

 

n.v.t. 
 

 

n.v.t. n.v.t. 



Aanvullende bepalingen van toepassing. Zie  ‘Samenvatting bepalingen’. 
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