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Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
ter uitvoering van Verordening (EG) Nr.
1606/2002 van het Europees Parlement en de
Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing
van internationale standaarden voor
jaarrekeningen (Pb EG L 243), van Richtlijn nr.
2001/65/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 27 september 2001 tot wijziging van
de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en
86/635/EEG met betrekking tot de
waarderingsregels voor de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen evenals van banken en
andere financiële instellingen (Pb EG L 283), en
van Richtlijn 2003/51/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot
wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG,
83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de
Raad betreffende de jaarrekening en de
geconsolideerde jaarrekening van bepaalde
vennootschapsvormen, banken en andere
financiële instellingen, en
verzekeringsondernemingen (Pb EG L 178) (Wet
uitvoering IAS-verordening, IAS 39-richtlijn en
moderniseringsrichtlijn)
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VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE1
Vastgesteld 27 mei 2005
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Samenstelling: Holdijk (SGP), Wagemakers
(CDA), Witteveen (PvdA), De Wolff (GL), Van
de Beeten (CDA) (voorzitter), Broekers-Knol
(VVD), De Graaf (VVD), Kox (SP), Westerveld
(PvdA), Engels (D66) en Franken (CDA).

De beantwoording van de vragen die in de Tweede en Eerste Kamer zijn
gesteld, zo merkten de leden van de PvdA-fractie op, is zonder meer goed
en het wetsvoorstel kan dan ook plenair worden afgedaan. Toch was er
nog een enkele vraag die deze leden graag beantwoord wilden zien over
de rol van de accountant en diens relatie met de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders. Het is niet duidelijk of er een verantwoordingsplicht
dan wel een aanwezigheidsrecht van de accountant in de vergadering van
aandeelhouders is. Ook is niet duidelijk, zo vervolgden deze leden, of dit
onder voorbijgaan van de Raad van Commissarissen dan wel met goed
vinden/instemming van de Raad van Commissarissen moet en kan
plaatsvinden.
De voorzitter van de vaste commissie,
Van de Beeten
De griffier van de commissie,
Eliane Janssen
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