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Code Pensioenfondsen en de rol van de accountant 

Wat doet de accountant voor werkzaamheden aan de Code Pensioenfondsen? 

 

Inleiding 

In september 2020 is een overleg geweest tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van 

accountants (NBA) en de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen (MCCP). De MCCP stelde de 

vraag wat de accountant doet aan werkzaamheden die betrekking hebben op de naleving van de 

normen zoals opgenomen in de Code pensioenfondsen. Dit laatste dan beschouwt vanuit de 

opdracht aan de accountant tot controle (van de getrouwheid) van de jaarrekening van een 

pensioenfonds. In deze notitie gaan wij hier via vragen en antwoorden (Q&A’s) nader op in.  

Wat is de opdracht aan de accountant?  

De externe accountant heeft een (doorlopende) opdracht tot controle van de jaarrekening van een 

Pensioenfonds (zie artikel 393 BW, bijlage 1). De accountant controleert of de jaarrekening voldoet 

aan Titel 9 Boek 2 BW. De accountantswerkzaamheden zijn gericht op het afgeven van een controle-

verklaring bij de jaarrekening. Daarvoor dient voldoende en geschikte controle-informatie te worden 

verzameld ten behoeve van het oordeel. Het oordeel van de accountant betreft het getrouwe beeld 

van vermogen en saldo van baten en lasten in de jaarrekening en tevens dat aan bepaalde 

voorschriften uit het BW ten aanzien van het jaarverslag is voldaan (zie artikel 393 lid 3 BW, bijlage 

1).  

Waar bestaat de controleverklaring uit? 

De uitgebreide1 controleverklaring van de externe accountant bestaat uit de volgende onderdelen: 

a) Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening met daarin opgenomen het 

oordeel, de basis voor het oordeel, de materialiteit, kernpunten van de controle en eventueel 

een paragraaf ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden (bv impact van het 

coronavirus). 

b) verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie zoals bijvoorbeeld de 

kerngegevens, het bestuursverslag, het verslag van de raad van toezicht en de overige gegevens. 

De accountant geeft aan dat op grond van de kennis opgedaan tijdens de controle-

werkzaamheden van de jaarrekening en het lezen van de andere informatie hij/zij van mening is 

dat (1) de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en (2) de andere informatie 

geen materiële afwijkingen bevat en dat (3) het jaarverslag alle informatie bevat die op grond 

van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 

c) beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening met daarin 

beschrijvingen van de verantwoordelijkheden van het bestuur en van de accountant. Dit zijn 

veelal standaardbeschrijvingen om goed het onderscheid in verantwoordelijkheden tussen 

bestuur en accountant uiteen te zetten.    

 

                                                           
1 alhoewel nog niet verplicht wordt de uitgebreide controleverklaring al toegepast bij diverse pensioenfondsen. 
Deze verplichting gaat per 1 januari 2020 gelden voor OOB-pensioenfondsen, zo’n 15 pensioenfondsen met 
pensioenvermogen > € 10 miljard euro.   
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Hoe gaat de accountant om met wet- en regelgeving in de controle van de jaarrekening? 

In de controle neemt de accountant wet- en regelgeving mee die van belang is voor het inzicht en het 

getrouwe beeld van vermogen en saldo van baten en lasten in de jaarrekening. Als het 

pensioenfonds wet- en regelgeving niet naleeft kan dit  leiden tot (materiele) onjuistheden in de 

jaarrekening. Zoals al eerder aangehaald is het bestuur als opsteller van de jaarrekening 

verantwoordelijk voor naleving van: 

1. artikel 146 Pensioenwet juncto BW2 titel 9; 

2. RJ 400 en 610. 

Het bestuur is verder verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag (bestuursverslag): 

1. BW2 titel 9; 

2. Art. 33 lid 1 Pensioenwet juncto pas toe, leg uit Code pensioenfonds normen. 

Het toetsen door de accountant van de naleving van relevante wet- en regelgeving is gebaseerd op 

Controlestandaard 250 (zie bijlage 3). Op basis van deze standaard beoordeelt de accountant of voor 

het pensioenfonds van belang zijnde wet- en regelgeving die een directe invloed heeft op de 

financiële positie zoals die volgt uit de jaarrekening is nageleefd. Naast wet- en regelgeving die 

directe invloed heeft op de jaarrekening is er de overige (of indirecte) wet- en regelgeving die 

uiteraard wel van belang is voor het pensioenfonds om na te leven, maar die alleen door bijzondere 

omstandigheden de jaarrekening (het getrouwe beeld van vermogen en saldo van baten en lasten) 

kunnen beïnvloeden. Hierbij kan worden gedacht aan significante overtreding van bepalingen 

opgenomen in de Sanctiewet of in de AVG, en bij constatering daarvan door de externe 

toezichthouders tot mogelijke materiële boetes.  

Waarom moet de accountant, naast de controle van de jaarrekening, ook het jaarverslag 

(bestuursverslag, verslag van de RvT e.d.) lezen? 

Jaarrekening en bestuursverslag zitten in één document (i.e. het jaarverslag) en worden als zodanig 

door het bestuur als één verantwoordingsdocument gepresenteerd. De wetgever (artikel 393 BW lid 

3, bijlage 1) vindt het belangrijk dat bestuursverslag en jaarrekening met elkaar verenigbaar zijn. Dat 

betekent dat het beeld dat het bestuursverslag bij het lezen door de accountant oproept niet 

tegenstrijdig moet zijn met het beeld van de gecontroleerde jaarrekening. Dit alles vanuit de kennis 

die de accountant heeft opgedaan bij de controle van de jaarrekening of anderszins aan de weet is 

gekomen bij de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden van de jaarrekening. De wetgever heeft 

gemeend daar een bepaling aan toe te voegen door in artikel 393 lid 5 g op te nemen dat geen 

materiele onjuistheden mogen voorkomen in het bestuursverslag. Dit betekent dat zowel 

kwantitatieve (cijfermatige overzichten) als kwalitatieve informatie2 in het bestuursverslag door de 

accountant moeten worden beoordeeld op materiële onjuistheden3. Het is daarom belangrijk dat de 

accountant het bestuursverslag grondig en kritisch leest en de daarin opgenomen informatie toetst 

aan zijn kennis van de bedrijfsvoering van het pensioenfonds en de opgedane kennis vanuit de 

controle van de jaarrekening. Hierbij moeten materiele onjuistheden van het cijfermateriaal en te 

                                                           
2 Kwalitatieve informatie is een verantwoording van het bestuur in het bestuursverslag over het gevoerde 
beleid waaronder een verantwoording over de naleving van de Code pensioenfondsen. 
3 materiele onjuistheden in de informatieverschaffing in het bestuursverslag zien op het weergeven van een 
reёel beeld van het gevoerde beleid en de stand van zaken bij het pensioenfonds zonder vermelding van te 
optimistische of te  pessimistische verwachtingen.      
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rooskleurige voorstellingen van zaken worden gesignaleerd door de accountant en te worden 

besproken met het bestuur.         

Is er een wettelijke grondslag voor de Code Pensioenfondsen en wat betekent dat voor de 

accountant? 

De Code Pensioenfondsen is bij Besluit van 11 september 2018 aangewezen als principes voor goed 

pensioenfondsbestuur als bedoeld in de Pensioenwet (art. 33 lid 2). De Code heeft daarmee een 

wettelijke verankering. Voorts bepaalt het Besluit uitvoering Pensioenwet (zie bijlage 4) en Wet 

verplichte beroepspensioenregeling dat een fonds in het bestuursverslag mededeling doet over de 

naleving van de principes van de Code Pensioenfondsen. Indien een fonds die principes van de Code 

Pensioenfondsen niet heeft nageleefd of niet voornemens is deze in het lopende en daarop volgende 

boekjaar na te leven, doet hij daarvan in het bestuursverslag gemotiveerd opgave. De accountant 

leest, als onderdeel van het jaarverslag, de paragraaf over de verantwoording van het bestuur over 

de naleving van de Code. De accountant controleert of beoordeelt deze andere informatie niet, maar 

stelt zich kritisch op ten aanzien van het gestelde in lijn met zijn werkzaamheden ten aanzien van 

andere informatie opgenomen in het bestuursverslag, zoals hiervoor uiteengezet Er worden door de 

accountant op deze andere informatie geen assurance-werkzaamheden met een hoge mate van 

assurance uitgevoerd. De accountant heeft verder geen taak om eventueel niet opgenomen 

informatie verder op te vragen of te onderzoeken. Hij/zij gaat uit van de in het bestuursverslag 

opgenomen informatie over de verantwoording van de Code.  

Wat is het doel van handreiking 1144? 

Handreiking 11444 is een door de NBA uitgegeven uiting voor accountants die pensioenfondsen 

controleren en die ondersteunend is in de controle van de jaarrekening en de DNB verslagstaten.  

Het geeft uitleg over met name de toezichtwetgeving zoals die is vastgelegd in met name de 

Pensioenwet. Het gaat hierbij niet om de naleving van andere wet- en regelgeving (zie ook bijlage 6). 

Wel zijn er allerlei raakvlakken met onderwerpen in de Code Pensioenfondsen als het gaat om 

toetsing en beoordeling organisatie-inrichting en risicobeheersing en de controles van staten en 

jaarrekening. Echter daar mogen geen zelfstandige oordelen of conclusies voor wat betreft de 

naleving van de Code Pensioenfondsen uit afgeleid te worden.   

Wat is nu de conclusie? 

Conclusie is dat de accountant de informatie in het bestuursverslag over de Code Pensioenfondsen 

leest en die informatie kritisch beschouwt in de context van de op de accountant betrekking 

hebbende regelgeving inzake het bestuursverslag (is formeel voldaan aan de regelgeving uit het BW) 

en, deze kritisch beschouwt vanuit de verworven kennis van de accountant uit de 

jaarrekeningcontrole. In de regel zullen daarmee (materiële) onjuistheden in de verantwoording van 

de Code Pensioenfondsen in het bestuursverslag worden gesignaleerd. Als slotopmerking geven wij 

mee dat hetgeen wij extra doen in generieke zin de kwaliteit bevordert, echter mogen wij aan deze 

werkzaamheden geen specifieke assurance toekennen omdat wij geen apart onderzoek naar 

naleving van de Code uitvoeren. 

                                                           
4 Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de interne auditor en de externe 
accountant bij pensioenfondsen. De Code pensioenfondsen wordt in de Handreiking een paar keer genoemd 
als belangrijk onderdeel van de governance van het Pensioenfonds. Daardoor is het ook onderdeel van de 
werkzaamheden van de accountant in het beoordelen van (de inrichting van) de governance in het kader van 
de controle van de jaarrekening/staten. Het is dus geen zelfstandig controleobject. Daar is een afzonderlijke 
opdracht aan een accountant (of andere deskundige) voor nodig. 
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Bijlage 1: Verwijzing naar relevante passages in het Burgerlijk Wetboek 

 

Burgerlijk Wetboek Boek 2 
Afdeling 9. Deskundigenonderzoek  
Artikel 393  
1 De rechtspersoon verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een 
registeraccountant, aan een Accountant-Administratieconsulent ten aanzien van wie in het 
accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, 
van de Wet op het accountantsberoep of aan een wettelijke auditor als bedoeld in artikel 27, 
eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties. De opdracht kan worden verleend aan 
een organisatie waarin accountants die mogen worden aangewezen, samenwerken. Indien een 
rechtspersoon tevens een organisatie van openbaar belang is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, 
onderdeel l, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, wordt door deze rechtspersoon aan de 
Stichting Autoriteit Financiële Markten medegedeeld welke accountant of accountantsorganisatie 
wordt beoogd voor het uitvoeren van een opdracht tot onderzoek van de jaarrekening van de 
rechtspersoon. Deze mededeling geschiedt voordat tot de verlening van die opdracht, bedoeld in 
het tweede lid, is overgegaan. Onze Minister van Financiën stelt bij ministeriele regeling nadere 
regels over deze mededeling. 
 
2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet 
over, of ontbreekt deze, dan is de raad van commissarissen bevoegd. Ontbreekt een raad van 
commissarissen, dan is het bestuur bevoegd. De aanwijzing van een accountant wordt door 
generlei voordracht beperkt. De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering 
en door degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde 
redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of 
controlewerkzaamheden. De algemene vergadering hoort de accountant op diens verlangen 
omtrent de intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakte 
voornemen daartoe. Het bestuur en de accountant stellen de Stichting Autoriteit Financiële 
Markten onverwijld in kennis van de intrekking van de opdracht door de rechtspersoon of 
tussentijdse beëindiging ervan door de accountant en geven hiervoor een afdoende motivering. 
 
3  De accountant onderzoekt of de jaarrekening het in artikel 362 lid 1 vereiste inzicht geeft.  
Hij gaat voorts na, of de jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften 
voldoet, of het bestuursverslag overeenkomstig deze titel is opgesteld en met de jaarrekening 
verenigbaar is, en of het bestuursverslag in het licht van de tijdens het onderzoek van de 
jaarrekening verkregen kennis en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële 
onjuistheden bevat, en of de in artikel 392 lid 1, onderdelen b tot en met f, vereiste gegevens zijn 
toegevoegd. 
 
4  De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en 
aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de 
betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.  
 
5 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de 
getrouwheid van de jaarrekening. De accountant kan een afzonderlijke verklaring afgeven voor de 
enkelvoudige jaarrekening en voor de geconsolideerde jaarrekening. De accountantsverklaring 
omvat ten minste: 
 
a. een vermelding op welke jaarrekening het onderzoek betrekking heeft en welke wettelijke 
voorschriften op de jaarrekening toepasselijk zijn; 
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b. een beschrijving van de reikwijdte van het onderzoek, waarin ten minste wordt vermeld welke 
richtlijnen voor de accountantscontrole in acht zijn genomen; 
c. een oordeel of de jaarrekening het vereiste inzicht geeft en aan de bij en krachtens de wet 
gestelde regels voldoet; 
d. een verwijzing naar bepaalde zaken waarop de accountant in het bijzonder de aandacht vestigt, 
zonder een verklaring als bedoeld in lid 6, onderdeel b, af te geven; 
e. een vermelding van de gebleken tekortkomingen naar aanleiding van het onderzoek 
overeenkomstig lid 3 of het bestuursverslag overeenkomstig deze titel is opgesteld en of de in 
artikel 392 lid 1, onder b tot en met f, vereiste gegevens zijn toegevoegd; 
f. een oordeel over de verenigbaarheid van het bestuursverslag met de jaarrekening; 
g. een oordeel of er, in het licht van de tijdens het onderzoek van de jaarrekening verkregen kennis 
en begrip omtrent de rechtspersoon en zijn omgeving, materiële onjuistheden in het 
bestuursverslag zijn gebleken onder opgave van de aard van die onjuistheden; h. een verklaring 
betreffende materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden 
die gerede twijfel kunnen doen rijzen of de rechtspersoon zijn werkzaamheden voort kan zetten; 
i. een vermelding van de vestigingsplaats van de accountantsorganisatie. 
 
6 De accountantsverklaring, bedoeld in lid 5, heeft de vorm van: 
a. een goedkeurende verklaring; 
b. een verklaring met beperking; 
c. een afkeurende verklaring; of 
d. een verklaring van oordeelonthouding. 
De accountant ondertekent en dagtekent de accountantsverklaring. 
 
7  De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien het daartoe bevoegde orgaan geen kennis 
heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, die aan de jaarrekening moest zijn 
toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de 
verklaring ontbreekt.  
 
8  Iedere belanghebbende kan van de rechtspersoon nakoming van de in lid 1 omschreven 
verplichting vorderen.  
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Bijlage 2: Verwijzingen naar relevante passages in de Pensioenwet 

 Pensioenwet 
 
Waarborging goed bestuur 
artikel 33 

1 Een pensioenuitvoerder richt zijn organisatie zodanig in dat een goed bestuur is gewaarborgd 
waardoor er in ieder geval:  
a. verantwoording wordt afgelegd aan de aanspraak- en pensioengerechtigden en de werkgever; 
en  
b. intern toezicht is.  
 
 
2 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen met betrekking tot het eerste lid regels worden 
gesteld. Die regels kunnen in het bijzonder betrekking hebben op de naleving van in die algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen principes voor goed pensioenfondsbestuur.  
 
Wettelijk kader jaarrekening en bestuursverslag 
Artikel 146. Jaarrekening en bestuursverslag 
1 Een pensioenfonds met zetel in Nederland stelt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 
de jaarrekening en het bestuursverslag overeenkomstig titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
vast, met dien verstande dat artikel 390 van genoemd wetboek niet van toepassing is en dat de in 
artikel 360, derde lid, 396 en 397 van genoemd wetboek geformuleerde uitzonderingen niet van 
toepassing zijn. 
2 Een algemeen pensioenfonds beschrijft ieder afgescheiden vermogen afzonderlijk in de 
jaarrekening en het bestuursverslag. 
 
Artikel 147. Staten 
(…) 
5 De staten zijn periodiek voorzien van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door 
een accountant. Ten bewijze dat de staten door hem zijn onderzocht, waarmerkt de accountant de 
staten. 
 

 

 

 

 

 

  

https://maxius.nl/pensioenwet/artikel33
https://maxius.nl/pensioenwet/artikel33
https://maxius.nl/pensioenwet/artikel33/lid1/onderdeela
https://maxius.nl/pensioenwet/artikel33/lid1/onderdeelb
https://maxius.nl/pensioenwet/artikel33/lid2
https://maxius.nl/pensioenwet/artikel33/lid2
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Bijlage 3: Verwijzing naar relevante passages in Controlestandaard 250 

Controlestandaard 250  
Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
4. De vereisten van deze Standaard zijn erop gericht de accountant te helpen afwijkingen van 
materieel belang in de financiële overzichten als gevolg van niet-naleving van wet- en regelgeving 
te identificeren. De accountant is evenwel niet verantwoordelijk voor het voorkómen van niet-
naleving, en evenmin kan er van hem worden verwacht dat hij niet-naleving van alle wet- en 
regelgeving detecteert. 
 
5. De accountant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat 
de financiële overzichten als geheel geen afwijkingen van materieel belang bevatten die het gevolg 
zijn van fraude of van fouten. Standaard 200, Algehele doelstellingen van de onafhankelijke 
accountant, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de Standaarden, paragraaf 5. 
Bij het uitvoeren van een controle van financiële overzichten houdt de accountant rekening met 
het van toepassing zijnde wet- en regelgevingskader. Door de inherente beperkingen van een 
controle bestaat er een onvermijdbaar risico dat bepaalde afwijkingen van materieel belang niet 
worden gedetecteerd, ook al wordt de controle naar behoren gepland en overeenkomstig de 
Standaarden uitgevoerd. Standaard 200, paragraaf A51 en A52. In de context van wet- en 
regelgeving zijn de potentiële invloeden van inherente beperkingen op de mogelijkheid van de 
accountant om afwijkingen van materieel belang te detecteren, groter door factoren zoals de 
volgende: 

 er bestaan veel wets- en regelgevingsvoorschriften, in hoofdzaak met betrekking tot de 
bedrijfsvoerings-aspecten van een entiteit, die door de aard ervan geen invloed hebben op 
de financiële overzichten en die niet zijn vastgelegd in de informatiesystemen van de 
entiteit inzake financiële verslaggeving; 

 niet-naleving kan gepaard gaan met handelingen die erop gericht zijn deze te verhullen, 
zoals samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 
leggen, het door het management doorbreken van interne beheersingsmaatregelen of het 
opzettelijk aan de accountant verkeerd voorstellen van zaken; 

 de vraag of een handeling niet-naleving vormt, is uiteindelijk een zaak die door een 
rechtbank of andere bevoegde gerechtelijke instantie moet worden vastgesteld. 

Doorgaans geldt dat hoe verder de niet-naleving afstaat van de gebeurtenissen en transacties die 
in de financiële overzichten zijn weerspiegeld, des te onwaarschijnlijker het is dat de accountant 
zich hiervan bewust wordt of dat hij de niet-naleving zal herkennen. 
 

 

  

https://www.nba.nl/tools/hra-2020/?folder=129492
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Bijlage 4 : Verwijzing naar relevante passages in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving  

Code Pensioenfondsen 
Richtlijn 610.6 Code Pensioenfondsen 
Wettelijke bepalingen 
Bij besluit van 24 september 2018 (gepubliceerd op 3 oktober 2018 in Staatscourant nr. 55140) is 
de Code Pensioenfondsen, zoals geformuleerd door de Stichting van de Arbeid en de 
Pensioenfederatie aangewezen als principes voor goed pensioenfondsbestuur als bedoeld in 
artikel 33, lid 2, van de Pensioenwet dan wel artikel 42, lid 2 van de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling. 
 
Op grond van artikel 11 lid 2 van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte 
beroepspensioenregeling doet een fonds in het bestuursverslag mededeling over de naleving van 
de principes van de Code Pensioenfondsen. Indien een fonds die principes van de Code 
Pensioenfondsen niet heeft nageleefd of niet voornemens is deze in het lopende en daarop 
volgende boekjaar na te leven, doet hij daarvan in het bestuursverslag gemotiveerd opgave. 
 
Publicatie in de Staatscourant: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-55140.pdf  
 

 

  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-55140.pdf


Koninklijke NBA/SVP november 2020 10 

 

Bijlage 5: Verwijzing naar relevante passages in Controlestandaard 720 

Controlestandaard 720 
De verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot andere informatie 
 
Inleiding: toepassingsgebied van deze standaard 
1. Deze Standaard behandelt de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot 

andere informatie, hetzij financiële informatie hetzij niet-financiële informatie (anders dan 
financiële overzichten en de daarbij horende controleverklaring), opgenomen in het jaarverslag 
van een entiteit. Een jaarverslag van een entiteit kan één enkel document of een combinatie 
van documenten zijn die hetzelfde doel dienen. 

2. Deze Standaard is geschreven in de context van een controle van financiële overzichten door 
een onafhankelijke accountant. De doelstellingen van de accountant in deze Standaard moeten 
daarom begrepen worden in de context van de algehele doelstellingen van de accountant zoals 
weergegeven in paragraaf 11 van Standaard 200Standaard 200, Algehele doelstellingen van de 
onafhankelijke accountant, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de 
Standaarden.. De vereisten zijn opgezet om de accountant in staat te stellen de doelstellingen 
die gespecificeerd zijn in de Standaarden en daarmee de algehele doelstellingen van de 
accountant te bereiken. Het oordeel van de accountant over de financiële overzichten omvat 
niet de andere informatie, noch vereist deze Standaard van de accountant controle-informatie 
te verkrijgen die verder gaat dan vereist om een oordeel over de financiële overzichten te 
vormen. 

3. Deze Standaard vereist van de accountant om de andere informatie te lezen en te overwegen 
omdat andere informatie die materieel inconsistent is met de financiële overzichten of met de 
kennis die de accountant heeft verkregen tijdens de controle, erop kan wijzen dat de financiële 
overzichten een afwijking van materieel belang bevatten of dat de andere informatie een 
afwijking van materieel belang bevat, welke beide de geloofwaardigheid van de financiële 
overzichten en de daarbij horende controleverklaring kunnen ondermijnen. Dergelijke 
afwijkingen van materieel belang kunnen ook op onjuiste wijze de economische beslissingen 
van gebruikers waarvoor de controleverklaring is opgesteld, beïnvloeden. 
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Bijlage 6: Verwijzing naar relevante passages in NBA Handreiking 1144 

 NBA-handreiking 1144 : Specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving voor de 
interne auditor en de externe accountant bij pensioenfondsen (1 maart 2019) 
 
Het doel van deze handreiking is om uitleg te geven over:  

 de specifieke verplichtingen vanuit de toezichtwet- en regelgeving (toezichtregelgeving) 
voor pensioenfondsen voor de externe accountant die de jaarrekening of de staten con-
troleert van een pensioenfonds dat ingevolge de Pw of de Wvb onder toezicht staat;  

 de specifieke verplichtingen vanuit de toezichtregelgeving voor pensioenfondsen voor de 
interne auditor, indien deze functie is ingericht.  

 
De handreiking is bijgewerkt naar de stand van de wet- en regelgeving (regelgeving) op 15 januari 
2019, tenzij anders is vermeld.  
 
1.2 De handreiking is beperkt tot uitleg over specifieke verplichtingen voor de interne auditor en 
de externe accountant die voortvloeien uit de pensioenwetgeving (die tevens dient als 
toezichtregelgeving). Deze handreiking is niet bedoeld om een volledig overzicht te geven van de 
toezichtregelgeving voor pensioenfondsen. Wel wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de verhouding 
tussen de reguliere controle van de jaarrekening volgens de NV COS en de werkzaamheden in het 
kader van de toezichtregelgeving die in deze NBA-handreiking wordt toegelicht. Naast de 
verplichtingen die voortvloeien uit deze toezichtregelgeving zijn ook andere verplichtingen op de 
interne auditor en de externe accountant van toepassing (b.v. de Wta en Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek (BW2). Deze worden in de handreiking niet behandeld. 
 

 

  



Koninklijke NBA/SVP november 2020 12 

 

Bijlage 7: Verwijzing naar relevante passages in de controleverklaring  

Voorbeeld  
VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit: 
• Kerngegevens. 
• Het verslag van het bestuur. 
• Het verslag van het interne toezicht. 
• Overige gegevens. 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
• Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de 
kerncijfers, het bestuursverslag en de overige gegevens, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 
BW. 
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