
Overzicht aanpassingen HRA deel 3 ten opzichte van update 25 januari 2012 

 

Sectie I Voorbeeldbrieven 

• In voorbeeldbrief 2.3 is onder punt 2 de tekst van het eerste aandachtspunt vervangen door: 
“informatie over eventuele claims en rechtszaken”, om te verduidelijken dat ook informatie over 
lopende gevallen is bevestigd. 

• In voorbeeldbrieven 4.2, 4.5, 4.8, 4.12 zijn de verwijzingen naar de bepalingen B1-210 en B1-230 
van de Verordening Gedragscode gewist. 

Sectie II Voorbeeldrapportages 

• In voorbeeldrapportage 1.5.3, paragraaf ‘Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet 
gestelde eisen’ is de verwijzing naar artikel 2:393 lid 1 BW vervangen door de verwijzing naar 
artikel 2:391 lid 1 BW. 

• Bij voorbeeldrapportage 7.1 is in de eerste alinea de inleidende NB-tekst de verwijzing naar 
Richtlijn voor de jaarverslaggeving 610 voor pensioenfondsen gewist. De laatste alinea van de 
inleidende NB-tekst is als volgt gewijzigd: 

“In RJ 640 wordt geëist dat er een jaarverslag wordt opgesteld, zonder dat in RJ 640 wordt 
ingegaan op eventuele verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening, zoals wel in Titel 
9 Boek 2 BW. Omdat Titel 9 Boek 2 BW niet van toepassing is en in RJ 640 op dit terrein geen 
vergelijkbare eisen worden gesteld aan de accountant, is een afzonderlijke paragraaf over de 
verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening weggelaten in de hierna volgende 
voorbeeldrapportage. 

In de situatie dat het jaarverslag naar het oordeel van de accountant niet verenigbaar is met de 
jaarrekening, dient rekening te worden gehouden met de vereisten van de Nederlandse Standaard 
720.” 

• Voorbeeldrapportage 11.4.1 (oude nummering), niet opgenomen in de gedrukte bundel van medio 
2011, is vervangen door voorbeeldrapportage 11.3.1 (nieuwe nummering) die nu beschikbaar is. 

• Voorbeeldrapportage 14.1, controleverklaring bij jaarrekening van een pensioenfonds, niet 
opgenomen in de gedrukte bundel van medio 2011, is komen te vervallen. Dit komt doordat in het 
daarvoor bestaande gremium is vastgesteld dat titel 9 boek 2 BW het geldende stelsel van 
financiële verslaggeving is, zonder dat een verwijzing naar artikel 146 van de Pensioenwet nodig 
is. Daarmee valt de controleverklaring bij een jaarrekening van een pensioenfonds binnen 
hoofdstuk 1 ‘Controleverklaring bij een jaarrekening’, van sectie II. 

• Voorbeeldrapportage 14.7.1 (oude nummering), niet opgenomen in de gedrukte bundel van medio 
2011, is vervangen door voorbeeldrapportage 14.3.1 (nieuwe nummering) die nu beschikbaar is. 

• Voorbeeldrapportage 14.8 (oude nummering), niet opgenomen in de gedrukte bundel van medio 
2011, is komen te vervallen. De voorbeeldrapportage zal beschikbaar worden gesteld door FVP 
op zijn website. 

• In voorbeeldrapportage 17.3.1 is na de eerste volzin in de paragraaf “Werkzaamheden’ 
opgenomen: 



“De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van 
inlichtingen bij functionarissen van de entiteit en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking 
tot de financiële gegevens.” 

Vragen en opmerkingen 

Mocht u nog andere onjuistheden opmerken dan houden wij ons aanbevolen. Bij vragen kunt u 
contact opnemen met André Broers, e-mailadres a.broers@nba.nl 


