
 

Overzicht van de aanpassingen – Nederlandse voorbeeldteksten 
 
Sectie I 
 
In voorbeeldbrieven 1.1.1 en 1.1.2, paragraaf ´Rapportage, tweede alinea, is de laatste volzin 
vervallen (“Onze controleverklaring mag eerst openbaar worden gemaakt na schriftelijke 
toestemming onzerzijds. Indien de jaarrekening niet volledig wordt openbaar gemaakt, zullen wij 
u waar mogelijk een aangepaste controleverklaring doen toekomen.”). Dit om misverstanden te 
voorkomen wanneer een middelgrote rechtspersoon gebruik maakt van de wettelijke 
vrijstellingen voor de openbaar gemaakte jaarrekening ten opzichte van de 
inrichtingsjaarrekening. 

 Vernummering van 1.5 naar 1.6: Voorbeeld van een opdrachtbevestiging in het kader van 
het onderzoeken van toekomstgerichte financiële informatie. 

 Nieuw: 1.5 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging in het kader van een assurance-
opdracht. Deze voorbeeldbrief is gebaseerd op de huidige Standaard 3000. In de 
voorbeeldbrief is een passage over fraude en naleving wet- en regelgeving in 
overeenstemming met de tekst van Standaard 580 opgenomen, overeenkomstig 
voorbeeldbrief 1.1.1 voor de opdrachtbevestiging ingeval van een controleopdracht. 

 Vernummering van 2.2 naar 2.3 Schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening 
(samenstellingsopdracht), aan deze voorbeeldbrief is een NB-tekst toegevoegd en is het deel 
van de tekst uit het laatste (zesde) punt over erkenning door het bestuur voor de 
verantwoordelijkheid van de jaarrekening opgenomen in het begin van de brief. 

 Nieuw: 2.2 Schriftelijke bevestiging bij de jaarrekening (beoordelingsopdracht). Deze nieuwe 
voorbeeldbrief is gebaseerd op de huidige Controlestandaarden. Wanneer en in welke vorm 
de geconsulteerde Standaard 2400 in werking zal treden is op het moment van dit schrijven 
onbekend. Zodra dit wel bekend is, zal een aangepaste voorbeeldtekst volgen. 

 In de voorbeeldbrieven 2.1, 2.2 en 2.3 en 3.1, 3.2, 3.2A en 3.3 is een optionele tekst 
opgenomen ingeval van een besloten vennootschap en een voorgestelde dividenduitkering 
(flexibilisering BV-recht, uitkeringstoets). 

 
Sectie II 
 

 In voorbeeldrapportages met de controleverklaring bij een jaarrekening (onder meer in de 
hoofdstukken 1, 5, 13) is in een voetnoot in de paragraaf ‘Verantwoordelijkheid van het 
bestuur’ opgenomen rekening te houden met de mogelijkheid dat de verantwoordelijke partij 
gebruik kan hebben gemaakt van een vrijstelling een jaarverslag op te stellen in het van 
toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. 

 In de voorbeeldrapportages van hoofdstuk 5.2 is in de paragraaf ‘Onderbouwing van de 
oordeelonthouding’ de verwijzing naar de balans per de einddatum van de vorige 
verslagperiode verbeterd 201X-1. 

 In voorbeeldrapportage 10.4 is onder Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet 
gestelde eisen een verwijzing opgenomen naar artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet. 

 Voorbeeldrapportages 11.3 en 14.3 zijn op verzoek van de sectorcommissie 
Verzekeringsmaatschappijen en Pensioenfondsen (SVP) gewijzigd. 

 In de voorbeeldrapportages 17.1.1. en 17.2.1 zijn de identificatiegegevens over de herkomst 
van het opdrachtobject toegevoegd: …. (naam entiteit(en)) en …. (statutaire 
vestigingsplaats). 

 In voorbeeldrapportage 18.6, inleidende alinea en paragraaf ‘Oordeel’, is een datum in plaats 
van verslagperiode opgenomen om het object te identificeren. 

 Voorbeeldrapportage 21.6 is ingrijpend gewijzigd, naar aanleiding van een helpdeskvraag en 
na diverse juridische onderlegde personen te hebben ingeschakeld. 

 In de voorbeeldrapportage 23.2 is de paragraaf Werkzaamheden uit 
consistentieoverwegingen aangepast aan de overeenkomstige paragraaf van 
voorbeeldrapportage 23.1. 

 
 



 

Aanpassingen Engelse vertalingen  
Ook de Engelstalige voorbeeldteksten (diverse pdf-bestanden, naargelang voorbeeldbrieven en 
andere voorbeeldteksten) zijn aangepast in overeenstemming met de bovenstaande wijzigingen 
in de Nederlandstalige teksten, uitgezonderd voorbeeldrapportage 21.6 waarvoor nog geen 
Engelstalige versie van de gewijzigde Nederlandse voorbeeldrapportage beschikbaar is. 
 
Sectie I 
 
In het nieuwe pdf-bestand met Engelse vertalingen van voorbeeldbrieven zijn vertalingen 
opgenomen van de nieuwe voorbeeldbrieven 1,5, 2.2 en zijn de overeenkomstige wijzigingen als 
in de bovengenoemde Nederlandse voorbeeldbrieven verwerkt. In de Engelstalige versie met 
voorbeeldbrieven is bovendien een nieuwe voorbeeldbrief in verband met een prospectus 
opgenomen: 

 5.4 Consent letter in connection with a prospectus. 
 
De aanduiding van de voorbeeldbrieven is in het Nederlands opgenomen. 
Daarnaast zijn onder meer de volgende redactionele wijzigingen verwerkt: 
 

 Daar in de eerste paragraaf in de Nederlandse voorbeeldbrief 1.1.1 de overeenkomstige 
volzin ontbreekt, is in de Engelse vertaling de laatste volzin vervallen (“Our audit will be 
conducted with the objective of our expressing an opinion on the financial statements.”). 

 In voorbeeldbrief 1.1.1 is in de paragraaf “Optioneel: Examination of our working papers by 
supervisory authorities and other bodies”, tweede alinea, de vierde volzin redactioneel 
verbeterd (“Initially, such a request will always be communicated …”). 

 In de voorbeeldbrieven in de hoofdstuk 3 worden uit consistentieoverwegingen zoveel 
mogelijk de termen Management Board en Supervisory Board gehanteerd. 

 In diverse voorbeeldbrieven is de spelling van het begrip ‘organization’ verbeterd. 
 
Sectie II 
 
In de Engelstalige versie met voorbeeldrapportages zijn nieuwe voorbeeldrapportages in verband 
met een prospectus opgenomen: 

 15.1 Controleverklaring bij geconsolideerde/gecombineerde financiële overzichten voor 
speciale doeleinden in verband met een prospectus en opgesteld in overeenstemming met 
IFRS zoals aanvaard binnen de EU. 

 15.3 Assurance-rapport inzake een winstverwachting in verband met een prospectus. 

 15.4 Assurance-rapport van een onafhankelijke accountant over het opstellen van pro forma 
financiële informatie die in een prospectus is opgenomen. 

 
De voorbeeldteksten in verband met een prospectus zijn overwegend Engelstalig omdat de 
verwachting is dat deze naar hun aard overwegend in internationaal verband gangbaar zijn. 
 
In het nieuwe pdf-bestand met Engelse vertalingen van voorbeeldrapportages van hoofdstuk 1 is 
de aanduiding van de voorbeeldrapportages in het Nederlands opgenomen. 
 
In het nieuwe pdf-bestand met Engelse vertalingen van voorbeeldrapportages van de 
hoofdstukken 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15 (nieuw), 17, 18, 21 en 22 is de aanduiding van de 
voorbeeldrapportages in het Nederlands opgenomen. Daarnaast zijn de volgende redactionele 
wijzigingen verwerkt: 
 

 In voorbeeldrapportage 18.3, paragraaf Opinion, is de datum van de balans toegevoegd. 

 In diverse voorbeeldrapportages, paragraaf Auditor´s responsibility, eerste alinea, eerste 
volzin, is de spelling van Dutch law verbeterd. 

 



 

In het nieuwe pdf-bestand met Engelse vertalingen van de voorbeeldrapportages van de 
hoofdstukken 16, 19 en 20 is de aanduiding van de voorbeeldrapportages in het Nederlands 
opgenomen. 

Verklaringengenerator 

Naast de aanpassing van de pdf-versie van HRA deel 3 is ook de Verklaringengenerator op 
Mijnnba.nl vernieuwd. Deze is alleen toegankelijk voor leden. 

Mocht u onjuistheden opmerken in de gewijzigde of overige voorbeeldteksten, dan houden wij 
ons aanbevolen. 

Bij vragen over de verklaringengenerator en deel 3 HRA kunt u contact opnemen met André 
Broers, e-mailadres a.broers@nba.nl. 

https://www.mijnnba.nl/HRA/HRA3/201207/default.asp
https://www.mijnnba.nl/HRA/HRA3/201207/default.asp
mailto:a.broers@nba.nl

