
Overzicht aanpassingen deel 3 HRA augustus 2014 ten opzichte van update december 
2013 
 
Nederlandstalige versies 
In deze update van HRA deel 3 van de Nederlandstalige voorbeeldteksten gaat het vooral om 
een aantal aangepaste voorbeeldbrieven in sectie I, en één nieuwe voorbeeldrapportage en 
enkele aangepaste voorbeeldrapportages in sectie II. 
 
Sectie I 
 
• Voorbeeldbrief 1.2 ‘Opdrachtbevestiging betreffende een beoordelingsopdracht’  is in 

verband met de nieuwe Standaard 2400 (clarified) meer in lijn met de voorbeeldbrieven 
1.1.1/1.1.2. Dit is vooral te zien aan de paragraaf ‘Verantwoordelijkheid van het bestuur’ en 
de (nieuwe) paragraaf ‘Verantwoordelijkheid van de accountant’. 

• Voorbeeldbrief 2.2 ‘Bevestiging bij de jaarrekening betreffende een beoordelingsopdracht’ 
bevat verwijzingen naar de nieuwe Standaard 2400 en bijbehorende formuleringen die 
afwijken van de vorige versie die nog was gebaseerd op voorbeeldbrief 2.1 (bevestiging bij 
de jaarrekening betreffende een controleopdracht). 

 
Sectie II 
 
• Nieuw: voorbeeldrapportages 10.2a en 10.2b in verband met de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
• In voorbeeldrapportage 10.1 is voetnoot 7 aangepast in verband met de WNT. 
• Voorbeeldrapportage 10.2 is aangepast in verband met de WNT. 
• In voorbeeldrapportage 10.4 is de NB-tekst aangepast in verband met de WNT. Verder valt 

de verslagperiode in de inleidende alinea en het oordeel nu samen met een kalenderjaar. 
• De voorbeeldrapportage 12.3.1 is verwijderd op verzoek van de SBB. 
• Voorbeeldrapportage 12.4.1 is aangepast op verzoek van de Sectorcommissie Banken, 

Beleggingsinstellingen en Beleggingsondernemingen (SBB).  
• In voorbeeldrapportages 12.1.1 en 12.2.1 hebben we zoveel mogelijk dezelfde terminologie 

gehanteerd als in voorbeeldrapportage 12.4.1. Bijvoorbeeld ‘bank’ in plaats van 
‘kredietinstelling’.  

 
De volgende voorbeeldteksten zijn redactioneel aangepast:  
 
Sectie I 
 
• In de opdrachtbevestigingen (hoofdstuk 1) is de verwijzing naar de VGBA opgenomen 
• In voorbeeldbrief 1.1.1, paragraaf ‘Onafhankelijkheid, eind eerste alinea, is de optionele 

passage, over de gremia waarmee onafhankelijkheid te bespreken, redactioneel aangepast 
• In voorbeeldbrief 1.5, in de paragraaf over fraude, is het opdrachtobject specifiek gemaakt 

voor de assurance-opdracht. 
• In de brieven over bevestiging bij de jaarrekening (hoofdstuk 2) is in punt 7 de passage 

aangepast over de correctie van een afwijking in een voorgaande verslagperiode. 
 
Sectie II 
 
• In de voorbeeldrapportages van de hoofstukken 1.12 t/m 1.14 zijn de bestanddelen van de 

jaarrekening aangepast aan de voorbeeldrapportages in de hoofdstukken 1.1 t/m 1.11 en 
1.15 t/m 1.18. 

• Bij de voorbeeldrapportages 2.7 en 2.8 is de specifieke situatie van de onthouding van een 
conclusie tot uitdrukking gebracht in de aanduiding. De grondslag voor de oude 
voorbeeldrapportages is de beoordelingsstandaard geldend voor verslagperioden 
aangevangen vóór 15 december 2013. Bij een latere update volgen voorbeeldrapportages 
die zijn gebaseerd op de nieuwe Standaard 2400. 



• In de voorbeeldrapportages van hoofdstuk 3, paragraaf ‘Bevestiging’ is een voetnoot 
toegevoegd dat het stelsel inzake financiële verslaggeving is aan te passen. (De oude 
voorbeeldrapportages waren gebaseerd op de huidige samenstellingsstandaard.) 

• In de voorbeeldrapportages van hoofdstuk 5.2 t/m 5.2.F is een nieuwe voetnoot 3 
opgenomen overeenkomstig voetnoot 4 in de andere voorbeeldrapportages van hoofdstuk 
5.1. 

• De titel van hoofdstuk 12 geeft weer dat er naast controleverklaringen, ook andere 
rapportages ten behoeve van banken zijn opgenomen. 

• In voorbeeldrapportages 12.1.1 en 12.2.1 hebben we zoveel mogelijk dezelfde terminologie 
gehanteerd als in voorbeeldrapportage 12.4.1. Bijvoorbeeld ‘bank’ in plaats van 
‘kredietinstelling’.  

• Voorbeeldrapportage 15.4.1 bevat een aanvulling in de vorm van een paragraaf ‘Beperking 
in gebruik’, zoals al was opgenomen in de overeenkomstige Engelstalige 
voorbeeldrapportage. 

• In voorbeeldrapportage 22.1.1 is de inleidende alinea aangepast om de weergave van het 
verslaggevingsstelsel consistent te maken met de overeenkomstige passage in andere 
voorbeeldrapportages waar RJ-Richtlijnen worden weergegeven. 

 
Engelstalige versies 
In de Engelstalige versies zijn alle wijzigingen doorgevoerd die ook zijn aangebracht in de 
Nederlandstalige versies. Daarnaast zijn enkele voorbeeldteksten redactioneel aangepast, onder 
meer: 
 
Sectie I 
 
• In de opdrachtbevestigingen (hoofdstuk 1) is de passage over ‘vertrouwen op de 

medewerking van de cliënt’ aangepast aan brief 2.1. In dezelfde brieven is de paragraaf 
‘Electronic communication’, tweede bullet, aangepast: [..] ‘towards one another [..]. 

• Voorbeeldbrieven 2.2 en 2.3 zijn nu ook opgenomen in het bestand met Engelse vertalingen 
van voorbeeldbrieven.  

 
Sectie II 
 
Voorbeeldrapportages hoofstukken 16, 19 en 20: inbreng, splitsing en fusie 
• De teksten zijn in lijn gebracht met de Nederlandstalige voorbeeldrapportages, inclusief de 

titel van voorbeeldrapportage 19.5. Voorts zijn diverse voetnoten verbeterd en toegevoegd in 
overeenstemming met de Nederlandstalige voorbeeldrapportages. Waar mogelijk hebben wij 
de voetnoten weergegeven in het Nederlands. 

 
Overige voorbeeldrapportages, hoofdstuk 2, 3, 4, 5, 7, enz. 
• Net als in de Engelstalige voorbeeldrapportages van de hoofdstukken 16, 19 en 20, zijn 

diverse voetnoten verbeterd en toegevoegd in overeenstemming met de Nederlandstalige 
voorbeeldrapportages, en de voetnoten weergegeven in het Nederlands. 

• De Engelse vertaling van voorbeeldrapportage 12.4.1 is opgenomen. 
• De Engelse vertaling van de inleidende alinea van voorbeeldrapportage 22.2.1 is consistent 

gemaakt met de Nederlandstalige versie. 
• De Engelstalige versie bevat een vertaling van de Nederlandstalige voorbeeldrapportages uit 

de hoofdstukken 24 en 25, ‘Stramien voor een rapport feitelijke bevindingen respectievelijk 
Assurance-rapporten van de accountant van de serviceorganisatie’ 

 
 
Overzicht van aanpassingen en pdf HRA deel 3 

• Bekijk het overzicht van de aanpassingen en de nieuwe pdf HRA deel 3 ten opzichte van 
de update in december 2013. [Vaktechniek > Verklaringen > Voorbeeldverklaringen- en 
brieven] 

http://www.nba.nl/Vaktechniek/Verklaringen/voorbeeldverklaringen-voorbeeldbrieven/
http://www.nba.nl/Vaktechniek/Verklaringen/voorbeeldverklaringen-voorbeeldbrieven/


• Naast de aanpassing van de pdf-versie van HRA deel 3 is ook de Verklaringengenerator 
op Mijnnba.nl vernieuwd. (voor leden) 

 
 

https://www.mijnnba.nl/HRA/HRA3/201207/default.asp
https://www.mijnnba.nl/HRA/HRA3/201207/default.asp

