
In dit bestand is een deelverzameling van controleverklaringen opgenomen. Via de index met word-versies in de generator zijn 
veel meer voorbeeldrapportages beschikbaar, zie ‘Ten geleide’ en ‘Handleiding verklaringengenerator NBA’ in de geactualiseerde 
HRA deel 3.

1 Oud nr.: 0 Controleverklaring voor verslagperioden geëindigd op of na 15 december 2016 Aantal Nederlands Engels

1.1.1 0.1.1 Goedkeurende controleverklaring in nieuw format. Inclusief 1.1.1.3 Voorbeeldtekst igv jaarrekening obv IFRS for SMEs (geen 
geconsolideerde jaarrekening opgesteld). Inclusief 1.1.1.4 Goedkeurende controleverklaring, niet obv Titel 9 Boek 2 BW wel obv 
in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, bijvoorbeeld RJ-Richtlijnen (geen geconsolideerde 
jaarrekening opgesteld). Inclusief 1.1.1.5 Goedkeurende controleverklaring, jaarrekening niet opgesteld volgens een in 
Nederland algemeen aanvaard verslaggevingsstelsel, doch wel in overeenstemming met de door de entiteit gekozen en 
beschreven grondslagen

12 Gereed Gereed

1.1.2  0.1.2 Goedkeurende controleverklaring in nieuw format met een onverplichte paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden 2 Gereed Gereed

1.1.3  0.1.3 Goedkeurende controleverklaring in nieuw format met een paragraaf  over materiële onzekerheid omtrent de continuïteit 2 Gereed Gereed

1.1.4  0.1.4 Goedkeurende controleverklaring in nieuw format indien niet wordt voldaan aan de verplichting ingevolge artikel 2:391 lid 1 BW 
een jaarverslag op te stellen. Inclusief 0.1.4.3 Voorbeeldtekst igv bevindingen bij het jaarverslag en igv jaarrekening opgesteld 
obv Titel 9 Boek 2 BW (geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld)

3 Gereed Onder handen

1.1.5  0.1.5 Goedkeurende controleverklaring in nieuw format waarbij niet wordt voldaan aan één of meer verplichtingen ingevolge artikel 
2:392

2 Gereed Onder handen

1.1.6  0.1.6 Controleverklaring met beperking in nieuw format wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-informatie te 
verkrijgen

2 Gereed Onder handen

1.1.7  0.1.7 Controleverklaring met beperking wegens een materiële afwijking in de jaarrekening 2 Gereed Onder handen
1.1.8  0.1.8 Controleverklaring met beperking in nieuw format wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-informatie te 

verkrijgen en een materiële afwijking in de jaarrekening
2 Gereed Gereed

1.1.9  0.1.9 Controleverklaring met beperking indien sprake is van een afwijking van specifieke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW aangaande 
de jaarrekening

2 Gereed Onder handen

1.1.10  0.1.10 Controleverklaring met beperking in nieuw format; voorgaand boekjaar controleverklaring met beperking wegens het niet in 
staat zijn voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen; situatie doet zich per einde van het onderhavige boekjaar 
niet meer voor, echter het effect op de beginbalans leidt tot een onmogelijkheid voldoende en geschikte controle-informatie te 
verkrijgen in de controle van het onderhavige boekjaar. Inclusief 0.1.10.1.1 Controleverklaring met beperking ex de Nederlandse 
Standaard 710.11b; voorgaand boekjaar controleverklaring met beperking wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte 
controle-informatie te verkrijgen, situatie is opgelost, maar niet retrospectief

3 Gereed Onder handen

1.1.11  0.1.11 Controleverklaring met beperking in nieuw format; voorgaand boekjaar eveneens een aangepaste controleverklaring 2 Gereed Onder handen

1.1.12  0.1.12 Controleverklaring van oordeelonthouding in nieuw format wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen als gevolg van de omvang van de entiteit

2 Gereed Onder handen

1.1.13  0.1.13 Controleverklaring van oordeelonthouding wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen 
ten aanzien van één post in de jaarrekening

2 Gereed Gereed

1.1.14  0.1.14 Controleverklaring van oordeelonthouding in nieuw format wegens het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen ten aanzien van meerdere posten in de jaarrekening

2 Gereed Onder handen

1.1.15  0.1.15 Afkeurende controleverklaring in nieuw format wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarrekening 2 Gereed Gereed
1.1.16  0.1.16 Afkeurende controleverklaring in nieuw format met samenloop van het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-

informatie te verkrijgen van materieel belang
2 Gereed Onder handen

1.1.17  0.1.17 Afkeurende controleverklaring in nieuw format met samenloop van het niet in staat zijn voldoende en geschikte controle-
informatie te verkrijgen van diepgaande invloed

2 Gereed Onder handen

1.1.18  0.1.18 Afkeurende controleverklaring in nieuw format wegens ontoereikende uiteenzetting van ernstige onzekerheid omtrent de 
continuïteit

2 Gereed Onder handen

1.2.1 0.2.1 Controleverklaring in nieuw format bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van controleopdracht - beginbalans 
toereikende controle-informatie

2 Gereed Gereed

1.2.20 0.2.20 Controleverklaring in nieuw format bij een jaarrekening in geval van eerste uitvoering van controleopdracht - niet voldoende en 
geschikte controle-informatie over beginbalans. Inclusief 0.2.20.1.1 Controleverklaring van oordeelonthouding; niet voldoende 
en geschikte controle-informatie over de beginbalans, wel over de eindbalans

3 Gereed Gereed

1.3.1.1 0.3.1.1 Controleverklaring in nieuw format bij een volledige set van financiële overzichten, opgesteld op basis van eisen voor financiële 
verslaggeving uit een contract (compliance framework

1 Gereed Gereed

1.3.1.2 0.3.1.2 Controleverklaring in nieuw format bij een volledige set van financiële overzichten, opgesteld op basis van fiscale grondslagen 
(compliance framework)

1 Gereed Onder handen

1.4.1 0.4.1 Controleverklaring in nieuw format voor consolidatiedoeleinden – Het materialiteitsniveau zoals opgegeven in instructies van de 
groepsaccountant is groter dan die voor de jaarrekening van de entiteit (zelfstandig onderdeel)

1 Gereed Gereed

1.4.8 0.4.8 Controleverklaring in nieuw format voor consolidatiedoeleinden – beperking van materieel belang in de controle, alsmede een 
bedenking van materieel belang tegen een deel van de opstelling. Het materialiteitsniveau zoals opgegeven in instructies van de 
groepsaccountant is groter dan die voor de jaarrekening van de entiteit (zelfstandig onderdeel)

1 Gereed Onder handen

1.4.21 0.4.21 Controleverklaring in nieuw format voor consolidatiedoeleinden –beperking van materieel belang in de controle doordat de 
groepsaccountant in de instructies aangeeft dat bepaalde werkzaamheden niet hoeven te worden verricht (deze 
werkzaamheden worden op groepsniveau uitgevoerd). De component accountant is van mening dat er daardoor sprake is van 
een beperking in de reikwijdte van de controle (‘scope limitation’)

1 Gereed Onder handen

1.5 0.5 Goedkeurende controleverklaring in nieuw format bij zelfstandig balansonderzoek. De balans is opgenomen in een volledige 
jaarrekening. (Titel 9 Boek 2 BW)

1 Gereed Gereed

1.6 0.6 Goedkeurende controleverklaring bij zelfstandig balansonderzoek (de balans is niet opgenomen in een volledige jaarrekening) 1 Gereed Gereed

1.7 0.7 Goedkeurende controleverklaring in nieuw format inzake een opstelling van ontvangsten en uitgaven 1 Gereed Gereed
1.8 0.8 Goedkeurende controleverklaring in nieuw format betreffende omzet projecten 1 Gereed Gereed
1.10 0.10 Goedkeurende controleverklaring in nieuw format bij opgave ziekte verzuim 1 Gereed Gereed
1.12.1 0.12.1 Verklaring bij samengevatte jaarrekening, opgesteld op basis van criteria die door het management zijn ontwikkeld en adequaat 

toegelicht. Accountant heeft vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn. Goedkeurend oordeel bij gecontroleerde 
jaarrekening. Geen aanpassing in verklaring bij gecontroleerde jaarrekening. Datum verklaring samengevatte jaarrekening later 
dan datum verklaring bij jaarrekening waaraan de samenvatting is ontleend

1 Gereed Gereed

1.12.2 0.12.2 Verklaring bij samengevatte jaarrekening, opgesteld op basis van criteria die door het management zijn ontwikkeld en adequaat 
toegelicht. Accountant heeft vastgesteld dat de toegepaste criteria aanvaardbaar zijn. Oordeel met beperking bij gecontroleerde 
jaarrekening. Datum verklaring samengevatte jaarrekening later dan datum verklaring bij jaarrekening waaraan de samenvatting 
is ontleend

1 Gereed Gereed



1.12.3 0.12.3 Goedkeurende verklaring bij balans met toelichting kleine rechtspersoon bestemd voor deponering bij het handelsregister 1 Gereed Gereed

1.12.4 0.12.4 Deze voorbeeldtekst is komen te vervallen: Controleverklaring inzake omzet projecten; informatie is rechtstreeks uit de 
jaarrekening af te leiden

- N.v.t. N.v.t.

1.13.1 0.13.1 Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling 9 Gereed N.v.t.

2 Oud nr. Beoordelingsverklaring Aantal Nederlands Engels

2.1.1 - Goedkeurende beoordelingsverklaring (nieuw) 1 Gereed Gereed

2.1.2 - Goedkeurende beoordelingsverklaring met een onverplichte paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden (nieuw) 1 Gereed Gereed

2.1.3 - Goedkeurende beoordelingsverklaring met een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit (nieuw) 1 Gereed Gereed

2.1.4 - Beoordelingsverklaring met beperking wegens een afwijking van materieel belang in de jaarrekening (nieuw) 1 Gereed Gereed

2.1.5 - Afkeurende beoordelingsverklaring wegens een afwijking van diepgaande invloed in de jaarrekening (nieuw) 1 Gereed Gereed

2.1.6 - Beoordelingsverklaring met de onthouding van een conclusie wegens de onmogelijkheid voldoende en geschikte assurance-
informatie te verkrijgen ten aanzien van één post, wat van diepgaande invloed is (nieuw)

1 Gereed Gereed

- 2.1.7 Deze voorbeeldtekst is komen te vervallen: Beoordelingsverklaring met de onthouding van een conclusie bij eerste uitvoering 
van een beoordelingsopdracht, wegens de onmogelijkheid voldoende en geschikte assurance-informatie te verkrijgen ten 
aanzien van de beginbalans, wat van diepgaande invloed is (nieuw)

- N.v.t. N.v.t.

2.2.1 - Goedkeurende beoordelingsverklaring bij jaarrekening bij eerste uitvoering beoordeling (nieuw) 1 Gereed Gereed

2.3 - Goedkeurende beoordelingsverklaring bij opgave verzekerd belang (nieuw) 1 Gereed Gereed

2.4.1.1 23.1.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij (geconsolideerde) tussentijdse cijfers opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn 
voor de jaarverslaggeving 394 voor Tussentijdse berichten

1 Gereed Gereed

2.4.2.1 23.2.1 Goedkeurende beoordelingsverklaring bij (geconsolideerde) tussentijdse cijfers opgesteld in overeenstemming met IAS 34 zoals 
aanvaard binnen de Europese Unie

1 Gereed Gereed

2.5.1 2.1.1 Deze voorbeeldtekst is komen te vervallen: Goedkeurende beoordelingsverklaring (oud) -  N.v.t.  N.v.t.
2.5.2 2.1.2 Deze voorbeeldtekst is komen te vervallen: Goedkeurende beoordelingsverklaring met een onverplichte paragraaf ter 

benadrukking van aangelegenheden (oud)
-  N.v.t.  N.v.t.

2.5.3 2.1.3 Deze voorbeeldtekst is komen te vervallen: Goedkeurende beoordelingsverklaring met een paragraaf ter benadrukking van 
onzekerheid omtrent de continuïteit (oud)

-  N.v.t.  N.v.t.

2.5.4 2.1.4 Deze voorbeeldtekst is komen te vervallen: Beoordelingsverklaring met beperking wegens een materiële bedenking tegen de 
jaarrekening (oud)

-  N.v.t.  N.v.t.

2.5.5 2.1.5 Deze voorbeeldtekst is komen te vervallen: Afkeurende beoordelingsverklaring wegens een wezenlijke bedenking tegen de 
jaarrekening (oud)

-  N.v.t.  N.v.t.

2.5.6 2.1.6 Deze voorbeeldtekst is komen te vervallen: Beoordelingsverklaring met de onthouding van een conclusie wegens een wezenlijke 
beperking in de beoordeling ten aanzien van één post (oud)

-  N.v.t.  N.v.t.

- 2.5.7 Deze voorbeeldtekst is komen te vervallen: Beoordelingsverklaring met de onthouding van een conclusie bij eerste uitvoering 
van een beoordelingsopdracht, wegens een wezenlijke beperking in de beoordeling ten aanzien van de beginbalans (oud)

- N.v.t. N.v.t.

2.6.1 - Deze voorbeeldtekst is komen te vervallen: Goedkeurende beoordelingsverklaring bij jaarrekening bij eerste uitvoering 
beoordeling (oud)

-  N.v.t.  N.v.t.

2.7 2.2 Deze voorbeeldtekst is komen te vervallen: Goedkeurende beoordelingsverklaring bij opgave verzekerd belang (oud) -  N.v.t.  N.v.t.

3 Oud nr. Assurance- en onderzoeksrapporten Aantal Nederlands Engels

3.1.1 21.2.1 Assurance-rapport bij opgave inzake een oplage 1 Gereed Gereed

3.1.2 21.3.1 Assurance-rapport bij opgave inzake een marktaandeel 1 Gereed Gereed

3.1.3 21.4.1 Assurance-rapport bij inschrijving in register 1 Gereed Gereed
3.1.4 21.5.1 Assurance-rapport inzake inlening personeel 1 Gereed Gereed

3.1.5 21.6.1 Assurance-rapport ex art. 2:396 lid 9 BW met betrekking tot eisen vrijstelling publicatieplicht kleine rechtspersonen zonder 
winstoogmerk

1 Gereed N.v.t.

3.2.1 23.1.1 Goedkeurend onderzoeksrapport bij een prognose 1 Gereed Gereed
3.2.2 23.2.1 Goedkeurend onderzoeksrapport bij een projectie 1 Gereed Gereed
3.3.1 - 3.3.4 25.2.1 - 25.2.4 Type 1 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie 4 Gereed Gereed
3.4.1 - 3.4.5 25.3.1 - 25.3.5 Type 2 Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant van de serviceorganisatie 5 Gereed Gereed
3.5.1 – 3.5.2 - Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant betreffende het jaarverslag, met een redelijke respectievelijk beperkte 

mate van zekerheid
2 Gereed Gereed

4 Oud nr. Rapporten van feitelijke bevindingen Aantal Nederlands Engels

4.1 24.1.1 Stramien voor een rapport van feitelijke bevindingen 1 Gereed Gereed
- 24.3.1 Rapport van bevindingen ex artikel 18 lid 3 Wet op het notarisambt inzake de uitwerking van de in lid 4 van artikel 8 van de 

Verordening interdisciplinaire samenwerking voorgeschreven organisatorische procedures
1 Onder handen N.v.t.

5 Oud nr. Samenstellingsverklaring Aantal Nederlands Engels

5.1.1 - Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening (Standaard 4410, tot 1 april 2016: Standaard 4410H) 1 Gereed Gereed

5.1.2 - Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening met een passage ter benadrukking van onzekerheid over een rechtszaak 
(Standaard 4410, tot 1 april 2016: Standaard 4410H)

1 Gereed Gereed

5.1.3 - Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening met een passage ter benadrukking van onzekerheid omtrent de continuïteit 
(Standaard 4410, tot 1 april 2016: Standaard 4410H)

1 Gereed Gereed

5.1.4 - Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening met een passage ter beperking van gebruik en verspreidingskring bij een 
controleplichtige opdrachtgever (Standaard 4410, tot 1 april 2016: Standaard 4410H)

1 Gereed Onder handen

5.2.1 - Samenstellingsverklaring bij opgave verzekerd belang (Standaard 4410, tot 1 april 2016: Standaard 4410H) 1 Gereed Gereed
5.2.2 - Samenstellingsverklaring bij liquiditeitsprognose (Standaard 4410, tot 1 april 2016: Standaard 4410H) 1 Gereed Gereed
5.3.1 5.1 Deze verklaring is komen te vervallen. Samenstellingsverklaring bij een jaarrekening (Standaard 4410 t/m 31 december 2015) - N.v.t. N.v.t.

5.3.2 5.2 Deze verklaring is komen te vervallen. Samenstellingsverklaring met een onverplichte paragraaf ter benadrukking van 
aangelegenheden (Standaard 4410 t/m 31 december 2015)

- N.v.t. N.v.t.



5.3.3 5.3 Deze verklaring is komen te vervallen. Samenstellingsverklaring met een paragraaf ter benadrukking van onzekerheid omtrent de 
continuïteit (Standaard 4410 t/m 31 december 2015)

- N.v.t. N.v.t.

5.4 5.4 Deze verklaring is komen te vervallen. Samenstellingsverklaring bij opgave verzekerd belang (Standaard 4410 t/m 31 december 
2015)

- N.v.t. N.v.t.

10 Oud nr. Controleverklaring ten behoeve van Publieke sector Aantal Nederlands Engels

10.1 N.v.t. Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring in de publieke sector bij een enkelvoudige jaarrekening, met een 
expliciete financiële rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur

1 Onder handen N.v.t.

10.2a 10.2 Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring in de publieke sector bij een enkelvoudige jaarrekening, met een oordeel 
over financiële rechtmatigheid door de accountant

1 Gereed N.v.t.

- 10.2a Deze verklaring is komen te vervallen. Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring in de publieke sector bij een 
enkelvoudige jaarrekening, met een oordeel over financiële rechtmatigheid door de accountant, aangepast naar aanleiding van 
de WNT

- N.v.t. N.v.t.

10.2b N.v.t. Goedkeurende controleverklaring betreffende zelfstandige WNT-verantwoording 1 Gereed N.v.t.
10.3 N.v.t. Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de publieke sector 1 Gereed  Onder handen
10.4 N.v.t. Basis voorbeeldtekst goedkeurende controleverklaring bij decentrale overheden 1 Onder handen N.v.t.
10.5 N.v.t. Controleverklaring onderwijssector 1 Onder handen N.v.t.
10.6 N.v.t. Controleverklaring zorgsector 1 Onder handen N.v.t.
10.7a N.v.t. Controleverklaring woningcorporaties 1 Gereed N.v.t.
10.7b N.v.t. Assurance-rapport  inzake de dVi (naleving van specifieke wet- en regelgeving) 1 Gereed N.v.t.
10.7c N.v.t. Assurance-rapport  inzake de dVi (cijfermatige verantwoording) 1 Gereed N.v.t.

11 Oud nr. Controleverklaringen en assurance-rapporten ten behoeve van verzekeringsbedrijven Aantal Nederlands Engels

11.1.1 N.v.t. Controleverklaring bij staten verzekeringsmaatschappij ex art. 3:72 lid 3 Wft 1 Gereed N.v.t.
11.2.1 N.v.t. Deze verklaring is komen te vervallen. Controleverklaring bij ex. art. 134 Besluit prudentiële regels Wft openbaar te maken staten 

van een verzekeringsmaatschappij
- N.v.t. N.v.t.

11.3.1 11.4.1 Deze rapportage is komen te vervallen. Assurance-rapport bij opgave van basisgegevens voor de berekening voor de berekening 
van de voorziening verzekeringsverplichtingen van een verzekeringsmaatschappij

- N.v.t. N.v.t.

12 Oud nr. Controleverklaringen en andere rapportages ten behoeve van banken Aantal Nederlands Engels

12.1.1 N.v.t. Goedkeurende controleverklaring ex art. 3:72 lid 7 Wft bij staten kredietinstelling ex art. 3:72 lid 1 Wft 1 Gereed N.v.t.
12.2.1 N.v.t. Goedkeurende controleverklaring enquête loonsom Nederlandse Vereniging van Banken 1 Gereed N.v.t.

- 12.3.1 Deze rapportage is komen te vervallen: Rapport van feitelijke bevindingen ex art.3:72 lid 7 Wft bij Rapportage concentratierisico 
op landen kredietinstelling ex art. 3:72 lid 1 Wft

- N.v.t. N.v.t.

12.4.1 N.v.t. Rapport van feitelijke bevindingen ex art. 3:72 lid 7 Wft bij Rapportage renterisico kredietinstelling ex art. 3:72 lid 1 Wft 1 Gereed Gereed

13 Oud nr. Verklaringen en onderzoeksrapporten ten behoeve van beleggingsinstellingen en –ondernemingen Aantal Nederlands Engels

13.1 N.v.t Goedkeurende controleverklaring bij jaarrekening beleggingsinstelling (verslagperioden 2014 en 2015) 9 Gereed N.v.t.
13.2 13.2.1 Controleverklaring vermogensvereisten beheerder van een beleggingsinstelling (ex artikel 41 lid 1 n Besluit markttoegang 

financiële ondernemingen Wft)
1 Gereed N.v.t.

13.3 13.3.1 Controleverklaring vermogensvereisten bewaarder van een beleggingsinstelling (ex artikel 41 lid 1 n Besluit markttoegang 
financiële ondernemingen Wft)

1 Gereed N.v.t.

13.4 13.4.1 Controleverklaring vermogensvereisten beleggingsonderneming (ex artikel 41 lid 1 n Besluit markttoegang financiële 
ondernemingen Wft)

1 Gereed N.v.t.

13.5 13.5.1 Goedkeurende controleverklaring intrinsieke waarde beleggingsinstelling 1 Gereed Gereed
13.6 13.6.1 Assurance-rapport naleving ICBE-bepalingen (ex artikel 144 van het Besluit gedragstoezicht financiële 1 Gereed N.v.t.

13.7 13.7.1 Deze rapportage is komen te vervallen. Assurance-rapport aantal participaties beleggingsinstelling - N.v.t. N.v.t.
13.8 13.8.1 Assurance-rapport gesimuleerde rendementscijfer beleggingsinstelling (ex artikel 2:4 g Nadere Regeling gedragstoezicht 

financiële ondernemingen Wft)
1 Gereed N.v.t.

13.9 13.9.1 Assurance-rapport onderzoek vermogensscheiding beleggingsondernemingen (ex artikel 165 d Besluit Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft) 

1 Gereed N.v.t.

13.10 15.2.1 Goedkeurend assurance-rapport bij inhoud prospectus beleggingsinstelling (ex art. 4:49 lid 2c Wft) 1 Gereed N.v.t.
13.11 - Assurance-rapport bij inhoud prospectus van beleggingsinstelling ex art. 115x lid 1e BGfo Wft 1 Gereed N.v.t.
13.12 13.10.1 Onderzoeksrapport geprognosticeerde rendementscijfers beleggingsinstelling (ex artikel 2:4 c Nadere Regeling gedragstoezicht 

financiële ondernemingen Wft)
1 Gereed N.v.t.

14 Oud nr. Controleverklaringen en assurance-rapporten ten behoeve van pensioenfondsen Aantal Nederlands Engels

14. 1 14. 2.1 Goedkeurende controleverklaring ex artikel 147 lid 5 Pw bij staten van een pensioenfonds ex artikel 147 lid 2 Pw 1 Gereed N.v.t.
14.2 - Controleverklaring bij z-score en performancetoets van een bedrijfstakpensioenfonds 1 Gereed N.v.t.
14.3 14.2 Assurance-rapport bij de opgave van basisgegevens voor de berekening van de voorziening voor pensioenverplichtingen van een 

pensioenfonds
1 Gereed N.v.t.

14.4 - Assurance-rapport bij de opgave normportefeuille van een bedrijfstakpensioenfonds 1 Gereed N.v.t.

15 Oud nr. (Emmissie)prospectus Aantal Nederlands Engels

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

1 N.v.t. Gereed

15.3 N.v.t. Assurance-rapport inzake een winstverwachting in verband met een prospectus 1 N.v.t. Gereed
15.4 15.4.1 Assurance-rapport over het opstellen van pro forma financiële informatie die in een prospectus is opgenomen 1 Gereed Gereed

16 Oud nr. Inbrengverklaringen Aantal Nederlands Engels

16.1 16.1.1 Controleverklaring betreffende voorgenomen inbreng op aandelen bij oprichting van een N.V. (artikel 2:94a lid 2 BW) 1 Gereed Gereed

16.2 16.3.1 Controleverklaring betreffende voorgenomen inbreng op na oprichting uit te geven aandelen in een N.V. (artikel 2:94b lid 2 BW) 1 Gereed Gereed

16.3 16.5.1 Controleverklaring betreffende de verkrijging door een N.V. van goederen van oprichters of aandeelhouders (Nachgründung; 
artikel 2:94c lid 3 BW)

1 Gereed Gereed

16.4 21.3.1 Controleverklaring betreffende de omzetting van een B.V. in een N.V. (artikel 2:72 lid 1 BW), respectievelijk de omzetting van 
een N.V. in een B.V. (artikel 2:183 lid 1 BW)

1 Gereed Gereed

16.5 21.4.1 Controleverklaring betreffende de omzetting van een andere rechtspersoon dan een B.V. of N.V. in een N.V. (artikel 2:72 lid 2 
BW), respectievelijk B.V. (artikel 2:183 lid 2 BW)

1 Gereed Gereed

17 Oud nr. Splitsingsverklaringen Aantal Nederlands Engels



17.1 19.1 Controleverklaring betreffende ruilverhouding aandelen bij een voorstel tot zuivere juridische splitsing (artikel 2:334aa lid 1 BW), 
niet zijnde een splitsing als bedoeld in artikel 2:334cc BW

1 Gereed Gereed

17.2 19.2 Controleverklaring betreffende ruilverhouding aandelen bij een voorstel tot zuivere juridische splitsing (artikel 2:334aa lid 1 BW), 
tevens zijnde een splitsing als bedoeld in artikel 2:334cc BW

1 Gereed Gereed

17.3 19.3 Controleverklaring betreffende ruilverhouding aandelen (artikel 2:334aa lid 1 BW) en omvang gebonden eigen vermogen (artikel 
2:334aa lid 2 BW) bij een voorstel tot juridische afsplitsing

1 Gereed Gereed

17.4 19.4 Accountantsverslag betreffende de mededelingen omtrent de ruilverhouding van de aandelen in de toelichting bij een voorstel 
tot juridische splitsing (artikel 2:334aa lid 3 BW)

1 Gereed Gereed

17.5 19.5 Controleverklaring betreffende de verkrijging van vermogensbestanddelen onder algemene titel door een verkrijgende N.V. bij 
een voorstel tot juridische splitsing (artikel 2:334bb lid 1 BW)

1 Gereed Gereed

18 Oud nr. Fusieverklaringen Aantal Nederlands Engels

18.1 20.1 Controleverklaring betreffende een voorstel tot juridische fusie (artikel 2:328 lid 1 BW) 1 Gereed Gereed
18.2 20.2 Controleverklaring betreffende een voorstel tot grensoverschrijdende juridische fusie tussen een Nederlandse N.V./B.V. en een 

buitenlandse kapitaalvennootschap (artikel 2:328 lid 1 juncto artikel 2:333g BW)
1 Gereed Gereed

18.3 20.3 Accountantsverslag betreffende de mededelingen omtrent de ruilverhouding van de aandelen in de toelichting bij een voorstel 
tot juridische fusie (artikel 2:328 lid 2 BW)

1 Gereed Gereed

19 Oud nr. Overige rapportages Aantal Nederlands Engels

19.1 21.1.1 Verklaring bij mededeling bestuur ex artikel 2:362 lid 6 BW inzake feiten die worden geconstateerd nadat de jaarrekening is 
behandeld in de algemene vergadering

1 Gereed N.v.t.


