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Tilburg, 26 oktober 2018 
 
Behandeld door : DvO/RvH 
Betreft : Reactie 'Consultatiedocumenten NBA-handreiking 1104A, 1104B, 1104C en 
1104D" 
 
 
Geachte heer Dieleman, 
 
Hierbij ontvangt u onze reactie op de consultatiedocumenten:  

• ‘NBA-handreiking 1104A (beheerders van) beleggingsinstellingen en 
beleggingsondernemingen’; 

• ‘NBA-handreiking 1104B (her)verzekeraars’; 
• ‘NBA-handreiking 1104C pensioenfondsen’; 
• ‘NBA-handreiking 1104D banken’. 

 
Wij willen opmerken het initiatief te ondersteunen om de huidige NBA-handreiking ‘1104 
Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant in de 
financiële sector’ te splitsen per sector. Wij zijn van mening dat hierdoor de leesbaarheid van 
de NBA-handreiking wordt verbeterd.  
 
Wij verwijzen naar de bijlagen waar onze observaties zijn opgenomen inzake de NBA-
handreikingen 1104A voor (beheerders van) beleggingsinstellingen en -ondernemingen, 1104B 
voor (her)verzekeraars en 1104D voor banken. Volledigheidshalve merken wij op dat wij geen 
observaties hebben bij ‘NBA-handreiking 1104C pensioenfondsen’ 
 
Conform u verzoek, vermelden wij dat uit hoofde van transparantie wij geen bezwaar hebben 
dat deze brief op de website van de NBA wordt gepubliceerd. 
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Tot een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
BDO Audit & Assurance 
namens deze, 
 
w.g.       w.g. 
 
 
drs. L.M. Jansen RA     D.W.S. van Onzenoort RA 
Lid MT Audit & Assurance    Hoofd Bureau Vaktechniek 
 
 
Bijlagen:  

A. Consultatiedocument ‘NBA-handreiking 1104A Specifieke wettelijke verplichtingen 
van de interne auditor en de externe accountant bij (beheerders van) 
beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen’ 

B. Consultatiedocument ‘NBA-handreiking 1104B Specifieke wettelijke verplichtingen 
van de interne auditor en de externe accountant bij (her)verzekeraars 

C. Consultatiedocument ‘NBA-handreiking 1104D Specifieke wettelijke verplichtingen 
van de interne auditor en de externe accountant bij banken   
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Bijlage A. Consultatiedocument ‘NBA-handreiking 1104A Specifieke wettelijke 
verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant bij (beheerders 
van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen’ 

 
Paragraaf 3.1.1.3 
Onder de laatste bullet “leidt tot weigering van het afgeven van een verklaring of tot het maken 
van voorbehouden” wordt in de NBA-handreiking 1104B Verzekeraars, NBA-handreiking 1104C 
Pensioenen en NBA-handreiking 1104D Banken de volgende voetnoot aan deze zin toegevoegd 
“Hiermee wordt niet bedoeld de opname van een onverplichte of verplichte paragraaf ter 
benadrukking van aangelegenheden in een goedkeurende controleverklaring”.  
Wij zouden verwachten dat deze voetnoot ook wordt opgenomen in de NBA-handreiking 1104A.  
 
Paragraaf 3.1.2.1 
Onder de eerste bullet wordt vermeld “(een beheerder van een) beleggingsonderneming”. In 
overeenstemming met artikel 4:27 lid 4 van Wet op het financieel toezicht voorstel om “(een 
beheerder van een)” te verwijderen. 
 
Paragraaf 3.1.3.1  
In deze paragraaf wordt vermeld “de jaarrekening van een vermogensbeheerder”. Gezien de 
gewenste consistentie van gehanteerde terminologie voorkeur om de term 
“vermogensbeheerder” te vervangen door “(beheerder van) beleggingsinstelling, (een 
beheerder van een) icbe of een belegginsonderneming”.  
 
Paragraaf 3.4 
In deze paragraaf wordt onder de eerste bullet vermeld “het prospectus van 
beleggingsinstelling en icbe’s beleggingsinstellingen en ICBE’s”. Voorstel om deze termen te 
vervangen door “abi’s en icbe’s.”, consistent met de Handleiding Regelgeving Accountancy 
Nederlandse voorbeeldrapportages hoofdstuk 13.11 en hoofdstuk 13.12.   
 
Paragraaf 3.4 
In deze paragraaf wordt onder de tweede bullet vermeld “de icbe ICBE-bepalingen”. Voorstel 
om hier van “ICBE-bepalingen” van te maken. Tevens voorstel om het gehele document te 
toetsen op consistente schrijfwijze van “ICBE” versus “icbe”.  
 
Pagina 14 Aandachtspunt – Structurering en inrichting 
In kolom “Toelichting (zie paragraaf)” wordt op regel “Structurering en inrichting” verwezen 
naar “1.3.1”. Deze verwijzing naar “1.3.1” dient te worden vervangen door “1.3.2”. 
 
Pagina 14 Aandachtspunt – Solvabiliteit en financiële positie 
In kolom “Toelichting (zie paragraaf)” wordt op regel “Solvabiliteit en financiële positie” 
verwezen naar “1.3.3”. Deze verwijzing naar “1.3.1” dient te worden vervangen door “1.3.2”. 
 
Pagina 14 Aandachtspunt – Structurering en inrichting bedrijfsvoering 
In kolom “Referentie” wordt op regel “Structurering en inrichting bedrijfsvoering – Eisen aan 
opzet en werking bedrijfsvoering en verantwoording daarover” wordt niet verwezen naar 
artikelen “29b, 32a, 32b, 32c” van Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft 
(BGfo). Voorstel om de verwijzing naar artikelen “29b, 32a, 32b, 32c” van BGfo toe te voegen. 



 

 
 
 
 

4  |  nieuwe perspectieven 

 
Pagina 15 Aandachtspunt – Structurering en inrichting bedrijfsvoering 
In kolom “Referentie” wordt op regel “Structurering en inrichting bedrijfsvoering – Eisen aan 
uitbesteding” wordt verwezen naar artikelen “38b t/m 38f” van Besluit Gedragstoezicht 
financiële ondernemingen Wft (BGfo). Voorstel om de verwijzing naar artikelen “38b t/m 38f” 
van BGfo te verwijderen, aangezien deze artikelen met ingang van 3 januari 2018 zijn komen 
te vervallen. 
 
Pagina 20 Aandachtspunt – Structurering en inrichting 
In kolom “Referentie icbe” wordt op regel “Structurering en inrichting” niet verwezen naar 
artikel 23j van Besluit Prudentiële Regels (BPR). Aangezien dit specifieke artikel van toepassing 
is op beheerders van ICBE’s zouden we willen voorstellen om ook een referentie naar “art. 23j 
Bpr” te willen opnemen. 
 
Pagina 20 Aandachtspunt – Structurering en inrichting bedrijfsvoering 
In kolom “Referentie icbe” wordt op regel “Structurering en inrichting – Eisen aan opzet en 
werking bedrijfsvoering en verantwoording daarover, incidentenregeling” niet verwezen naar 
artikel 38a BGfo. Aangezien dit specifieke artikel van toepassing is op beheerders van ICBE’s 
zouden we willen voorstellen om ook een referentie naar “art. 38a BGfo” te willen opnemen.   
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Bijlage B. Consultatiedocument ‘NBA-handreiking 1104B Specifieke wettelijke 

verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant bij (her)zekeraars’ 
 
Paragraaf 3.1.3.2 
In laatste zin van paragraaf 3.1.3.2 wordt artikel “3:90” vermeld. Dit artikel heeft betrekking 
op bijkantoren van een bank, en derhalve niet van toepassing op verzekeraars. 
 
Paragraaf 3.3.1.9 
In de laatste zin van paragraaf 3.3.1.9 wordt artikel “133 lid 1 van Bpr.” vermeld. Aangezien 
artikel 133 van Bpr geen lid 1 heeft kan ‘lid 1’ vervallen. 
 
Pagina 29 Attentiepunten – Uitbesteden van werkzaamheden 
In kolom “Referentie” op regel “Uitbesteden van werkzaamheden” staat “art. 17:4 Bpr” 
vermeld. Dit artikel heeft geen betrekking op uitbesteding van werkzaamheden, waardoor “art. 
17:4 Bpr” kan komen te vervallen. 
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Bijlage C. Consultatiedocument ‘NBA-handreiking 1104D Specifieke wettelijke 
verplichtingen van de interne auditor en de externe accountant bij banken’ 

 
Paragraaf 3.9.1 
In deze paragraaf wordt ingegaan op “het wet- en regelgevingskader”. Voorstel zou zijn om 
deze paragraaf uit te breiden met hetgeen reeds in paragraaf 3.3.1 is vermeld van de ‘NBA-
handreiking 1104A Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe 
accountant bij (beheerders van) beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen’.  
 
Pagina 31 Aandachtspunt – Minimum eigen vermogen 
In kolom “Referentie” wordt op regel “Minimum eigen vermogen” wordt verwezen naar artikel 
“89” van Besluit Prudentiële Regels (Bpr). Voorstel om de verwijzing naar “art. 89 Bpr” te 
verwijderen, aangezien deze artikelen met ingang van 1 januari 2016 is komen te vervallen. 
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