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NBA-handreiking 1104C Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en 
de externe accountant bij pensioenfondsen 
 
 

NBA-handreiking 1104C: Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de ex-
terne accountant bij pensioenfondsen  

Van toepassing op:  Controle jaarrekening 

 Controle staten 

 Interne audits 

Onderwerp: Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor en de externe 
accountant bij pensioenfondsen 

Datum: 14 september 2018 (Consultatieversie) 

Laatst herzien: 24 juli 2015 
 

Status: NBA-handreiking, geen dwingende bepalingen. Wanneer in de tekst het 
woord ‘dient’ of een synoniem daarvan wordt gebruikt, betreft het een 
verwijzing naar wettelijke of overige verplichtingen. 

Relevante regelgeving:  Pensioenwet (Pw) 

 Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) 

 Besluit Financieel toetsingskader 

 Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenre-
geling 

 Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen 

 Rapportagekader pensioenfondsen 

 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf 
2000) 

Toekomstige regelgeving Op 13 januari 2017 is de herziene IORP-richtlijn (IORP II) in werking ge-
treden. Op dit moment wordt gewerkt aan implementatieregelgeving1 
waardoor uiterlijk op 12 januari 2019 deze richtlijn geïmplementeerd 
moet zijn in de, voor pensioenfondsen relevante, Nederlandse wet- en 
regelgeving. Een belangrijke implicatie van de nieuwe richtlijn ligt op het 
gebied van governance. De nieuwe richtlijn vereist dat er drie (nieuwe) 
sleutelfuncties worden gevormd: de Interne Auditfunctie, de Risicobe-
heerfunctie en de Actuariële functie. Voor de invulling van de sleutelfunc-
ties worden geen specifieke eisen gesteld vanuit IORP II. IORP II be-
paalt dat lidstaten kunnen toestaan dat deze functies worden uitbesteed. 
Nederland maakt hier in de huidige wetvoorstellen gebruik van. Bij de or-
ganisatie van de functies houdt het pensioenfonds rekening met onder 
meer de schaal, aard, omvang en complexiteit van de organisatie  (‘pro-
portionaliteit’).  Verder zijn bepalingen opgenomen omtrent grensover-
schrijdende activiteiten, ten aanzien van informatievereisten (communi-
catie) en ten aanzien van het prudentieel toezicht. 
 
In deze handreiking zijn de wijzigingen die IORP II met zich meebrengt, 
op basis van het wetsvoorstel van 12 april 2018 opgenomen. Afhankelijk 
van de wijze van invoering van IORP II in de Nederlandse wet- en regel-
geving en bijvoorbeeld de guidance van DNB zullen deze effecten nog 
aangepast worden in deze (concept) handreiking. 
 
Op 11 april 2018 heeft de minister van Financiën de Eerste Kamer geïn-
formeerd over de status van het voornemen om onder meer grote pensi-

oenfondsen aan te wijzen als organisatie van openbaar belang (OOB). 
Dit voornemen is nog niet geïmplementeerd in de wetgeving. 

                                                
1 Zie de wetsvoorstellen van de Tweede Kamer van 12 april 2018 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/de-
tail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A34934. 

https://www.pensioenfederatie.nl/stream/nadere-memorie-van-antwoord-inzake-de-wet-aanvullende-maatregelen-accountantsorganisaties.pdf
https://www.pensioenfederatie.nl/stream/nadere-memorie-van-antwoord-inzake-de-wet-aanvullende-maatregelen-accountantsorganisaties.pdf
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Consultatie:  De NBA-handreiking 1104C is in consultatie. De consultatietermijn loopt 
tot 5* oktober 2018. *Voor 5 oktober wordt men verzocht te melden óf 
een reactie zal worden ingestuurd. Daarna kan tot 26 oktober de reactie 
worden ingestuurd. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
De NBA heeft zich ten doel gesteld voor een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te zorgen. Niettemin is 
de NBA niet aansprakelijk voor onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen.  
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Gebruikte afkortingen en internetpagina’s 
 

ABTN Actuariële en bedrijfstechnische nota 
AFM Autoriteit Financiële Markten - www.afm.nl 
Art. artikel(en) 
Bp Beroepspensioenfonds 
Bftp Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen 
Bpf Bedrijfstakpensioenfonds  
Bup Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 
BW2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek 
DNB De Nederlandsche Bank - www.dnb.nl 
EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority 
EU Europese Unie 
HRA Handleiding Regelgeving Accountants - www.nba.nl/wet-en-regelgev-

ing/beroepsregels/HRA  
IORP         Institutions for Occupational Retirement Provision Directive  
IBPV          Instelling voor bedrijfspensioenvoorzieningen. 
NBA Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants - www.nba.nl 
NV COS Nadere voorschriften controle- en overige standaarden - www.nba.nl/wet-en-regelge-

ving/beroepsregels/HRA 
OOB Organisatie van openbaar belang 
Opf Ondernemingspensioenfonds 
Pf Pensioenfederatie - www.pensioenfederatie.nl 
Pw Pensioenwet 
Standaard De desbetreffende standaard van de NV COS 
Wft Wet op het financieel toezicht 
Wta Wet toezicht accountantsorganisaties 
Wvb Wet verplichte beroepspensioenregeling 
  

http://www.afm.nl/
http://www.dnb.nl/
http://www.nba.nl/
http://www.nba.nl/
http://www.nba.nl/Wet-en-regelgeving/Beroepsregels/HRA/
file:///C:/Users/Robs/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SNIJLV33/www.pensioenfederatie.nl
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1 Inleiding  

1.1 Het doel van deze handreiking is om uitleg te geven over: 

 de specifieke wettelijke verplichtingen vanuit de toezichtwetgeving voor pensioenfondsen 
voor de externe accountant die de jaarrekening of de staten controleert van een pensioen-
fonds dat ingevolge de Pw of de Wvb onder toezicht staat; 

 de specifieke wettelijke verplichtingen vanuit de toezichtwetgeving voor pensioenfondsen 
voor de interne auditor, indien deze functie is ingericht. 

 
De handreiking is bijgewerkt naar de stand van de wet- en regelgeving op 12 april 2018, tenzij 
anders is vermeld. 

 
1.2 De handreiking is beperkt tot uitleg over specifieke verplichtingen voor de interne auditor en 

de externe accountant die voortvloeien uit de pensioenwetgeving (die tevens dient als toe-
zichtwetgeving). Deze handreiking is niet bedoeld om een volledig overzicht te geven van de 
toezichtwetgeving voor pensioenfondsen. Naast de verplichtingen die voortvloeien uit deze 
wetgeving zijn ook andere verplichtingen op de interne auditor en de externe accountant van 
toepassing (b.v. de Wta, het BW en de EU-Verordening 537/2014 voor oob’s). Deze worden in 
de handreiking niet behandeld.  

 
1.3 Deze handreiking gaat specifiek in op de meldingsplichten van de externe accountant vanuit 

de Pw en Wvb. Deze handreiking gaat niet in op andere meldingsplichten die vanuit andere 
wet- of regelgeving zoals de NV NOCLAR zouden kunnen ontstaan. 

 
1.4  In de Pw, de Wvb en lagere regelgeving worden onder meer de volgende soorten fondsen ge-

definieerd: Algemeen Pensioenfonds, Bedrijfstakpensioenfonds, Beroepspensioenfonds, en 
een Ondernemingspensioenfonds. De premiepensioeninstellingen (PPI) zijn onder de Wft ge-
definieerd en komen niet aan bod in deze handreiking. Er zijn slechts enkele PPI’s.  

 
1,5 Het zijn vooral de grote pensioenfondsen die beschikken over een interne auditor. Indien dat 

het geval is gelden voor deze fondsen ook bepaalde wettelijke verplichtingen voor de interne 
auditor. In de praktijk hebben pensioenfondsen thans veelal geen interne auditfunctie. Met de 
implementatie van IORP II wordt een interne audit functie verplicht2. Voor de wijze van invul-
ling van de interne auditfunctie worden geen specifieke eisen gesteld vanuit IORP II. IORP II 
bepaalt dat lidstaten kunnen toestaan dat deze functies worden uitbesteed. Nederland maakt 
hier in de huidige wetvoorstellen gebruik van. Het pensioenfonds houdt bij de invulling hiervan 
onder meer rekening met de schaal, aard, omvang en complexiteit van de organisatie (‘pro-
portionaliteit’). Er worden onafhankelijkheidseisen en geschiktheidseisen gesteld. De functie 
moet onafhankelijk zijn van de uitvoering en van de andere sleutelfuncties (risicobeheer en 
actuarieel).  

 
  

  

                                                
2  In artikel 26 van Richtlijn 2016/2341 van het Europees Parlement (IROP II) is aangegeven dat pensioenfondsen over een in-

terne auditfunctie moeten beschikken. De taak van de interne auditfunctie is het evalueren of het interne controlesysteem en 
andere onderdelen van de governance in voorkomend geval met inbegrip van de uitbestede werkzaamheden, adequaat en 
doeltreffend zijn. 
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2 Verantwoordelijkheden 

2.1 Met ‘toezicht’ wordt bedoeld het externe toezicht zoals dat is geregeld in de wet- en regelge-
ving. Voor het pensioenfonds is dat de Pw of de Wvb en daaraan verwante regelgeving (rele-
vante besluiten en toezichthoudersregelingen). Daarnaast is er ook de Europese Richtlijn voor 
pensioenen (IORP)3. De toezichthouders zijn DNB en AFM. DNB is verantwoordelijk voor pru-
dentieel toezicht, de AFM voor gedragstoezicht. DNB is primair toezichthouder op en verstrekt 
vergunningen aan organisaties waarbij prudentieel toezicht van overwegend belang is (dit is 
het geval bij pensioenfondsen). De AFM is primair toezichthouder op en verstrekt vergunnin-
gen aan organisaties waarbij gedragstoezicht van overwegend belang is. De toezichthouders 
DNB en AFM werken nauw samen met de Europese toezichthouder EIOPA. 

 
2.2 In het kader van de relatie tussen het pensioenfonds, de interne auditor, de externe accoun-

tant en de toezichthouders worden de volgende verantwoordelijkheden onderscheiden:  
 

 het bestuur is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de externe rapportage (bestuurs-
verslag, jaarrekening en staten) daarover, waarbij onder meer de eisen van wet- en regel-
geving in acht moeten worden genomen; 

 de interne auditor is verantwoordelijk voor de onafhankelijke toetsing van de effectiviteit 
van de organisatie-inrichting en van de procedures en maatregelen; 

 de externe accountant is verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening en de sta-
ten4 (en voor overige werkzaamheden waartoe hij opdracht heeft verkregen). Bij de con-
trole van de jaarrekening of de staten gaat de externe accountant in het kader van Stan-
daard 250 Het in overweging nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financi-
ele overzichten na of het pensioenfonds aan de voor deze controle relevante wet- en regel-
geving heeft voldaan. Wanneer de externe accountant werkzaamheden verricht bestaat, 
afhankelijk van de omstandigheden, verantwoordelijkheid jegens toezichthouders om be-
paalde zaken te melden of inlichtingen te verstrekken vanuit de desbetreffende toezicht-
wetgeving en vanuit Standaard 250; 

 de toezichthouder is verantwoordelijk voor de uitoefening van het toezicht. 
 
2.3 De externe accountant kan gebruik maken van de werkzaamheden van interne auditors in 

overeenstemming met Standaard 610 Gebruikmaken van de werkzaamheden van interne au-
ditors. 

  

                                                
3  De Europese richtlijn voor pensioenen (de officiële naam van de richtlijn is Institutions for Occupational Retirement Provision Di-

rective (IORP) regelt het bestuur en de communicatie van pensioenfondsen in de EU-landen. De richtlijn geeft ook regels voor 
pensioenfondsen die in het buitenland actief zijn en helpt lidstaten bij de verbetering van hun pensioenstelsel. Dit is vooral belang-
rijk voor landen met een minder goed ontwikkeld pensioenstelsel. Op 13 januari 2017 is de herziene IORP-richtlijn (IORP II) in 
werking getreden. Op dit moment wordt gewerkt aan implementatieregelgeving waardoor uiterlijk op 12 januari 2019 deze richtlijn 
geïmplementeerd moet zijn in de, voor pensioenfondsen relevante, Nederlandse wet- en regelgeving. Zie hiervoor hoofdstuk 4. 

4  De controle van de jaarrekening ingevolge BW 2 of de Pensioenwet en de controle van de staten ingevolge de Pensioenwet wor-
den volgens de Wta aangemerkt als wettelijke controles. Voor het verrichten van wettelijke controles heeft een accountantsorgani-
satie een vergunning van de AFM nodig. 
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3 Wettelijke verplichtingen en werkzaamheden interne auditor en externe 
accountant 

3.1 Meldingen en inlichtingen aan en overleg met toezichthouders 

3.1.1 Meldingsplicht van externe accountant aan toezichthouders (DNB en AFM) 

3.1.1.1 In art. 170 lid 1 Pw en art. 165 lid 1 Wvb is bepaald dat een externe accountant die het onder-
zoek naar de staten uitvoert de prudentiële toezichthouder (DNB) zo spoedig mogelijk, doch 
na het in kennis stellen van het pensioenfonds, elke omstandigheid meldt waarvan hij bij de 
uitvoering van het onderzoek kennis heeft gekregen en die: 

 in strijd is met genoemde wetten; 

 de nakoming van de door het pensioenfonds aangegane verplichtingen bedreigt; of 

 leidt tot de weigering van het afgeven van de controleverklaring of tot het maken van voor-

behouden, kort gezegd: het niet afgeven van een goedkeurende controleverklaring5. 

Meer informatie over de meldingsprocedure is te vinden op de websites van DNB en AFM. 
 

3.1.1.2 Op 11 april 2018 heeft de minister van Financiën de Eerste Kamer geïnformeerd over de sta-
tus van het voornemen om onder meer grote pensioenfondsen aan te wijzen als organisatie 
van openbaar belang (OOB). Dit voornemen is nog niet geïmplementeerd in de wet- en regel-
geving. Als dit wordt geïmplementeerd, heeft de externe accountant uit hoofde van de EU-Ver-
ordening 537/2014 bij een OOB tevens de plicht om aan de AFM alle informatie te melden die 
een van de volgende zaken tot gevolg kan hebben6: 

 materiele inbreuk op wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen; 

 bedreiging of twijfel over continuïteit; 

 weigering oordeel, afkeurende verklaring of verklaring met voorbehoud. 
 
3.1.1.3 Omdat de verantwoordelijkheden tot doen van meldingen voortvloeit uit wettelijk voorschriften, 

handelt de externe accountant niet in strijd met de geheimhoudingsbepalingen van de Wta 
(art. 26) en de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (paragraaf 2.6). 

 
3.1.1.4  De meldingsplicht van de externe accountant betreft onder meer de omstandigheden waarvan 

hij bij de uitvoering van het onderzoek van de staten kennis heeft gekregen en die in strijd zijn 
met de ingevolge de Pw of de Wvb aan het pensioenfonds opgelegde verplichtingen. Dat im-
pliceert dat de externe accountant kennis moet hebben van deze verplichtingen.  

 
Het is van belang dat de externe accountant in die gevallen waarin daartoe aanleiding bestaat 
tot melding aan de toezichthouders overgaat. Hierbij wordt een proactieve rol van de externe 
accountant verwacht, ook in die situaties waarin de entiteit al contact heeft opgenomen met de 
toezichthouders. De externe accountant is ervoor verantwoordelijk dat hij zelf zo spoedig mo-
gelijk bepaalde omstandigheden waarvan hij kennis heeft gekregen aan de toezichthouders 
meldt. 
 

3.1.1.5 DNB kan via het pensioenfonds in contact treden met de interne auditor. Bovengenoemde 
meldingsplicht rust formeel niet op de interne auditor. 
 

3.1.1.6 De controles van de jaarrekeningen van pensioenfondsen zijn gericht op de getrouwheid daar-
van. De controles van de staten van pensioenfondsen zijn gericht op opstelling in overeen-
stemming met de bepalingen van en ingevolge de Pw of de Wvb. Bij zijn controlewerkzaamhe-
den besteedt de externe accountant niet noodzakelijkerwijs aandacht aan naleving door het 
pensioenfonds van alle ingevolge de toezichtwetgeving opgelegde verplichtingen.  

 
3.1.1.7 De externe accountant zal kennisnemen van de correspondentie met de toezichthouders en 

de rapportages van de toezichthouders om na te gaan of het pensioenfonds zelf een melding 
heeft verricht. De externe accountant hoeft op grond van de meldingsplicht geen andere werk-
zaamheden te verrichten dan de reguliere werkzaamheden die op grond van de opdracht tot 

                                                
5  Hiermee wordt niet bedoeld de opname van een onverplichte of verplichte paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden in 

een goedkeurende controleverklaring. 
6  Deze meldplicht wordt hier voor de volledigheid genoemd. De EU-verordening heeft rechtstreekse werking, maar is voor alle oob’s 

en niet specifiek voor pensioenfondsen. 
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controle van de staten zullen worden uitgevoerd.  

 
3.1.1.8 De externe accountant dient zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden af te vragen of hij 

kennis heeft gekregen van omstandigheden die aan de toezichthouders moeten worden ge-
meld. Wanneer de pensioenfonds een melding heeft gedaan aan de toezichthouder dan ver-
krijgt de externe accountant een afschrift van de gedane melding. Daarnaast laat de externe 
accountant het bestuur bevestigen dat het de externe accountant volledig op de hoogte ge-
steld heeft van omstandigheden die aanleiding geven tot melding en tevens van invloed kun-
nen zijn op de jaarrekening of de staten. Hiervoor wordt verwezen naar Standaard 580 “Schrif-
telijke bevestigingen”.  Dit laat onverlet dat de externe accountant een zelfstandige meldings-
plicht heeft (zie paragraaf 3.1.1.2). 

 
3.1.1.9 De externe accountant maakt, mede in verband met de vereiste zorgvuldigheid, de inhoud van 

een eventuele voorgenomen melding kenbaar aan het bestuur. Alvorens hij de melding doet 
stelt hij het bestuur in de gelegenheid om de toezichthouder te informeren. Dit laat onverlet de 
wettelijke eis aan de externe accountant om zo spoedig mogelijk zelf tot melding over te gaan. 
Dit betekent dat de externe accountant normaliter binnen enkele werkdagen nadat hij kennis 
heeft gekregen van de omstandigheden die aan de toezichthouders moeten worden gemeld, 
tot melding overgaat. De melding door de externe accountant vindt in alle gevallen (ook) 
schriftelijk plaats. 

 
3.1.1.10 De NBA heeft een themalijst opgesteld voor pensioenfondsen. Deze themalijst bevat de rele-

vante van toepassing zijnde wet- en regelgeving waarmee de externe accountant bij de con-
trole van de jaarrekening of de staten voor DNB geconfronteerd kan worden ten behoeve van 
eventuele meldingen aan toezichthouders. De themalijst is als bijlage 1 bij deze handreiking 
opgenomen. De externe accountant betrekt deze bijlage in de uitvoering van zijn controle-
werkzaamheden voortvloeiend uit Standaard 250, Het in aanmerking nemen van wet- en re-
gelgeving bij een controle van financiële overzichten.  

3.1.2 Verstrekken van inlichtingen door de externe accountant aan toezichthouders (DNB en AFM) 

 
3.1.2.1 Op grond van art. 168 lid 1 PW en art. 163 lid 1 Wvb kan de toezichthouder inlichtingen vorde-

ren, onder meer bij de externe accountant. De externe accountant verstrekt ingevolge art. 170 
Pw en art. 165 Wvb desgevraagd de inlichtingen en/of inzicht in zijn controlewerkzaamheden.  

 
3.1.2.2  De externe accountant van een pensioenfonds is verplicht om aan de toezichthouders alle in-

lichtingen te verstrekken die de toezichthouders redelijkerwijs nodig hebben voor het toezicht 
op de naleving van de Pw of de Wvb, indien en voor zover de toezichthouder daarom ver-
zoekt. Hierbij kan gedacht worden aan het accountantsverslag aan het bestuur, de manage-
ment letter en overige correspondentie die rechtstreeks betrekking heeft op de controleverkla-
ring bij de jaarrekening en/of de staten. 

3.1.3 Overleg tussen het pensioenfonds, de toezichthouder en de externe accountant 

3.1.3.1 De toezichthouders (DNB en AFM) kunnen vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die zijn ver-
kregen bij de vervulling van de toezichttaak, verstrekken aan de externe accountant die is be-
last met de wettelijke controle van de jaarrekening en/of controle van de staten van een pensi-
oenfonds, voor zover de vertrouwelijke gegevens of inlichtingen betrekking hebben op dat 
pensioenfonds en noodzakelijk zijn voor de controle conform art. 208 lid 1a Pw en art. 202 lid 
1a Wvb. 

 
3.1.3.2 De externe accountant kan in overweging nemen, bijvoorbeeld nadat hij zijn risicoanalyse 

heeft uitgevoerd of voordat hij de controle van de jaarrekening of de staten heeft afgerond, te 
informeren bij de toezichthouders of zij relevante gegevens of inlichtingen bij de vervulling van 
de toezichttaak hebben verkregen. 

 
3.1.3.3  Indien de toezichthouder daarom verzoekt, verstrekt de externe accountant een nadere toe-

lichting op de vragen van DNB. De toezichthouder stelt in deze situatie het pensioenfonds in 
de gelegenheid om aanwezig te zijn bij de kennisgeving en bij het verstrekken van inlichtingen 
door de externe accountant.  
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3.1.3.4  Pensioenfondsen, hun externe accountants en de toezichthouders zijn gebaat bij goede sa-

menwerking bij het uitwisselen van informatie zoals hiervoor bedoeld. In deze handreiking zijn 
de afspraken vastgelegd, die gemaakt zijn tussen de NBA en DNB over een zogenoemd tri-
partiete overleg. Een dergelijk overleg is ook ingevoerd voor een aantal pensioenfondsen op 
basis van art. 170 lid 4 Pw en art. 165 lid 4 Wvb. Het initiatief voor het tripartiete overleg ligt bij 
DNB. 

 
3.1.3.5   De doelstelling van het tripartiete overleg is om retrospectieve en prospectieve informatie te 

delen waarmee wordt bijgedragen aan de effectiviteit en efficiëntie van de werkzaamheden 
van de betrokken partijen.  

 
3.1.3.6  Aan het tripartiete overleg nemen deel: 

 een vertegenwoordiging van het pensioenfonds. Het is wenselijk dat één of meer leden van 
het bestuur aan het tripartiete overleg deelnemen; 

 de externe accountant en eventueel één of meer leden van zijn controleteam; 

 DNB, vertegenwoordigd door de voor het pensioenfonds verantwoordelijke toezichthou-
ders. 

Bovengenoemde deelnemers aan het tripartiete overleg kunnen andere personen, bijvoor-
beeld een (certificerend) actuaris of de interne auditor, verzoeken om deel te nemen aan het 
overleg. 
 

3.1.3.7 De frequentie van het tripartiet overleg dient tussen de betrokken partijen afgestemd te wor-
den. De frequentie zal mede afhankelijk zijn van de toezichtklasse en -regime waarin DNB het 
pensioenfonds heeft ingedeeld of specifieke ontwikkelingen bij het pensioenfonds of de con-
trole.  

 
3.1.3.8  De agenda voor het overleg wordt vooraf en in overleg vastgesteld. De agenda kan de vol-

gende onderwerpen bevatten: 

 ontwikkelingen betreffende het pensioenfonds; 

 het risicoprofiel en de risicobeheerorganisatie van het pensioenfonds; 

 risicoanalyses van het pensioenfonds, de externe accountant, DNB en de interne auditor; 

 de planning van werkzaamheden en attentiepunten van het pensioenfonds, de externe ac-
countant, DNB en de interne auditor; 

 onderzoeksbevindingen van de externe accountant, DNB, de interne auditor en de reactie 
van het bestuur; 

 de jaarrekening; 

 de staten. 
 
3.1.3.9  Bij het overleg wordt openheid betracht door de deelnemende partijen betreffende het: 

 verstrekken van informatie: De deelnemers verstrekken informatie die op zorgvuldige wijze 
tot stand is gekomen zonder dat onnodige beperkingen worden opgelegd aan de bespre-
king van onderwerpen. Zo nodig geven de deelnemers een toelichting op de aard en de 
status van de informatie die zij verstrekken.  

 verkrijgen van informatie: De deelnemers betrachten de nodige zorgvuldigheid ten aanzien 
van de informatie die zij gedurende het overleg verkrijgen, onder meer betreffende de ver-
trouwelijkheid van deze informatie, de geheimhoudingsplicht en de wijze waarop zij de ver-
kregen informatie voor de eigen werkzaamheden te gebruiken. Tijdens het overleg maken 
de deelnemers hun mening ten aanzien van informatie die zij van andere deelnemers ver-
krijgen, zoals de risicoanalyses, kenbaar aan de andere deelnemers. 

 
3.1.3.10  Tijdens het overleg kunnen stukken worden uitgewisseld. Het overleg wordt genotuleerd. De 

notulen worden na instemming van alle deelnemers definitief gemaakt. 

3.2 Toetsing en beoordeling organisatie-inrichting en risicobeheersing en sleutelfuncties 

3.2.1 Algemeen 
 
3.2.1.1  Volgens art. 143 van de Pw en art. 138 Wvb richt een pensioenfonds zijn organisatie zodanig 
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in dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt, waartoe in het Besluit uitvoe-
ring Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Bup) nadere regels zijn gesteld 
ten aanzien van:  

 beheersing van processen en bedrijfsrisico’s; 

 integriteit; 

 soliditeit; en 

 beheersing van de financiële positie. 
 

Dit wordt nader uitgewerkt in de art. 18 tot en met 22 van het Besluit financieel toetsingskader 
pensioenfondsen (Bftp). Hieronder zijn de belangrijkste bepalingen uit deze artikelen opgeno-
men en worden de relevante artikelen uit IORP II behandeld. De externe accountant betrekt 
deze onderwerpen in de uitvoering van zijn werkzaamheden. 

 
3.2.1.2 Op 13 januari 2017 is de herziene IORP-richtlijn (IORP II) in werking getreden. Op dit moment 

wordt gewerkt aan implementatieregelgeving waardoor uiterlijk op 12 januari 2019 deze richt-
lijn geïmplementeerd moet zijn in de, voor pensioenfondsen relevante, Nederlandse wet- en 
regelgeving. 

 
In IORP II wordt de term instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IBPV’s) gehanteerd. 
IBPV’s (artikel 6 lid 1 IORP II Richtlijn) zijn instellingen die bedrijfspensioenen uitkeren, zoals 
pensioenfondsen voor een bedrijfstak, ondernemingspensioenfondsen en levensverzekerings-
ondernemingen die bedrijfspensioenen uitkeren. Voor deze handreiking wordt de term pensi-
oenfondsen gehanteerd in plaats van de IBPV’s. 
 
De belangrijkste wijzigingen zijn bepalingen omtrent grensoverschrijdende activiteiten, bepa-
lingen ten aanzien van governance vereisten, bepalingen ten aanzien van informatievereisten 
(communicatie) en bepalingen ten aanzien van het prudentieel toezicht. 
 
De IORP II Richtlijn heeft met name impact op de governance van pensioenfondsen. 
Conform deze richtlijnen dienen pensioenfondsen te beschikken over een doeltreffend gover-
nancesysteem. Centraal in deze governance staan drie sleutelfuncties: de risicobeheersings-
functie, de interne auditfunctie en in voorkomend geval de actuariële functie.  

 
3.2.1.3 Organisatie inrichting en risico beheersing 

De bepalingen ten aanzien van de governance-vereisten moet Nederland op enkele punten 
implementeren. De IORP II richtlijn benoemt drie verplicht in te voeren sleutelfuncties: de ac-
tuariële functie, de interne auditfunctie en de risicobeheerfunctie. De werkzaamheden die hier-
mee in verband staan kennen we al grotendeels in de Nederlandse praktijk (namelijk risicoma-
nagement m.b.t. de beleggingen o.b.v. de nFTK), maar de sleutelfuncties moeten voor pensi-
oenfondsen expliciet worden vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving. Daarnaast 
gaat er een nieuwe verplichting gelden dat er elke drie jaar een eigen-risicobeoordeling (ERB) 
dient te worden uitgevoerd en ingediend bij DNB. 
 

3.2.1.4 Sleutelfuncties 
De sleutelfuncties, het risicomanagementsysteem en de eigen-risicobeoordeling (ERB) moe-
ten worden ingevoerd op een wijze die in verhouding staat tot de omvang en interne organisa-
tie, alsook tot de omvang, de aard, de schaal en de complexiteit van de werkzaamheden van 
het fonds (‘proportionaliteit’). Op grond van artikel 24 van de IORP II richtlijn mag één persoon 
meerdere sleutelfuncties combineren, behalve de interne auditfunctie. 

 
3.2.1.5 Risicobeheerfunctie 

De risicobeheerfunctie moet onafhankelijk zijn en de functiehouder moet aan geschiktheids-
eisen voldoen. In artikel 25 van de IORP II Richtlijn is aangegeven dat pensioenfondsen over 
een risicobeheersysteem moeten beschikken dat doeltreffend en goed geïntegreerd is in de 
organisatiestructuur en de besluitvormingsprocessen. 
Het risicobeheerssysteem bestrijkt minimaal de risico’s bij pensioenfondsen of bij partijen aan 
wie activiteiten zijn uitbesteed die zich kunnen voordoen op de volgende terreinen: 

 aangaan van verzekeringstechnische verplichtingen en reservevorming;  

 afgestemd beheer van activa en passiva (asset-liability management — ALM);  

 beleggingen, met name derivaten, securitisaties en vergelijkbare verbintenissen;  
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 beheer van het liquiditeits- en concentratierisico;  

 beheer van het operationele risico;  

 verzekering en andere risicobeperkingstechnieken;  

 milieu-, sociale en governancerisico's met betrekking tot de beleggingsportefeuille en het 
beheer daarvan. 

 
3.2.1.6 Interne auditfunctie 

In artikel 26 van de IORP II Richtlijn is aangegeven dat pensioenfondsen over een interne au-
ditfunctie moeten beschikken. De taak van de interne auditfunctie is het evalueren of het in-
terne controlesysteem en andere onderdelen van de governance in voorkomend geval met 
inbegrip van de uitbestede werkzaamheden, adequaat en doeltreffend zijn. De interne audit-
functie dient onafhankelijk te zijn van uitvoering en van de andere twee sleutelfuncties (risico-
beheer en actuarieel). Degene die de houder is van de interne auditfunctie is verantwoordelijk 
voor de onafhankelijke toetsing van de effectiviteit van de organisatie-inrichting en van de pro-
cedures en maatregelen. De uitvoering kan zijn uitbesteed. 

 
3.2.1.7 Actuariële functie 

De actuariële functie moet onafhankelijk zijn en de functiehouder moet aan geschiktheidseisen 
voldoen. Op grond van artikel 27 van de IORP II Richtlijn moet een pensioenfondsen over een 
actuariële functie beschikken. De actuariële functie is belast met de volgende taken: 

 zij coördineert en houdt toezicht op de berekening van technische voorzieningen;  

 zij beoordeelt of de bij de berekening van de technische voorzieningen gehanteerde me-
thodieken, onderliggende modellen en aannamen passend zijn;  

 zij beoordeelt of er genoeg gegevens worden gebruikt bij de berekening van technische 
voorzieningen, en zij beoordeelt de kwaliteit van die gegevens;  

 zij toetst de bij de berekening van technische voorzieningen gehanteerde aannames aan 
de praktijk; 

 zij verstrekt het bestuurlijk, beleidsbepalend of toezichthoudend orgaan van het pensioen-
fonds informatie over de betrouwbaarheid en adequaatheid van de berekening van techni-
sche voorzieningen;  

 zij brengt advies uit over de algehele gedragslijn voor het aangaan van verzekeringstechni-
sche verplichtingen ingeval het pensioenfonds een dergelijke gedragslijn heeft;  

 zij brengt advies uit over de adequaatheid van de verzekeringsregelingen ingeval het pen-
sioenfonds dergelijke verzekeringsregelingen heeft, en  

 zij draagt ertoe bij dat het risicobeheersysteem doeltreffend wordt toegepast. 
 
3.2.1.8. Uitbesteding 

De sleutelfuncties mogen worden uitbesteed aan andere (externe) dienstverleners. De pensi-
oenfondsen blijven in dat geval wel volledig verantwoordelijk voor de nakoming van al hun ver-
plichtingen uit hoofde van de IORP II richtlijn. 
De uitbesteding mag niet tot het volgende leiden: 

 er wordt afbreuk gedaan aan de kwaliteit van het governancesysteem van het betrokken 
pensioenfonds;  

 het operationele risico neemt onnodig toe;  

 er wordt afbreuk gedaan aan het vermogen van de bevoegde autoriteiten om te controle-
ren of het pensioenfonds haar verplichtingen nakomt;  

 de continuïteit en de toereikendheid van de dienstverlening aan deelnemers en pensioen-
gerechtigden worden ondermijnd. 

 
3.2.1.9 Eigen risicobeoordeling (ERB) 

Pensioenfondsen moeten hun eigen-risicobeoordeling uitvoeren en documenteren op grond 
van artikel 28 van de IORP II richtlijn. Deze risicobeoordeling wordt ten minste om de drie jaar 
of onmiddellijk na een significante wijziging in het risicoprofiel van het pensioenfonds of van de 
door het pensioenfonds uitgevoerde pensioenregelingen verricht. Ingeval van een significante 
wijziging in het risicoprofiel van een specifieke pensioenregeling mag de risicobeoordeling be-
perkt blijven tot die pensioenregeling. 

 
3.2.1.10 Beheerste bedrijfsvoering 

Een pensioenfonds beschikt over goede administratieve en boekhoudkundige procedures en 
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adequate interne controlemechanismen, stelt beleid op ten aanzien van de beheersing van te 
lopen risico’s en draagt zorg voor de uitvoering van dat beleid. 

 
3.2.1.11 Integriteitrisico 

Een pensioenfonds draagt zorg voor een systematische analyse van integriteitrisico’s en stelt 
aan de hand van deze analyse een integriteitbeleid vast en draagt zorg voor de uitvoering van 
dat beleid. 

 
3.2.1.12 Belangenverstrengeling 

Een pensioenfonds beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot het tegen-
gaan van verstrengeling van privébelangen met de belangen van het pensioenfonds van per-
sonen die het beleid van het pensioenfonds bepalen, leden van het orgaan dat is belast met 
het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van het pensioenfonds en andere 
werknemers of andere personen die in opdracht van het pensioenfonds op structurele basis 
werkzaamheden voor het pensioenfonds verrichten. 
 
Een pensioenfonds beschikt over een gedragscode die voor bestuurders en medewerkers van 
het pensioenfonds voorschriften geeft ter voorkoming van belangenconflicten en van misbruik 
en oneigenlijk gebruik van de bij het pensioenfonds aanwezige informatie of zaken. 

 
3.1.1.13 Soliditeit van het pensioenfonds 

Een pensioenfonds voert een beleid gericht op het duurzaam beheersen van te lopen financi-
ele risico’s en andere dan financiële risico’s. 

 
3.2.1.14 Beheerst beloningsbeleid 

Het pensioenfonds legt het beleid inzake beloningen schriftelijk vast en draagt er zorg voor dit 

beleid te implementeren en in stand te houden. Het beleid is afgestemd op de omvang en or-

ganisatie van het pensioenfonds en op de aard, omvang en complexiteit van zijn bedrijf. 
Het beleid inzake beloningen omschrijft de beloningscomponenten en beloningsstructuren die 
ertoe zouden kunnen bijdragen dat het pensioenfonds meer risico’s neemt dan voor hem aan-
vaardbaar is, alsmede de te volgen procedures en maatregelen die dergelijke beloningscom-
ponenten en beloningsstructuren voorkomen en beheersen. 

 

3.2.1.15 Haalbaarheidstoets 
Een pensioenfonds voert periodiek een haalbaarheidstoets uit die op basis van een stochasti-
sche analyse inzicht geeft in de samenhang tussen de financiële opzet, het verwachte pensi-
oenresultaat en de risico’s die daarbij gelden. Er is een aanvangshaalbaarheidstoets en een 
jaarlijkse haalbaarheidstoets. Een pensioenfonds voert een aanvangshaalbaarheidstoets uit 
bij uitvoering van een nieuwe pensioenregeling en bij significante wijzigingen. 

 
3.2.2 Werkzaamheden externe accountant 

 
3.2.2.1 De aandacht van de externe accountant ligt op de interne beheersing, rekening houdend met 

de uitbesteding aan externe partijen voor zover deze relevant is voor de controle van de jaar-
rekening (financial reporting). 

 
3.2.2.2 De beoordeling van de opzet van de interne beheersing vormt onderdeel van de risico as-

sessment van de externe accountant en hierbij betrekt hij (de opzet van) (integraal) risicoma-
nagement bij het pensioenfonds. 

 
3.2.2.3 Belangrijke bevindingen en tekortkomingen in de onderzochte interne beheersing worden door 

de externe accountant gerapporteerd in de management letter en/of het accountantsverslag 
aan het bestuur en het toezicht houdend orgaan. 

 
3.2.2.4 Het accountantsverslag is toegankelijk voor DNB in het kader van haar toezichtstaak. 

3.3    Controle staten 

3.3.1.1 Ingevolge art. 151 lid 3 Pw en art. 146 lid 3 Wvb is DNB belast met het prudentiële toezicht 
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(gericht op de normen ten aanzien van de financiële soliditeit van pensioenfondsen en het bij-
dragen aan de financiële stabiliteit van de sector van pensioenfondsen) en het toezicht (ge-
richt op alle normen in de Pw en de Wvb die geen onderdeel uitmaken van gedrags- of pru-
dentieel toezicht). 

 
3.3.1.2 De verplichting voor pensioenfondsen tot het indienen van staten is vastgelegd in art. 147 lid 2 

Pw en art. 142 lid 2 Wvb en is nader uitgewerkt in art. 30 en volgende van het Bftp. De staten 
zijn onder te verdelen in jaarstaten en kwartaalstaten. In de Regeling informatieverstrekking 
pensioenfondsen zijn de regels met betrekking tot indieningstermijn en –frequentie vastge-
legd. 

 
3.3.1.3 In art. 147 lid 5 Pw en art. 141 lid 5 Wvb is geregeld dat de (jaar)staten worden voorzien van 

een controleverklaring afgegeven door een externe accountant.  
 

3.3.1.4 De rapportageverplichting van pensioenfondsen is uitgewerkt in het Rapportagekader pensi-
oenfondsen. De externe accountant dient volgens het Rapportagekader pensioenfondsen de 
gehele set jaarstaten (niet de kwartaalstaten) te ‘waarmerken’. DNB heeft volgens het Rappor-
tagekader pensioenfondsen naast de toezichttaak, ook een informatietaak. Daarom wordt in 
de jaarstaten ook gevraagd naar de belangrijkste kenmerken van het pensioenfonds en de 
pensioenregelingen. De controle door de externe accountant beperkt zich, conform de Pw en 
de Wvb, evenwel tot de staten die de toezichthouder nodig heeft voor de juiste uitoefening van 
de toezichttaak (zie tabel in 3.3.1.6).  

 
3.3.1.5 Bij bepaling van de kwalitatieve en kwantitatieve materialiteit voor de controle van de staten 

kan aansluiting worden gezocht bij de controle van de jaarrekening. Voorts is het effect van 
mogelijke onjuistheden op de dekkingsgraad en het (minimaal) vereiste eigen vermogen van 
belang. Naast de dekkingsgraad en het (minimaal) vereiste eigen vermogen kunnen andere 
informatie-elementen in de staten als van belang voor de toezichthouder worden aangemerkt. 
In de NBA-handreiking 1120 “Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend ac-
tuaris bij de controle van de jaarrekening en staten van pensioenfondsen” wordt hier een na-
dere invulling op gegeven. 

 
3.3.1.6 Balans, Rekening van baten en lasten en bijbehorende secties: De staten in deze secties wor-

den opgemaakt op basis van de aanwijzingen bij de verslagstaten (grondslagen van verslag-
geving). De controle van deze staten valt grotendeels samen met de controle van de jaarreke-
ning. De informatie in deze staten kan gelijk zijn aan de informatie in de jaarrekening. De sta-
ten bevatten meer details dan de jaarrekening. 
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De accountantswerkzaamheden per hoofdstuk van de staten zijn als volgt weergegeven: 
 

Onderdeel staten Doel DNB Accountantswerkzaamheden 

J1xx Informatiedoeleinden Conform Standaard 720; lezen 
en daarbij overwegen of er 
geen materiële inconsistenties 
en/of onjuistheden in vermeld 
staan 

J2xx Informatiedoeleinden Conform Standaard 720; lezen 
en daarbij overwegen of er 
geen materiële inconsistenties 
en/of onjuistheden in vermeld 
staan 

J3xx Toezichtstaak Redelijke mate van zekerheid 

J4xx Toezichtstaak Redelijke mate van zekerheid 

J5xx7 Toezichtstaak Redelijke mate van zekerheid 

J6xx Toezichtstaak Redelijke mate van zekerheid 

J7xx Informatie Conform Standaard 720; lezen 
en daarbij overwegen of er 
geen materiële inconsistenties 
en/of onjuistheden in vermeld 
staan 

J8xx Informatiedoeleinden Conform Standaard 720; lezen 
en daarbij overwegen of er 
geen materiële inconsistenties 
en/of onjuistheden in vermeld 
staan 

J9xx Informatiedoeleinden Conform Standaard 720; lezen 
en daarbij overwegen of er 
geen materiële inconsistenties 
en/of onjuistheden in vermeld 
staan 

 
Desgewenst vindt er overleg plaats tussen DNB en de accountantssector over de diepgang van 
de controle van de verschillende staten. 

 
3.3.1.7 Solvabiliteit: In deze sectie zijn staten opgenomen over de solvabiliteit, de dekkingspositie en 

het (minimaal) vereiste eigen vermogen. Een pensioenfonds past het voorgeschreven stan-
daardmodel toe, tenzij de toezichthouder een intern model heeft goedgekeurd.  

 
Voor zover de gegevens zijn gebaseerd op een intern model stelt de externe accountant vast 
dat dit model is getest en dat DNB met het gebruik ervan heeft ingestemd. De externe accoun-
tant stelt vast dat de permanente goede werking van het model wordt gewaarborgd door ade-
quate interne change management-procedures rond dit model. Hierbij spelen aspecten van ge-
automatiseerde gegevensverwerking een belangrijke rol. Voorts is deskundigheid met betrek-
king tot het doel van het model en de rekenregels en de parameters die de uitkomsten in be-
langrijke mate kunnen beïnvloeden van belang.  
 

  

                                                
7  Ten aanzien van de toetsbare solvabiliteit vindt op het strategische niveau een marginale toetsing plaats. 
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3.4 Controle jaarrekening 

 
3.4.1 Art. 146 Pw en art. 141 Wvb vereisen dat een pensioenfonds met zetel in Nederland binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening en het bestuursverslag vaststelt overeen-
komstig Titel 9 BW2, met dien verstande dat art. 390 BW 2 niet van toepassing is en dat de in 
art. 360, derde lid, 396 en 397 geformuleerde uitzonderingen niet van toepassing zijn. Dit bete-
kent dat alle pensioenfondsen op basis van dit artikel worden aangemerkt als een ‘grote rechts-
persoon’ en vallen onder de controleplicht ex art. 393 BW2. 

 
3.4.2 In NBA-handreiking 1120 “Gebruikmaken van de werkzaamheden van de certificerend actuaris 

bij de controle van de jaarrekening en staten van pensioenfondsen wordt nadere guidance ge-
geven voor de externe accountant over de samenwerking met de certificerend actuaris. 
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4 Opdrachtbevestiging externe accountant 

4.1  De wettelijke verplichting voor de externe accountant tot meldingen en inlichtingen aan de toe-
zichthouder vloeit, voor zover van toepassing, voort uit de opdracht tot controle van de jaarre-
kening of de staten. De externe accountant vermeldt dat de werkzaamheden niet zijn gericht 
op een systematische vaststelling dat aan wet- en regelgeving wordt voldaan. 

 
4.2 De opdracht aan de externe accountant tot controle van de jaarrekening voorziet, voor zover 

van toepassing, in het toetsen van de toereikendheid van de organisatie-inrichting en risicobe-
heersing met betrekking tot het opstellen en vaststellen van de jaarrekening. 

 
4.3 De opdracht aan de externe accountant moet, voor zover van toepassing, voorzien in controle 

van de staten. Dit is een separate opdracht die niet rechtstreeks uit de controle van de jaarre-
kening voortvloeit. 

 
4.4 Bijlage 2 bevat voorbeelden van teksten voor opdrachtbevestigingen. 
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Bijlage 1: Themalijst pensioenfonds 

Deze themalijsten bevat voor pensioenfondsen de relevante wet- en regelgeving waarmee de externe 
accountant bij de controle van de jaarrekening of de staten voor DNB geconfronteerd kan worden ten 
behoeve van eventuele meldingen aan toezichthouders. De externe accountant heeft, in lijn met Stan-
daard 250, een signalerende rol indien hij bij de uitvoering van de controle van de jaarrekening of de 
staten afwijkingen van wet- en regelgeving constateert. Deze lijst is ‘thematisch’ opgezet. De externe 
accountant zal deze lijst aanpassen aan de specifieke omstandigheden. 

1.1 Inleiding 

Een werkgever moet de verplichtingen uit een pensioenovereenkomst buiten de sfeer van zijn onderne-
ming brengen. Deze veiligstelling kan geschieden in een ondernemingspensioenfonds verbonden aan 
die werkgever, een bedrijfstakpensioenfonds, een beroepspensioenfonds, een premiepensioeninstelling 
of een algemeen pensioenfonds, maar ook door een uitvoeringsovereenkomst met een verzekeraar 
(art. 23 Pw) aan te gaan. Een pensioenfonds moet een rechtspersoon zijn en is meestal een stichting. 
 
Op grond van art. 112 Pw en art. 107 Wvb moet een pensioenfonds zich na oprichting melden bij DNB. 

1.2 Doel 

Deze themalijst is een hulpmiddel bij de uitvoering van de controle van de staten van een pensioen-
fonds.  De externe accountant betrekt de volgende wet en regelgeving in zijn controle van de jaarreke-
ning en staten en neemt hierbij de meldingsplicht zoals genoemd in art. 170 lid 1 Pw en art. 165 lid 1 
Wvb in acht. 
 

Aandachtspunt Referen-
tie 

Toelichting 

Pensioenovereenkomst 

Karakterisering 
Het pensioenfonds classificeert zijn 
regelingen (uitkerings-, kapitaal- of 
premieovereenkomst). 

art. 10 
Pw8 

De accountant overweegt om de karakterisering te be-
spreken met het bestuur en waar nodig overleg te voe-
ren met de actuaris. 

Uitvoeringsovereenkomst 

Eisen uitvoeringsovereenkomst art. 25 
Pw 

Toelichting van elementen uit de uitvoeringsovereen-
komst op de juiste wijze in de jaarrekening. 
Bewaking afspraken uit de uitvoeringsovereenkomst. 
 

Premie-inning en meldingsplicht 
premieachterstand 

art. 26, 
27 en 28 
Pw 

Bewaking premie-inning en ontvangst van de sponsor 
en tijdige melding aan deelnemers bij achterstanden 
indien sprake is van een dekkingstekort.  

  

                                                
8  De vergelijkbare bepalingen van de Wvb zijn niet steeds vermeld. 



Concept NBA-handreiking 1104C 
Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne auditor  

en de externe accountant bij pensioenfondsen 
 

Koninklijke NBA  19 
 

Algemene bepalingen pensioenuitvoerder 

Waarborging goed be-
stuur 

art. 33 Pw, Code 
Pensioen-
fondsen, art. 11 
Bup 

Vereiste organen (bestuur, intern toezicht, visitatiecom-
missie, verantwoordingsorgaan en belanghebbendenor-
gaan)  opgenomen in de statuten, de ABTN en beschrij-
ving van de governance structuur in het bestuursverslag  
Vermelding van verplichte onderdelen pension fund go-
vernance in jaarrekening / bestuursverslag  

Uitbesteding art. 34 Pw, hfdst. 
4 Bup 

Interne risicoanalyse rondom uitbesteding inclusief jaar-
lijkse evaluatie. De externe accountant kan overwegen 
aanvullende werkzaamheden uit te voeren indien uitkom-
sten risico evaluatie hiertoe aanleiding geven 

Registreren 
deelnemingsjaren 

Art 36 Pw (alleen van toepassing voor eindloonregelingen) 
Het pensioenfonds registreert de deelnemingsjaren van 
deelnemers en verstrekt hierover informatie aan de 
deelnemers en gewezen deelnemers. 

Zorgplicht art. 52 Pw (alleen van toepassing bij premieovereenkomsten met be-
leggingsvrijheid) 
Het pensioenfonds of de pensioenuitvoerder stelt ten min-
ste een keer per jaar vast of de beleggingen van deelne-
mers binnen de daartoe gestelde grenzen vallen en infor-
meert de deelnemer hierover. 

Eisen ten aanzien van 
vermelding in de toe-
lichting  

art. 96 Pw Vermelding van specifieke elementen uit de Pw in de 
jaarrekening. Het betreft hier vermelding van 
 - dwangsommen en boetes; 
 - ontvangen aanwijzingen of aanstelling van bewindvoer-
der; 
 - herstelplan; 
 - beëindiging van curatele. 

Communicatie over toe-
slagen 

art. 13, 95 en 
129 Pw en uitin-
gen op grond 
van art. 38 t/m 
46 (opgaven 
deelnemers) Pw 

Communicatie over voorwaardelijke toeslagen in de pen-
sioenovereenkomst is adequaat in relatie tot gewekte ver-
wachtingen, financiering en realiseren van voorwaarde-
lijke toeslagen. De externe accountant kan overwegen om 
bij de actuaris te informeren naar bevindingen of opmer-
kingen bij de consistentie in overige documenten en uitin-
gen. 

Algemene bepalingen pensioenfondsen 

Eisen aan deskundig-
heid bestuur  
 
 

art.105 Pw, hst. 
7 Bup 
 

Aanwezigheid beleidsplan en invulling geschiktheidsbe-
vordering (deskundigheid en competenties).  

Aantal beleidsbepalers art. 105/106 Pw, 
hst. 7 Bup 

Bij het bepalen en uitvoeren van het dagelijks beleid zijn 
tenminste  twee natuurlijke personen betrokken (4-ogen-
principe).  

Eisen overeenkomsten art. 118 t/m 120 
Pw 

De externe accountant overweegt de volgende werk-
zaamheden: 
- overleg met de actuaris of pensioenovereenkomst/pen-

sioenregeling voldoen aan de daaraan te stellen eisen.  
- neem kennis van de overeenkomsten t.b.v. juiste finan-

ciële verwerking. 
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Financieel toetsingskader pensioenfondsen 

Vaststellen technische 
voorzieningen 

art. 126 Pw De technische voorziening komt betrouwbaar tot stand en 
is toereikend. Bij de totstandkoming is rekening gehouden 
met de volgende beginselen: 
1) de technische voorziening wordt berekend op basis 

van marktwaardering; 
2) de gebruikte grondslagen worden gebaseerd op 

prudente beginselen; 
3) e methode en de grondslagen blijven van boekjaar tot 

boekjaar ongewijzigd, tenzij wijzigingen daarin 
gerechtvaardigd zijn a.g.v. verandering van de 
juridische, demografische of economische 
omstandigheden. 

Eisen ten aanzien van 
vermelding premie in de 
jaarrekening en be-
stuursverslag  

art. 130 en art. 
130a Pw 

Het pensioenfonds vermeldt de volgende onderdelen in 
de jaarrekening en het jaarverslag:  
a. de hoogte van de totale kostendekkende premie, be-

doeld in artikel 128, eerste lid;  
b. de hoogte van de totale gedempte premie, bedoeld in 

artikel 128, tweede lid; en  
c. c. de hoogte van de totale feitelijke premie. 

Minimaal vereist eigen 
vermogen (MVEV) 
 

art. 131, 133, 
133a en 133b 
Pw, art. 11 Bftp 

De externe accountant overweegt de volgende werk-
zaamheden: 
Neem kennis van het actuarieel rapport. Vraag bij de ac-
tuaris naar bevindingen of opmerkingen bij de berekening 
van het minimaal vereist eigen vermogen. Gebruik hier-
voor NBA-handreiking 1120 (zie hiervoor). Stel vast dat 
het MVEV is opgenomen in de jaarrekening en het jaar-
verslag. 
Dit maakt tevens onderdeel uit van de controle van de 
jaarstaten. 

Vereist eigen vermogen 
(VEV) 
Eisen aan minimum om-
vang van de reserves 

art. 132 Pw 
art. 12 Bftp 

De externe accountant overweegt de volgende werk-
zaamheden: 
Neem kennis van het actuarieel rapport. Vraag bij de ac-
tuaris naar bevindingen of opmerkingen bij de berekening 
van het vereist eigen vermogen. Stel vast dat het VEV is 
opgenomen in de jaarrekening en het jaarverslag. 
Dit maakt tevens onderdeel uit van de controle van de 
jaarstaten. 

Meldingsplicht bij pre-
mieachterstand en te-
kort minimaal vereist ei-
gen vermogen 

art. 28, 138 en 
140 Pw  

Bij premieachterstand en tekort minimaal eigen vermogen 
tijdige melding van het pensioenfonds aan deelnemers en 
toezichthouder (DNB). 

Herstelplan bij reserve- 
of dekkingstekort 

Art 138 t/m140 
Pw 

Wanneer een pensioenfonds voorziet of redelijkerwijs kan 
voorzien dat er een reserve- of dekkingstekort ontstaat, 
dient een herstelplan te worden ingediend bij de 
toezichthouder. Gedurende het herstel dient de uitvoering 
te worden geëvalueerd en dienen eventueel aanvullende 
maatregelen te worden getroffen als blijkt dat niet tijdig 
kan worden voldaan aan de vermogenseisen. 
Het pensioenfonds licht dit toe in de jaarrekening en het 
bestuursverslag. 
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Beheerste en integere 
bedrijfsvoering 

art. 143 Pw, art. 
18 t/m 21 Bftp 

Een pensioenfonds richt zijn organisatie zodanig in dat 
deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waar-
borgt. 
Dit onderdeel is verweven in de controlewerkzaamheden 
van de externe accountant. Hieronder vallen onder meer 
beoordeling van uitbesteding, testen op de aanwezige 
AO/IC voor relevante processen, beoordeling van financi-
ele opzet van het pensioenfonds en toelichting hierop in 
de jaarrekening / bestuursverslag. 

Haalbaarheidstoets  art. 143 Pw, art. 
22 Bftp  

Evaluatie van de gevolgen van de haalbaarheidstoets op 
de jaarrekening (toelichting). 

ABTN (Actuariële en be-
drijfstechnische nota) 

art. 145 Pw, art. 
24 Bftp  

De externe accountant overweegt de volgende werk-
zaamheden: 
Neem kennis van de ABTN. Bespreek met de actuaris of 
de inhoud hiervan voor de actuaris aanleiding geeft voor 
het maken van opmerkingen. Ga na dat relevante ele-
menten uit de ABTN terugkomen in de toelichting op de 
jaarrekening / bestuursverslag. 

Premiekorting of terug-
storting 

art. 129 Pw Voldoen aan de vereisten van de Pw inzake premiekortin-
gen / terugstortingen. 

Kortingen pensioenaan-
spraken en pensioen-
rechten 

art. 134 Pw  De externe accountant overweegt  in overleg met de actu-
aris aanvullende werkzaamheden indien er sprake is van 
kortingen op pensioenaanspraken . 

Verbod op aangaan van 
leningen  

art. 136 Pw, art. 
14 Bftp 

Leningen mogen alleen tijdelijk worden aangegaan voor 
liquiditeitsdoelstellingen Het fonds mag niet namens 
derde partijen als garant optreden. 
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Bijlage 2: Voorbeelden van teksten 

Deze bijlage bevat voorbeelden van teksten voor opdrachtbevestigingen, bevestigingen bij de jaarreke-
ning of staten en management letter of accountantsverslagen. 

2.1  Aanvullende paragrafen opdrachtbevestiging  

2.1.1  Meldingen en inlichtingen aan toezichthouders  

Deze tekst wordt opgenomen voor een pensioenfonds. 
 

Wij hebben als externe accountant die het onderzoek naar de staten ten behoeve van de toezichthou-
der uitvoert van [klant], overeenkomstig art. 170 lid 1 van de Pensioenwet9, de verplichting om De Ne-
derlandsche Bank zo spoedig mogelijk elke omstandigheid te melden waarvan wij bij de uitvoering van 
ons onderzoek kennis hebben gekregen en die: 

 in strijd is met de Pensioenwet; 

 de nakoming van de door het pensioenfonds aangegane verplichtingen bedreigt; of 

 leidt tot weigering van het afgeven van de controleverklaring of tot het maken van voorbehouden. 
 
Wij hebben, overeenkomstig art. 170 lid 3 van de Pensioenwet, de verplichting om De Nederlandsche 
Bank zo spoedig mogelijk alle inlichtingen te verstrekken die zij nodig heeft voor het toezicht op de nale-
ving van de Pensioenwet. 
 
Desgevraagd dienen wij, overeenkomstig art. 170 lid 4 van de Pensioenwet, De Nederlandsche Bank 
inzicht in onze controlewerkzaamheden te bieden. 
 
Het onderzoek naar de staten ten behoeve van de toezichthouder wordt uitgevoerd in overeenstemming 
met Nederlands recht, waaronder begrepen de wet- en regelgeving die geldt voor [klant]. De externe 
accountant behoeft op grond van de meldingsplichten geen andere werkzaamheden te verrichten dan 
de werkzaamheden die op grond van de opdracht tot controle van de staten zullen worden uitgevoerd. 
Dit impliceert dat onze werkzaamheden niet zijn gericht op een systematische vaststelling dat aan alle 
wet- en regelgeving wordt voldaan. De controle van de staten is gericht op de opstelling in overeen-
stemming met de bepalingen van en ingevolge de Pw of de Wvb en om die reden bestaat geen zeker-
heid dat de toezichthouder alle voor hem belangrijke omstandigheden (tijdig) krijgt gemeld. 
 
Mede ter verkrijging van een deugdelijke grondslag, maken wij de inhoud van een eventueel voorgeno-
men melding tevoren aan [klant] kenbaar. Alvorens wij tot melding aan De Nederlandsche Bank zullen 
overgaan, zullen wij [klant] in de gelegenheid stellen om de melding zelf onverwijld te verrichten. Dit laat 
onverlet de wettelijke eis om zo spoedig mogelijk tot melding van de bovengenoemde omstandigheden 
over te gaan. 
 
Ingevolge art. 170 lid 5 van de Pensioenwet is de externe accountant die op grond van de wettelijke 
verplichtingen tot een melding of tot het verstrekken van inlichtingen aan De Nederlandsche Bank is 
overgegaan, niet aansprakelijk voor schade die een derde dientengevolge lijdt, tenzij aannemelijk wordt 
gemaakt dat, gelet op alle feiten en omstandigheden, in redelijkheid niet tot melding of tot het verstrek-
ken van inlichtingen had mogen worden overgegaan. 

2.1.2 Controle staten 

Deze tekst wordt opgenomen voor een pensioenfonds. 
 

Ingevolge [art. 147 lid 5 Pensioenwet, art. 141 lid 5 Wet verplichte beroepspensioenregeling] dienen de 
staten, verstrekt door een pensioenfonds aan De Nederlandsche Bank, eenmaal per jaar te worden 
voorzien van een controleverklaring, afgegeven door een externe accountant. 
 
Wij zijn met u overeengekomen een onderzoek uit te voeren, uitmondende in een controleverklaring bij 
de staten, met inachtneming van de Handreiking Specifieke wettelijke verplichtingen van de interne au-

                                                
9  Zo nodig verwijzen naar de vergelijkbare bepalingen van de Wvb. 
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ditor en de externe accountant bij pensioenfondsen , uitgegeven door de Nederlandse Beroepsorgani-
satie van Accountants. 

2.2 Aanvullende paragrafen bevestiging bij de jaarrekening of de staten 

Aan de standaardtekst van de bevestiging bij de jaarrekening of de staten worden de volgende paragra-
fen, voor zover relevant, toegevoegd. 
 

De activiteiten en diensten van het pensioenfonds] zijn in lijn met de vergunningen afgegeven door De 

Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en andere toezichthouders. 
 
Wij hebben u geïnformeerd over alle communicatie met de toezichthouder(s) omtrent de naleving van 
wet- en regelgeving en mogelijke overtredingen daarvan, onderzoeken door en besprekingen met de 
toezichthouder(s) alsmede vastleggingen daarvan. 

 

Wij hebben u geïnformeerd omtrent alle bij ons bekende omstandigheden die u, als externe accountant, 
aanleiding kunnen geven tot het doen van een melding aan de toezichthouder(s) ingevolge uw wette-
lijke meldingsplicht. 

 
Alleen indien zich omstandigheden hebben voorgedaan die aanleiding hebben gegeven tot het doen 
van een melding wordt de volgende passage opgenomen. 
 

De omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het doen van een melding aan de toezichthou-
der(s) zijn de volgende. 
… 

2.3 Aanvullende paragrafen management letter of accountantsverslag 

2.3.1 Meldingen aan toezichthouders 

Indien een melding heeft plaatsgevonden dan wordt dit vermeld in de management letter of het accoun-
tantsverslag. Daartoe wordt de volgende tekst gebruikt. 
 

Bij onze werkzaamheden hebben wij kennis gekregen van de volgende omstandigheden waarop de 
wettelijke meldingsplicht van een externe accountant zoals bedoeld in [art. 3:88 van de Wet op het fi-
nancieel toezicht / art. 4:27 van de Wet op het Financieel toezicht / art. 170 van de Pensioenwet], van 
toepassing is. 
… 
 
Wij hebben vastgesteld dat [klant] De Nederlandsche Bank en/of Autoriteit Financiële Markten op [da-
tum] op de hoogte heeft gesteld van deze omstandigheden10. 
 
Wij hebben met een brief d.d. [datum] deze omstandigheden aan De Nederlandsche Bank en/of Autori-
teit Financiële Markten gemeld. 

2.3.2 Toetsing en beoordeling organisatie-inrichting en risicobeheersing 

De volgende tekst over de toetsing en beoordeling op hoofdlijnen met betrekking tot de toereikendheid 
van de organisatie-inrichting en risicobeheersing wordt opgenomen in de brief van bevindingen of het 
accountantsverslag. 
 
 

Conform art. ….. hebben wij, in overeenstemming met de opdrachtbevestiging d.d. …, de toereikend-
heid van de organisatie-inrichting en risicobeheersing op hoofdlijnen getoetst en beoordeeld. 
 
Het betreft hier het proces van op- en vaststellen van de jaarstaten / jaarrekening. 
 
 
Naast de bevindingen zoals omschreven in deze brief / dit verslag, hebben deze werkzaamheden geen 

                                                
10  Alleen indien van toepassing. 
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andere bevindingen opgeleverd waarvan kennisneming door u noodzakelijk zou zijn. 

 
of 
 

Naast de bevindingen zoals omschreven in deze brief / dit verslag, hebben deze werkzaamheden de 
volgende andere bevindingen opgeleverd: 
…. 

 

 



 

 

 


