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Dordrecht, 10 maart 2020 
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Betreft: beoordelingsverklaring bij jaarrekening 2019. 

Geacht bestuur, 

Bijgaand doen wij u toekomen het door ons gewaarmerkte exemplaar van de jaarrekening 
2019 van uw vereniging. Tevens hebben wij bijgesloten twee maal de 
beoordelingsverklaring. Wij hebben één exemplaar van de beoordelingsverklaring voorzien 
van een originele handtekening. Dit exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het 
andere exemplaar van de beoordelingsverklaring is voorzien van de naam van onze 
accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke 
handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de beoordelingsverklaring gebruik te 
maken van het exemplaar van de beoordelingsverklaring die niet is voorzien van een 
persoonlijke handtekening. 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze beoordelingsverklaring, 
zoals opgenomen in bijgaande - door ons gewaarmerkte - stukken, openbaar wordt gemaakt, 
mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt goedgekeurd. De goedkeuring dient te 
worden genotuleerd. Openbaarmaking van de beoordelingsverklaring is slechts toegestaan 
samen met deze jaarrekening. 

Voor de goede orde merken wij op dat wij u slechts toestemming verlenen om de 
jaarrekening waarin onze beoordelingsverklaring is opgenomen te gebruiken voor 
verantwoordings-doeleinden binnen uw vereniging. Indien u de jaarrekening in een bredere 
kring wenst te verspreiden, dient u hierover vooraf met ons te overleggen. 

Met vriendelijke groet, 

O2 Audit B.V. 

 

A. de Weerdt MSc RA 



 

 
 
 
 
 

Openbaarmaking van controleverklaringen 

1 Condities 
De machtiging om de controleverklaring openbaar te maken wordt gegeven 
onder de volgende condities. 

– Indien na het verlenen van deze machtiging feiten en omstandigheden 
bekend worden die van essentiële betekenis zijn voor het beeld dat de 
jaarrekening oproept, is nader overleg met de accountant noodzakelijk. 

– De machtiging heeft betrekking op het opnemen van de 
controleverklaring in het ten behoeve van de algemene vergadering uit 
te brengen verslag, waarin ook de opgemaakte jaarrekening wordt 
opgenomen. 

– De machtiging heeft ook betrekking op het opnemen van de 
controleverklaring in het bij het handelsregister te deponeren verslag, 
mits de behandeling van de jaarrekening op de algemene vergadering 
niet tot aanpassing leidt. 

– De voor deponering bij het handelsregister bestemde jaarrekening 
waarin op grond van artikel 2:397 BW vereenvoudigingen zijn 
aangebracht, dient te zijn ontleend aan de door de algemene 
vergadering vastgestelde jaarrekening. Een concept van deze voor 
deponering bij het handelsregister bestemde jaarrekening dient aan ons 
ter inzage te worden gegeven. 

– De controleverklaring kan ook worden toegevoegd indien de 
jaarrekening op elektronische wijze, bijvoorbeeld op Internet, wordt 
openbaar gemaakt. Deze jaarrekening dient de volledige jaarrekening 
te zijn en deze dient goed te zijn afgescheiden van andere gelijktijdig 
elektronisch openbaar gemaakte informatie. 

– Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen in 
een ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is voor het opnemen 
van de controleverklaring daarbij opnieuw toestemming van de 
accountant nodig. 

 
2 Toelichting op de condities 
2.1 Raad van commissarissen en raad van bestuur 
De accountant zendt zijn controleverklaring doorgaans aan de raad van 
commissarissen en de raad van bestuur. Dit is in overeenstemming met Boek 2 
van het Burgerlijk Wetboek (BW) dat in artikel 393 onder meer zegt: ‘De 
accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring’. ‘De 
accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van 
commissarissen en aan het bestuur.’ 
 
2.2 Algemene vergadering 
Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan na 
uitdrukkelijke toestemming van de accountant. In dit kader wordt onder 
openbaarmaking verstaan het beschikbaar stellen voor het publiek, dan wel aan 
een zodanige kring van personen dat deze met het publiek gelijk is te stellen. 
Verspreiding onder aandeelhouders c.q. leden valt ook onder dit begrip 
openbaar maken, zodat voor het opnemen van de controleverklaring in het 
verslag dat aan de algemene vergadering wordt uitgebracht machtiging van de 
accountant nodig is. 
 
2.3 Controleverklaring plus verantwoording 
De machtiging heeft betrekking op publicatie in het verslag waarin tevens is 
opgenomen de jaarrekening waarop de controleverklaring betrekking heeft. Deze 
conditie stoelt op de beroepsregels die zeggen dat het de accountant verboden 
is toestemming te geven tot openbaarmaking van zijn verklaring anders dan 
tezamen met de verantwoording waarop die verklaring betrekking heeft.’ 
De accountant zal ook altijd de overige inhoud van het verslag willen zien, omdat 
het hem niet toegestaan is toestemming tot openbaarmaking van zijn verklaring 
te verlenen indien door de inhoud van de gezamenlijk openbaar gemaakte 
stukken een onjuiste indruk omtrent de betekenis van de jaarrekening wordt 
gewekt. 
 
2.4 Gebeurtenissen tussen datum controleverklaring en algemene 

vergadering 
Aandacht dient geschonken te worden aan het feit dat zich tussen de datum van 
de controleverklaring en de datum van de algemene vergadering waarin omtrent 
de vaststelling van de jaarrekening wordt beslist, feiten of omstandigheden 
kunnen voordoen die van essentiële betekenis zijn voor het beeld dat de 
jaarrekening oproept. De accountant dient namelijk op grond van COS 560 
controlewerkzaamheden te verrichten die er op gericht zijn toereikende controle-
informatie te verkrijgen dat alle gebeurtenissen voor de datum van de 
controleverklaring die aanpassing van of vermelding in de jaarrekening vereisen, 
zijn gesignaleerd. 
Indien de accountant gebeurtenissen ter kennis komen, die van materiële 
betekenis kunnen zijn voor de jaarrekening, dient de accountant te overwegen of 
die gebeurtenissen juist zijn verwerkt en toereikend zijn vermeld in de toelichting 
bij de jaarrekening. Als de accountant tussen de datum van de controleverklaring 
en de datum dat de jaarrekening openbaar wordt gemaakt, kennis neemt van 
een feit dat de jaarrekening materieel zou kunnen beïnvloeden, dient de 
accountant te beoordelen of de jaarrekening moet worden gewijzigd, de kwestie 
te bespreken met de leiding en te handelen zoals op grond van de 
omstandigheden noodzakelijk is. 
 
 
 

2.5 Handelsregister 
De jaarrekening wordt (bij onder titel 9 BW2 vallende rechtspersonen samen met 
het jaarverslag en de overige gegevens) overgelegd aan de algemene 
vergadering. De algemene vergadering beslist over de vaststelling van de 
jaarrekening. Pas na de vaststelling van de jaarrekening door de algemene 
vergadering is sprake van een vennootschappelijke jaarrekening. Deze 
jaarrekening zal in de regel in ongewijzigde vorm worden vastgesteld. Aan de 
vennootschappelijke jaarrekening moet als onderdeel van de overige gegevens 
de controleverklaring worden toegevoegd. De tekst hiervan is normaal 
gesproken identiek aan de eerder afgelegde controleverklaring. Het is de 
vennootschappelijke jaarrekening die samen met het jaarverslag en de overige 
gegevens bij het handelsregister wordt openbaar gemaakt. Onder de overige 
gegevens behoort dan te zijn opgenomen de controleverklaring die behoort bij de 
volledige jaarrekening. Indien de behandeling van de jaarrekening op de 
algemene vergadering niet tot aanpassing leidt, kan de controleverklaring 
worden toegevoegd aan de door de algemene vergadering vastgestelde 
jaarrekening en bij tijdige deponering van het verslag ten kantore van het 
handelsregister als onderdeel van dit verslag worden openbaar gemaakt. 
 
2.6 Openbaarmaking op andere wijze 
De jaarrekening kan ook worden openbaar gemaakt op andere wijze dan door 
deponering bij het handelsregister. De controleverklaring kan ook dan worden 
toegevoegd, mits het gaat om openbaarmaking van de volledige jaarrekening. 
Indien een deel van een jaarrekening dan wel een verkorte jaarrekening 
openbaar wordt gemaakt, is het niet toegestaan dat daarbij enigerlei door de 
accountant gegeven mededeling wordt openbaar gemaakt, tenzij: 
a hij tot het oordeel is gekomen dat in de gegeven omstandigheden het 

desbetreffende stuk toereikend is, of 
b op grond van wettelijke voorschriften met openbaarmaking van het 

desbetreffende stuk kan worden volstaan. 
Indien niet de volledige jaarrekening wordt openbaar gemaakt, is nader overleg 
met de accountant noodzakelijk. 
Bij het opnemen van de jaarrekening en de controleverklaring op Internet dient 
gewaarborgd te worden dat de jaarrekening goed is afgescheiden van andere 
informatie op de Internetsite. De scheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de 
jaarrekening in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen 
of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat. 
 
2.7 Opnemen in een ander stuk 
Indien de reeds openbaar gemaakte jaarrekening wordt opgenomen in een 
ander stuk dat zal worden openbaar gemaakt, is sprake van een nieuwe 
openbaarmaking en is opnieuw toestemming van de accountant nodig. Een 
voorbeeld van deze situatie is de publicatie van een emissieprospectus met 
daarin opgenomen de jaarrekening, nadat dezelfde jaarrekening tezamen met de 
andere jaarstukken is gedeponeerd bij het handelsregister. Voor elke nieuwe 
openbaarmaking is dus opnieuw toestemming van de accountant nodig. 
 
2.8 Gebeurtenissen na de algemene vergadering 
Indien na de vaststelling van de jaarrekening feiten en omstandigheden bekend 
zijn geworden waardoor de jaarrekening niet langer het wettelijk vereiste inzicht 
geeft, moet niettemin de bij de vastgestelde jaarrekening afgegeven 
controleverklaring worden gehandhaafd, evenals de bij het handelsregister 
neergelegde controleverklaring. In dat geval dient de rechtspersoon over deze 
feiten en omstandigheden een mededeling bij het handelsregister te deponeren, 
voorzien van een controleverklaring. Ook in deze situatie is nader overleg met de 
accountant noodzakelijk. 


		2020-03-10T11:55:03+0100
	Client IP: 185.208.124.19, Transaction ID: tS7W3MIZ-8voqbrEzU6GrvYoHD4=
	ValidSign
	E-SIGNED by arjan@o2accountants.nl, ID: cbfc1949-bd08-412e-af72-931125d2af93




