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Culemborg, 3 juni 2022 
Referentie: kVSN31-b 

 
Geachte mevrouw Poortvliet, 
Geachte heer Ankersmit, 
 
 
Betreft: Controleverklaring bij jaarrekening 2021 
 
 
Bijgaand ontvangt u onze controleverklaring bij de jaarrekening 2021 van de Vereniging 
Bouw- en Woningtoezicht Nederland. De verklaring kent een goedkeurende strekking. 
 
U treft twee verschillende exemplaren van onze verklaring aan. Het ene exemplaar is voorzien 
van onze handtekening en is uitsluitend bedoeld als archief-exemplaar voor de Vereniging. 
Het tweede exemplaar is alleen voorzien van een paraaf en is mede bedoeld voor extern gebruik, 
bijvoorbeeld voor publicatie op uw website. 
 
Het gebruik van onze controleverklaring is uitsluitend toegestaan als de opgemaakte jaarrekening 
ongewijzigd wordt goedgekeurd door de algemene ledenvergadering en als openbaarmaking 
binnen een maand na dagtekening van de voorliggende brief plaatsvindt. U mag onze controle-
verklaring uitsluitend gebruiken in samenhang met een versie van de jaarrekening die 
inhoudelijk volledig gelijk is aan het bij onze verklaring behorende, door ons gewaarmerkte 
exemplaar. 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
** 
 
Blad 2 van totaal 2, behorend bij brief jVSN11-b van 3 juni 2022 

Als u de jaarrekening met onze controleverklaring op de website van de Vereniging plaatst, 
dan dient u te waarborgen dat het document goed is afgescheiden van andere informatie op de 
site. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarrekening met onze controle-
verklaring in niet-bewerkbare vorm als één bestand op te nemen of door een waarschuwing te 
laten tonen als de lezer dat document verlaat (‘u verlaat de beveiligde jaarrekening, waarbij 
door de accountant een verklaring is afgegeven’). 
 
De algemene ledenvergadering kan het bestuur dechargeren voor het gevoerde (financiële) 
beheer en beleid. Wij adviseren een eventuele dechargering te laten plaatsvinden op basis van 
een afzonderlijk agendapunt voor de vergadering, volgend op het punt ‘bespreken en goedkeuren 
van de jaarrekening 2021’. 
 
 
** 
 
Wij hopen u met het voorgaande van dienst te zijn. Vanzelfsprekend zijn wij bereid de 
inhoud van de voorliggende brief en/of van de jaarrekening (nader) persoonlijk toe te lichten, 
al dan niet in de algemene ledenvergadering. 
 
 
Hoogachtend en met vriendelijke groet, mede namens Pieter Kok, 
 
 
Frank Hordijk 
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