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Geachte mewou{heer,

Op zz mei zorT publiceerde de Autoriteit Financiële Markten een consultatie inzake wijzigingen van
de'Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen' ('Nrgfo'). Via deze publicatie nodigde u
ons uit om schriftelijk te reageren.

Graag maken wij van de gelegenheid gebruikte reageren op de wijzigingen in de Nrgfo die betrekking
hebben op de certificering door de accountant. PricewaterhouseCoopers Accountants N,V. ('PwC')
helpt graag mee aan het bouwen van vertrouwen in het maatschappelijk verkeer. PwC is zich er van
bewust dat het publiek belang gebaat is bij heldere wetgeving en eenduidige definities en
normenkaders die bijdragen aan een transparante verantwoording.

PwC heeft daarom de volgende suggestie, waardoor de teksten van de Nadere regeling verhelderd
kunnen worden. Kort samengevat betreft deze het volgende:

Paragraaf a.4. lid r f luidt: 'indien gebruik wordt gemaakt van gesimuleerde rendementscijfers:
certiflceert een deskundige, als bedoeld in artikel S9g eerste lid van Boek e van het Burgerlijk
Wetboek, dat de simulatie rekenkundig juist, objectief meetbaar en representatief is', Een accountant
dient voor het afgeven van een verklaring een helder normenkader met eenduidige definities te
hanteren. Ons inziens zijn de genoemde termen 'representatief en 'objectief meetbaar' in paragraaf
2.4.lid r f niet duidelijk genoeg omschreven.

Wij bevelen aan zoveel als redelijkerwijs mogelijk is meer objectieve criteria op te nemen, zoals de te
hanteren eenduidige data ten aanzien van de gesimuleerde rendementscijfers, in de nadere regeling,
zodat accountantsorganisaties weten waaraan zij moeten toetsen.
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Indien u näar van het

Hoogachtend,
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

heeft dan kunt u contact opnemen met
ofondergetekende op
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