
Voorbeeldverklaring BIG-(her)registratie  Copro 16114I 

Samenstellingsverklaring van de accountant 
 
Aan: … (naam opdrachtgever) 
 
Het bijgevoegde Bewijsstuk BIG-(her)registratie – Verklaring werkervaring van zelfstandig 
beroepsbeoefenaar (verder: formulier) van … (naam)  is door ons samengesteld op basis van de door 
u verkregen informatie. Het formulier geeft een opgave van de door … (naam) gewerkte uren per 
deskundigheidsgebied, ingedeeld naar jaar, land, functie en niveau. 
 
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten1'. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van het formulier in 
overeenstemming met de richtlijnen van het BIG-register. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op 
het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 
 
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen 
van het formulier globaal nagegaan dat het beeld van het formulier overeenkwam met onze kennis 
van ... (naam). Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat 
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de juistheid en 
volledigheid van de informatie in het formulier. 
 
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA)2. U en 
andere gebruikers van deze opgave mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, 
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan 
met de door u verstrekte gegevens. 
 
Het formulier is opgesteld voor het BIG-register met als doel … (naam) in staat te stellen te voldoen 
aan de geldende richtlijnen. Hierdoor is de van u gekregen informatie zoals omschreven in het 
formulier mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze samenstellingsverklaring is derhalve 
uitsluitend bestemd voor ...(naam) en het BIG-register en dient niet te worden verspreid aan of te 
worden gebruikt door anderen. 
 
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de voor ons 
geldende beroepsregels verwijzen wij u naar de website van onze beroepsorganisatie3. 
 
 
Plaats en datum 
 
 
... (naam accountantspraktijk) 
 
... (naam accountant) 

                                                           
1 Indien de deskundige lid is van NOAB of RB te vervangen door de voor hem toepasselijke regelgeving. 
2 Indien de deskundige lid is van NOAB of RB te vervangen door de voor hem toepasselijke regelgeving. 
3 Naam beroepsorganisatie vermelden: NBA, NOAB of RB. 


