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1.3 Voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor het verrichten van overeengekomen 

specifieke werkzaamheden  

 

NB: 

Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor het verrichten van overeengekomen specifieke 

werkzaamheden is gebaseerd op de tekst uit de Nederlandse Standaard 4400N, 'Opdrachten 

tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden ' en verwijst naar de 

Algemene Voorwaarden. Afhankelijk van de concrete omstandigheden kunnen elementen in de 

brief worden toegevoegd, weggelaten en/of anders worden geformuleerd.  

 

Deze voorbeeldbrief pretendeert niet alle mogelijke relevante onderwerpen te omvatten. In alle 

gevallen zal de voorbeeldtekst in overeenstemming moeten worden gebracht met de specifieke 

situatie. Eventuele niet in Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsregelingen 

zullen van geval tot geval specifiek moeten worden geredigeerd. Zo nodig zal over de brief 

moeten worden overlegd met een jurist.  

 

 

Geacht bestuur (of andere geschikte vertegenwoordigers van de cliënt die de accountant 

opdracht hebben gegeven),  

 

Opdracht 

U heeft ons opdracht gegeven overeengekomen specifieke werkzaamheden uit te voeren met 

betrekking tot … (object van onderzoek) van … (naam entiteit(en)) [optioneel: over … (periode 

van het onderzoek)] en aan u de feitelijke bevindingen die resulteren uit deze werkzaamheden 

te rapporteren. Deze brief is bedoeld om de voorwaarden van de aan ons verstrekte opdracht 

vast te leggen, alsmede de aard en beperkingen van onze werkzaamheden.   

 

De opdracht heeft als doel … (doel omschrijven).  De overeengekomen specifieke 

werkzaamheden zijn overlegd met de beoogde gebruikers, zijnde … (alle beoogde gebruikers 

opnemen)1. Van de beoogde gebruikers wordt verwacht dat zij zelf bepalen of de 

overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt zijn voor het doel 

waarvoor zij deze willen gebruiken. 

 

Verantwoordelijkheden van de accountant 

Wij voeren deze opdracht uit in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 

Nederlandse Standaard 4400N, 'Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke 

werkzaamheden '. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften2. 

[Optioneel: [Indien van toepassing] Wij nemen ook de onafhankelijkheidsregels van de 

                                                           

1   Als de accountant niet in de gelegenheid is om met alle beoogde gebruikers te overleggen en de werkzaamheden in 

een protocol of andere correspondentie is vastgelegd wordt deze zin vervangen door: “De overeengekomen specifieke 

werkzaamheden zijn door … (instantie/beoogde gebruikers) vastgelegd in … (protocol of andere beschikbare informatie 

of correspondentie) d.d. … (datum).” 
2 Indien u prijs stelt op een exemplaar van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) kunnen wij 

u die toesturen. 
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Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) in 

acht.]3 

 

Werkzaamheden  

(Beschrijf de aard, timing en omvang van de werkzaamheden die verricht zullen worden in 

voldoende detail en inclusief afgesproken aantallen e.d. Neem, indien van toepassing, 

specifieke referenties naar documentatie en vastleggingen die gelezen zullen worden op; 

vermeld individuen die gesproken zullen worden; en partijen waarvan bevestigingen zullen 

worden verkregen)4.  

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur  

Door deze opdrachtbevestiging te ondertekenen erkent en begrijpt u dat u verantwoordelijk bent 

voor/ verantwoordelijkheid draagt voor   

 de keuze van de opdracht tot het uitvoeren van deze overeengekomen specifieke 

werkzaamheden, welke overeenkomen met de informatiebehoefte van de beoogde 

gebruikers; en 

 het verspreiden van het rapport van feitelijke bevindingen te beperken tot de beoogde 

gebruikers met wie de uit te voeren specifieke werkzaamheden zijn overlegd.  

 

Wij rekenen op volledige medewerking van uw medewerkers en vertrouwen erop dat zij alle 

voor de opdracht benodigde vastleggingen, documentatie en andere informatie beschikbaar 

zullen stellen.  

 

Rapportage  

Over de uitkomsten van onze werkzaamheden rapporteren wij u in de vorm van een rapport van 

feitelijke bevindingen. [Optioneel: Een specimen-exemplaar treft u aan als bijlage bij deze brief.]  

 

Wij doen geen uitspraak over wat de feitelijke bevindingen betekenen voor … (object van 

onderzoek) in zijn totaliteit. Van de beoogde gebruikers wordt verwacht een eigen afweging te 

maken over de betekenis van de feitelijke bevindingen voor … (object van onderzoek) in zijn 

totaliteit op basis van de feitelijke bevindingen en eventuele andere beschikbare informatie. 

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van ons rapport van feitelijke bevindingen en eventuele 

andere beschikbare informatie. 

 

Het rapport mag niet gebruikt worden voor enig ander doel als in de opdrachtparagraaf 

weergegeven en is uitsluitend bestemd voor ... (alle beoogde gebruikers). Ons rapport mag (of 

                                                           

3 Als de accountant de bepalingen van onafhankelijkheid zoals die in de ViO zijn opgenomen zal naleven dan wordt 

deze zin opgenomen. De accountant dient onafhankelijk te zijn bij de uitvoering van opdrachten onder deze Standaard 

wanneer de beoogde gebruikers als eis stellen dat de accountant onafhankelijk is. 

4 Een voorbeeld van 1 onderdeel: Wij zullen nagegaan of de interne richtlijnen voor ‘Vergoeding van onkosten’ zijn 

gevolgd voor de vier grootste betalingen van onkosten aan elk van de twee directieleden volgens het overzicht van de 

salarisadministratie over periode … .  

Wij zullen nagaan of: 

• een onkostendeclaratie aanwezig is; 

• de onkostendeclaratie onderbouwd is met een factuur of betalingsbewijs; 

• de onkostendeclaraties geautoriseerd zijn door (functionaris XXX); 

• de onkosten passen binnen de interne richtlijnen. 
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delen daaruit mogen) zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan anderen 

dan de beoogde gebruikers ter beschikking worden gesteld.  

 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 

De Wbp verplicht de  verantwoordelijke om schriftelijk (of in een andere gelijkwaardige vorm) 

afspraken te maken met zijn bewerker(s) over de omgang met persoonsgegevens.   

 

Of wij als accountant(s) voor deze opdracht een bewerker zijn in de zin van de Wbp moeten wij 

met elkaar bekijken. Voor meer informatie over de Wbp verwijzen wij u graag naar de website 

van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).5 

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 

Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij 

cliëntonderzoek te verrichten. Verder zijn wij op grond van de Wwft verplicht een verrichte of 

voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt te melden aan de 

Financial Intelligence Unit Nederland te Zoetermeer.  

 

Honorarium  

Ons honorarium is gebaseerd op de tijdbesteding van ons team, inclusief te maken kosten. De 

individuele uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de 

vereiste ervaring en bekwaamheid van elk der teamleden. Ons honorarium voor verrichte 

werkzaamheden wordt maandelijks in rekening gebracht op basis van de voortgang 

daarvan. De betalingstermijn bedraagt ... dagen.  

 

Algemene Voorwaarden 

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, waarvan u bijgaand 

een exemplaar aantreft. Door ondertekening en retournering van deze opdrachtbevestiging 

verklaart u onze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen en te accepteren.  

 

Ten slotte 

Met groot genoegen aanvaarden wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzelt u dan 

niet contact met ons op te nemen. Wij verzoeken u het bijgevoegde tweede exemplaar van 

deze brief te ondertekenen en aan ons te retourneren. Dit ter bevestiging dat deze brief een 

correcte weergave is van wat wij overeenkwamen, inclusief de specifieke werkzaamheden die 

wij hebben afgesproken te zullen uitvoeren.  

 

Hoogachtend,  

 

                                                           
5 Deze passage in de opdrachtbevestiging beoogt de accountant en de cliënt aan het denken te zetten over dit 

onderwerp. Daarom is ervoor gekozen om de tekst in de opdrachtbevestiging zeer algemeen te houden. 

De accountant moet zich dus bij elke individuele opdracht afvragen of hij/zij bewerker of verantwoordelijke is. Voor 

sommige opdrachten zal dat eenvoudig zijn: bij een controle-opdracht is de NBA van mening dat de accountant vrijwel 

altijd verantwoordelijke zal zijn; bij een opdracht tot het bijhouden van een salarisadministratie is de NBA van mening 

dat de accountant vrijwel altijd een bewerker is. Per geval moet de accountant kijken of hij bewerker of 

verantwoordelijke is. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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... (naam accountantspraktijk) 

 

 ... (naam accountant)  

 

Voor akkoord getekend namens, ... (naam entiteit(en)) 

 

door ... (naam en functie) 

 

... (datum ondertekening)   

 

Bijlagen:  

 Algemene Voorwaarden 

 Tweede exemplaar van deze brief  


