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4 Rapport van feitelijke bevindingen 
 

4.1 Stramien voor een rapport van feitelijke bevindingen 
 

 

RAPPORT VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN MET BETREKKING TOT … (OBJECT VAN 

ONDERZOEK)  

 

Aan: Opdrachtgever 

 

Opdracht 

Wij hebben overeengekomen specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot … (object van 

onderzoek). De opdracht is met u [indien van toepassing: en/of …(alle beoogde gebruikers opnemen)] 

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

werkzaamheden zijn tot stand gekomen in overleg met de beoogde gebruikers, zijnde … (alle 

beoogde gebruikers opnemen)1. De opdrachtvoorwaarden zijn omschreven in onze opdrachtbrief van 

... (datum brief opdrachtbevestiging). [Optioneel: Na opdrachtaanvaarding zijn de volgende beperkte 

aanpassingen doorgevoerd in de overeengekomen specifieke werkzaamheden: …] 2. 

 

Verantwoordelijkheden 

Het is [uw verantwoordelijkheid/indien van toepassing: de verantwoordelijkheid van u en ……(alle 

beoogde gebruikers opnemen)] om te bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden 

toereikend en geschikt zijn voor het hierboven beschreven doel.  

 

Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 

4400N, "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden". 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). [Optioneel: [indien 

van toepassing] Verder hebben wij de onafhankelijkheidsregels van de Verordening inzake de 

onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) in acht genomen.]3  

 

 

Werkzaamheden en bevindingen 

[Optioneel: Naast een uitleg van de randvoorwaarden van de opdracht, zoals vermeld in de paragraaf 

‘Opdracht’ is in deze paragraaf …/ In deze paragraaf is] een beschrijving van de overeengekomen 

specifieke werkzaamheden en feitelijke bevindingen opgenomen. Wij doen geen uitspraak over wat de 

feitelijke bevindingen betekenen voor … (object van onderzoek) in zijn totaliteit. [U zult/indien van 

toepassing: U en …. (alle beoogde gebruikers opnemen) zullen] hierover een eigen afweging moeten 

maken waarbij [u gebruik kunt maken/indien van toepassing: u en …. (alle beoogde gebruikers 

opnemen)  gebruik kunnen maken] van dit rapport van feitelijke bevindingen en eventuele andere 

beschikbare informatie. 

 

                                                           
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 Als na opdrachtaanvaarding beperkte aanpassingen in de opdrachtvoorwaarden zijn gemaakt, dan dient de accountant deze 

beperkte aanpassingen hier ook op te nemen. 
3 Als de accountant de bepalingen van onafhankelijkheid zoals die in de ViO zijn opgenomen heeft nageleefd 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. 
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Wij zijn nagegaan of … (opsommen wat de opdracht in hoofdlijnen is).  

 

In overeenstemming met de opdrachtvoorwaarden zijn wij nagegaan of4: 

 …(Opsommen werkzaamheden). 

 … 

 

De bevindingen van onze werkzaamheden zijn als volgt: 

 …5 6.  

 

[Optioneel: Omdat … (reden) was het niet mogelijk om de volgende overeengekomen specifieke 

werkzaamheden uit te voeren: …] 

 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring 

Bij het opstellen van deze rapportage is rekening gehouden met de verwachtingen van de beoogde 

gebruikers. Daarom is deze rapportage alleen bestemd voor … (beoogde gebruikers). U kunt deze 

rapportage niet aan anderen afgeven zonder onze toestemming, tenzij wettelijke voorschriften anders 

bepalen.  

 

Plaats en datum 

 

... (naam accountantspraktijk) 

 

... (naam accountant) 

 

                                                           
4 Een voorbeeld van 1 onderdeel: Wij zijn 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 … . In overeenstemming met de opdrachtvoorwaarden zijn wij nagegaan 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. 
5 Een voorbeeld van 1 onderdeel, aansluitend op voetnoot 4: De bevindingen van onze werkzaamheden zijn als volgt: bij de 
acht onderzochte betalingen van onkosten aan de directie zijn de interne richtlijnen gevolgd. 
6 Overwogen kan worden om een bijlage toe te voegen met bijvoorbeeld geselecteerde items. 


