
Voorbeeld van een opdrachtbrief 

voor een opdracht van intern kwaliteitsbeheersingsonderzoek van de opdracht 

De hiernavolgende brief wordt gegeven bij wijze van voorbeeld voor een opdracht van 
intern kwaliteitsbeheersingsonderzoek van de opdracht in het kader van de toepassing 
van JSQC 1. Deze voorbeeldbrief heeft geen dwingend karakter maar dient enkel als 
referentiekader en zal dus dienen te worden aangepast volgens de specifieke vereisten en 
omstandigheden. 

Geachte Confrater [bedrijfsrevisor] 1, 

Verwijzend naar ons aangenaam onderhoud inzake de uitvoering van een opdracht van en 
intern kwaliteitsbeheersingsonderzoek van de opdracht in het kader van de toepassing van 
ISQC 1, wensen wij hierbij een aantal zaken te verduidelijken, teneinde de voorwaarden 
waaronder wij de opdracht kunnen uitoefenen, te bepalen. 

Wij zullen onze opdracht uitvoeren met de vereiste zorg en overeenkomstig de van 
toepassing zijnde beroepsregels en wettelijke bepalingen en, in het bijzonder, ISCQ 1 
(met name § 35 tot 42), die de omvang en de essentiële kenmerken van deze opdracht 
vastlegt. Behoudens indien anders bepaald door de wet of de beroepsregels, houdt deze 
opdracht geen resultaatsverbintenis maar wel een middelenverbintenis in. 

Onze opdracht beoogt het uitvoeren van een kwaliteitsbeoordeling van uw controles van 
manciële overzichteR van de beursgenoteerde ondernemingen en/of van audits van 

[ ... ]/van beperkt nazicht [ .. . ] die aan de volgende criteria beantwoorden: L .. ]. 

Deze beoordelingsopdracht bestaat erin op of voorafgaand aan de datum van de 
rapportage een objectieve evaluatie te verschaffen van de significante oordeelsvormingen 
die het opdrachtteam heeft gemaakt en de conclusies die het bij het fmmuleren van de 
rappmtage heeft getrokken. 

De datum van de controleverklaring van de gecontroleerde opdracht( en) zal niet 
voorafgaan aan de voltooiing van deze opdracht. 

De beoordelingsopdracht zal bestaan uit: 

een bespreking van de belangrijke aangelegenheden met de opdrachtpartner; 

het nazicht van de financiële overzichten of andere objecten van onderzoek 
waarop de gecontroleerde opdracht betrekking had, en de voorgestelde 
controleverklaring; 

het nazicht van de geselecteerde documentatiestukken over de gecontroleerde 
opdracht en betreffende de significante oordelen die het opdrachtteam heeft 
gevormd en de conslusies die zijn getrokken; 

1 De delen in het grijs dienen te worden aangevuld of aangepast. 



een evaluatie van de conclusies getrokken met het oog op het opstellen van de 
controleverklaring en een beoordeling van de geschiktheid van de voorgestelde 
controleverklaring. 

Voor de controle van de financiële overzichten van de organisaties van openbaar belang 
zal onze beoordelingsopdracht eveneens rekening houden met de volgende punten: 

de evaluatie door het opdrachtteam van de onafhankelijkheid van het kantoor met 
betrekking tot de specifieke opdracht; 

de vraag of passende consultatie heeft plaatsgevonden over aangelegenheden 
waarover meningsverschillen bestaan of andere moeilijke of omstreden 
aangelegenheden, alsmede de conclusies die uit deze consultatie voortkomen; en 

de vraag of de voor de beoordeling geselecteerde documentatie de met betrekking 
tot de significante oordeelsvormingen uitgevoerde werkzaamheden weerspiegelt 
en de bereikte conclusies onderbouwt. 

De goede uitvoering van onze opdracht veronderstelt de medewerking van de 
verantwoordelijke P.artner(s) van de gecontroleerde opdrachten, temeer daar de volledige 
verantwoordelijkheid voor P.et uitvoeren van de gecontroleerde OJ!dracht/het o_Qstellen van 
de controleverklaring bij hem/hen berust. 

Onze opdracht heeft een duur van maximum zes jaar, en is hernieuwbaar. Deze zal 
aanvangen op de datum van de beslissing_ van het bestuursorgaan dat ons zal 
aanduiderovermeld in de opdrach lanning . 

De vergoeding voor onze beoordelingsopdracht is een vast bedrag van ... EUR (exclusief 
btw). Er wordt overeengekomen dat ons kantoor u zijn factuur zal zenden na de 
uitvoering van de opdracht. 

Het bovenvennelde bedrag zal jaarlijks op de facturatiedag geïndexeerd worden, in 
functie van de evolutie van het indexcijfer. 

Indien de verzekeringspolis van uw bedrijfsrevisorenkantoor verschilt van deze gesloten 
door het IBR zal u moeten nagaan of uw kantoor gedekt is voor de opdracht van intern 
kwaliteitsbeheersingsonderzoek van de opdracht, vooraleer de opdracht kan starten. 

Wanneer er enige betwisting zou rijzen in verband met het ereloon, kan uw onderneming 
zich richten tot de Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. 

U onderkent en aanvaardt dat wij, overeenkomstig de plichtenleer eigen aan ons beroep, 
op ieder ogenblik contact zullen kunnen opnemen met onze confrater die momenteel 
dezelfde opdrachten uitoefent. 

Wij houden eraan u van harte te danken ons kantoor te hebben geraadpleegd voor deze 
opdracht en verzoeken u bijgaand exemplaar van deze brief ontertekend te willen 
temgzenden met de vermelding "voor akkoord", teneinde hiervan ontvangst te betichten 
en uw akkoord te betuigen met de termijnen en voorwaarden van onze opdracht van 
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Nous vous prions d'agréer, Cher Confrère/Chère Consoeur, l'expression de nos sincères 
salutations, 

X [réviseur d'entreprises] 
Re_Q.résentant du cabinet de révision 

X [réviseur d' entreprises] 
Pour accord: 
(signature) 
Nom: 
Date: 
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