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Geachte Confrater, 
 
Betreft: Terbeschikkingstelling van voorbeelden van opdrachtbrieven en 

bevestigingsbrieven in het kader van de gemeenschappelijke norm met 
betrekking tot de controle van KMO’s 

 
Allereerst wenst de Raad de publicatie van advies 2019/12: Toepassingsgebied van de 
controle- en beoordelingsnormen in herinnering te brengen. 
 
Overeenkomstig de norm van 18 december 2018 met betrekking tot de contractuele 
controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk 
voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen2 heeft de Raad van 
het IBR twee voorbeelden van opdrachtbrieven en twee voorbeelden van 
bevestigingsbrieven uitgewerkt die, mits aanpassing en naargelang het geval, kunnen 
worden gebruikt in het kader van een contractuele controle (redelijke mate van 
zekerheid) van de financiële overzichten van een kmo of kleine vzw of in het kader van 
een contractuele beoordeling van de financiële overzichten van een kmo of kleine vzw. 
Deze voorbeelden worden ter beschikking gesteld van de bedrijfsrevisoren op de website 
van het ICCI in de rubriek “Modeldocumenten”.  

Met confraternele groeten, 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 

                                                      
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, § 7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van 
het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen 
zijn bindend.  

2 Cf. overweging 13: “De Instituten zullen een algemeen voorbeeld van een opdrachtbrief (§41) en van 
een bevestigingsbrief die rekening houdt met de uitgedrukte mate van zekerheid (§69), ter beschikking 
stellen van de beroepsbeoefenaar”.  
Zie ook, meer in het bijzonder met betrekking tot de opdrachtbrief, § 41: “De beroepsbeoefenaar zal 
de voorbeelden van opdrachtbrieven gebruiken die door zijn instituut ter beschikking worden gesteld 
of die voor de betrokken beroepsbeoefenaar, in voorkomend geval, door de Koning per besluit zijn 
vastgesteld.” 
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