Voorbeeld van de opdrachtaanvaarding, niet zijnde een assurance-opdracht
Dit voorbeeld van een opdrachtbevestiging voor andere opdrachten dan assurance-opdrachten, is
gebaseerd op de NOREA richtlijn Opdrachtaanvaarding (210). Afhankelijk van de concrete
omstandigheden kunnen elementen in de brief worden toegevoegd, weggelaten en/of anders worden
geformuleerd. Deze brief is slechts een voorbeeld en pretendeert niet alle mogelijke van belang zijnde
onderwerpen te omvatten. In alle gevallen zal de voorbeeldtekst in overeenstemming moeten worden
gebracht met de omstandigheden in de specifieke situatie.
Naast onderstaande kan het wenselijk zijn in de opdrachtbevestiging aandacht te besteden aan:
• onafhankelijkheid
• toegang tot toereikende informatie
• wijze van rapportage
• doelgroep
• verwijzing naar algemene voorwaarden
• verantwoordelijkheid van de IT-auditor (resultaat- of inspanningsverplichting)
• verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
• honorarium
Zo nodig zal over de inhoud van de brief overleg moeten worden gepleegd met een jurist.

Geachte heer/mevrouw, (vermeld hier de naam en functie van de opdrachtgever):
U hebt ons opdracht gegeven advieswerkzaamheden (vermeld hier de specifieke
vraagstelling/werkzaamheden) voor (vermeld hier de naam van de organisatie waarvoor de
werkzaamheden worden uitgevoerd) uit te voeren.
Wij zijn verheugd onze acceptatie van deze opdracht middels deze brief te kunnen bevestigen. In
deze brief zijn de opdrachtbeschrijving en de doelstellingen van de opdracht, evenals de aard, de
aanpak en de bepalingen van onze dienstverlening beschreven.
De verantwoordelijkheid voor het beheer en de beheersing van de geautomatiseerde
gegevensverwerking is een taak van het management van de onderneming. Dit omvat onder meer de
handhaving van adequate procedures en interne beheersing rond deze systemen. Het is onze taak
om na te gaan of ….. (aansluiten op inhoud eerste alinea)
Wij zullen onze werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met de regels van onze
beroepsvereniging (de beroepsorganisatie van IT-auditors, NOREA).
Deze normen stellen eisen aan de wijze waarop wij onze werkzaamheden uitvoeren.
De in deze opdracht door XYZ IT-audit in te zetten deskundigen, beschikken over de vereiste kennis,
ervaring en persoonlijke eigenschappen zodat zij op doelmatige wijze aan deze opdracht te kunnen
werken. De opdrachtgever kan in overleg met XYZ IT-audit om andere medewerkers verzoeken dan
die in eerste instantie belast zijn met de uitvoering van de opdracht, mits dit niet ten koste gaat van de
kwaliteit en de continuïteit van onze dienstverlening.
Beschrijving van de werkzaamheden: (vermeld hier een omschrijving van de werkzaamheden)
Scope:(vermeld hier de scope waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd)
Op te leveren diensten/producten: (beschrijf hier welke diensten en/of producten zullen worden
opgeleverd)

Behoudens onvoorziene omstandigheden hanteren wij voor dit project de volgende (globale) planning:
(vermeld hier eventueel de planning van de werkzaamheden).
Wij zien uit naar een coöperatieve samenwerking met uw medewerkers en wij vertrouwen erop dat zij
ons informatie die wij nodig achten in verband met onze werkzaamheden, ter beschikking zullen
stellen.
Wij zullen u zo nodig tussentijds schriftelijk op de hoogte brengen van de voortgang van de
werkzaamheden.
Wij brengen maandelijks achteraf onze werkzaamheden in rekening. Onze facturen zullen zijn
gebaseerd op de daadwerkelijk door onze medewerkers aan deze opdracht bestede tijd, plus
eventuele out-of-pocket kosten. De individuele uurtarieven van onze medewerkers variëren naar
gelang de mate van verantwoordelijkheid en de ervaring en vaardigheid.
Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn vermeld in de bijlage
bij deze brief.
Wij verzoeken u de bijgevoegde kopie van deze brief ondertekend aan ons te retourneren, waarmee u
aangeeft dat het in deze brief gestelde in overeenstemming is met uw begrip van de regelingen die
gelden voor deze opdracht.
XYZ IT-audit
...................... (w.g.)
Naam en titel
Datum

