(Naam bewindvoerderskantoor)
T.a.v. ...
(Adres)
(Postcode Woonplaats)
(Plaats), (datum)
Kenmerk: (lidnr. NBPB/(verslagjaar))
Betreft: adviesbrief aanbevolen verbeteringen
Geachte … (bewindvoerder),
O pdracht
Overeenkomstig artikel 11 lid 5 van Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders
en mentoren moet de accountant, voor zover van toepassing, terzake van de tijdens het onderzoek
gebleken tekortkomingen melding maken van de verbeteringen die volgens hem noodzakelijk zijn
om alsnog te voldoen aan de kwaliteitseisen van het genoemde besluit. In overeenstemming met
hoofdstuk 3.3.5 van het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM 2015 melden wij de tijdens
ons onderzoek vastgestelde verbeteringen via een separate adviesbrief.
A anbevolenverbeteringen
Terzake van de tijdens ons onderzoek geconstateerde tekortkomingen adviseren wij onderstaande
verbetermaatregelen. De verbetermaatregelen volgen de indeling van de te onderzoeken
kwaliteitseisen volgens hoofdstuk 3.4 van genoemd accountantsprotocol. Ten slotte benoemen wij
de verbetermaatregelen met betrekking tot de aanvullende eisen van de NBPB.
Eisen aan de organisatie van het kantoor
1. [ … ]
2. [ … ]
Eisen aan de dossiervorming
3. [ … ]
4. [ … ]
Eisen NBPB
5. (…)
6. (…)
Wij maken er u op attent, dat het uiteindelijk aan de kantonrechter en het Landelijk Kwaliteitsbureau
CBM is om te bepalen, of de tijdens ons onderzoek vastgestelde en aanbevolen verbeteringen
inderdaad noodzakelijk zijn om aan de kwaliteitseisen van genoemd besluit te voldoen. Daarnaast is
het aan de NBPB om te bepalen, of de tijdens ons onderzoek vastgestelde en aanbevolen
verbeteringen noodzakelijk zijn om aan de aanvullende eisen van de NBPB te voldoen.

Beperkinginhetgebruikenverspreidingskring
Deze adviesbrief is uitsluitend bestemd voor... (naam), de kantonrechter, het Landelijk
Kwaliteitsbureau CBM en de NBPB aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de
werkzaamheden deze brief onjuist kunnen interpreteren. Deze adviesbrief mag niet aan andere
partijen worden verspreid, noch mag eruit worden geciteerd, of eraan worden gerefereerd, zonder
onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

(Plaats, datum)
(Naam accountantskantoor)
(Naam accountant)

