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1. Uitgangspunten 

1.1. Doelstelling 

Doel van de Subsidieregeling LNG1 is om het gebruik van LNG door wegvervoerders te 
stimuleren waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Een groeiende afzetmarkt voor LNG zal naar verwachting een positieve 
invloed hebben op de ontwikkeling van bio-LNG. 

De aanvraag wordt ingediend door de exploitant. Hij is degene voor wiens rekening en risico 
de exploitatie van de LNG plaatsvindt omdat de exploitant de LNG inkoopt en vervolgens 
verkoopt bij een vulpunt. Als verkoper bepaalt hij de prijs van LNG aan de pomp en ontvangt 
hij de daarmee gemoeide opbrengsten. Degene die voor eigen rekening en risico LNG inkoopt 
voor en verkoopt bij een LNG-vulpunt  kunnen dus subsidie aanvragen. De Minister verstrekt 
een prijssubsidie van 0,22627 € inclusief btw voor elke kilo LNG die de aanvrager (de 
exploitant) verkoopt aan wegvervoerders. Aan de exploitant wordt vervolgens de verplichting 
opgelegd om de verkoopprijs van LNG te verlagen met € 0,187 per kg LNG (netto, excl. btw). 
Op grond van de daadwerkelijk verkochte aantallen kilo’s LNG, vindt na afloop van het 
subsidiejaar vervolgens de vaststelling plaats.  

Dit protocol heeft als doel het geven van aanwijzingen over de reikwijdte en de intensiteit van 
de controle aan de accountant, belast met de controle van de door de subsidieontvanger bij 
het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) in te dienen financiële verantwoording 
LNG als onderdeel van de aanvraag om subsidievaststelling.  

1.2. Definities 

• Aanvraag Vaststellingsverzoek LNG: Het formulier waarmee de exploitant de 
definitieve subsidie aanvraagt. Dit formulier gaat vergezeld van de financiële 
verantwoording LNG en een controleverklaring van de accountant.  

• Accountant: een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent als 
bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan wie de 
subsidieontvanger de opdracht heeft toegekend de aanvraag tot subsidievaststelling 
te controleren. 

• Controleverklaring: een schriftelijke verklaring van de accountant inhoudende een 
oordeel over de juistheid van de in de financiële verantwoording LNG opgenomen 
opgave over de kilo’s LNG en het bijbehorende subsidiebedrag.   

• Exploitant: ondernemer die voor eigen rekening en risico LNG inkoopt voor en 
verkoopt bij een LNG-vulpunt. 

• Financiële verantwoording LNG: in de financiële verantwoording LNG wordt per maand 
voor een kalenderjaar weergegeven: de geprognotiseerde en werkelijk geleverde en 
verkochte kilo’s LNG met de korting van € 0,187 per vulpunt in Nederland, het totale 
subsidiebedrag waarop de subsidieontvanger aldus recht heeft, de ontvangen 
bevoorschotting en het saldo waarop de subsidieontvanger nog recht op heeft.  

• LNG: Vloeibaar gemaakt aardgas of biogas afgeleverd aan het wegverkeer.  

 
1 Staatscourant 2019, 67206 en wijziging voor 2020  Staatscourant 2020, 60359 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003045&artikel=393&g=2019-10-31&z=2019-10-31
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• LNG-vulpunt: een vulpunt: 

1°. waar LNG wordt verkocht ten behoeve van voertuigen die voortgestuwd worden door 

LNG; 

2°.waarvoor een vergunning is afgegeven; en 

3°.dat voor elke wegvervoerder toegankelijk is. 

• Subsidieontvanger: een rechtspersoon of diens gemachtigde aan wie namens I&W een 
subsidie is verstrekt. 

• Vergunning: vergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 en bijlage 1, 
onder 4.4, onderdeel m, van het Besluit omgevingsrecht en de artikelen 3.296, eerste 
lid en 3.297, aanhef en onder b, van het Besluit activiteiten leefomgeving, na 
inwerkingtreding van laatstgenoemde besluit; 

1.3. Wet- en regelgeving 

Voor de controle van de in het financieel verslag opgenomen opgave is de volgende wet- en 
regelgeving relevant: 

• Subsidieregeling LNG  
• Beslissing aanvraag Subsidieregeling LNG  

2. Controleaanpak 

2.1. Eisen voor de controleaanpak 

De controle moet voldoen aan de controlestandaarden die onderdeel zijn van de nadere 
voorschriften Controle- en overige standaarden (NV COS), die door de Koninklijke 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn vastgesteld, specifiek NBA 
Standaard 805 ‘Bijzondere overwegingen - controles van enkel financieel overzicht en 
controles van specifieke elementen, rekeningen of posten van een financieel overzicht’.  

Voor wat betreft de schriftelijke verklaring van de subsidieontvanger/exploitant en andere 
gegevens in het formulier Aanvraag Vaststellingsverzoek LNG is sprake van andere informatie 
en dient de accountant Standaard 720 ‘De verantwoordelijkheden van de accountant met 
betrekking tot andere informatie’ toe te passen. 

2.2. Materialiteit: goedkeuringstoleranties en gewenste zekerheid 

Bij zijn oordeelsvorming over de naleving van de subsidievoorwaarden streeft de accountant 
naar een redelijke mate van zekerheid. Indien dit begrip voor het gebruik van statistische 
technieken gekwantificeerd moet worden, wordt een betrouwbaarheid van 95% gehanteerd. 

Een controleverklaring met een goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven eerder 
genoemde betrouwbaarheid, de maximale afwijking niet groter is dan twee procent van de 
post ’Totaal subsidie te ontvangen’ (= het totaal aan geleverde en verkochte kilo’s LNG 
vermenigvuldigd met de korting van € 0,187) dat in de kolom ‘Realisatie’ van de financiële 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040523&g=2019-10-31&z=2019-10-31
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040523&g=2019-10-31&z=2019-10-31
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verantwoording LNG wordt verantwoord. De hierna vermelde goedkeuringstoleranties zijn 
hierbij van toepassing. 

Soort controleverklaring Goedkeurend Met beperking Oordeelonthouding dan wel Afkeurend 

 

Fouten in de opgave plus 

onzekerheden in de controle 

in percentage van de 

verkochte kilo’s LNG 

≤ 2 %  > 2 % en ≤ 4 % ≥ 4  

2.3. Controlewerkzaamheden 

Opgave 
De accountant dient uitsluitend vast te stellen dat de post ’Totaal subsidie te ontvangen’ (= 
het totaal aan geleverde en verkochte kilo’s LNG met de korting van € 0,187) dat in de kolom 
‘Realisatie’ van de financiële verantwoording LNG wordt verantwoord juist is, dat wil zeggen 
dat de kilo’s LNG door de exploitant daadwerkelijk zijn geleverd en verkocht. Uitgangspunt 
hierbij vormt de door de exploitant bijgehouden administratie met betrekking tot het aantal 
kilo’s LNG dat per LNG-vulpunt is verkocht aan wegvervoerders in het kalenderjaar waar de 
aanvraag betrekking op heeft. Artikel 14 van de Subsidieregeling LNG valt niet onder de 
reikwijdte van de controleopdracht en de controlewerkzaamheden. 

De controleaanpak is primair de verantwoordelijkheid van de accountant. Dit protocol schrijft 
dan ook niet een aanpak van de controleopdracht voor. Kiest de accountant bijvoorbeeld voor 
een systeemgerichte aanpak, dan ligt het voor de hand dat hij zich richt op de opzet, het 
bestaan en de werking van de administratieve organisatie en de interne controle (AO/IC) van 
de exploitant en de daaraan ten grondslag liggende registratieprocessen. Hierbij wordt 
expliciet geen oordeel over de kwaliteit van de AO/IC van hem verwacht.  

Andere voorbeelden van geadviseerde (niet verplichte) controlewerkzaamheden zijn: 

a. Vaststellen dat de totale goederenbeweging per kalenderjaar inzake LNG van de 
subsidieontvanger sluitend is. Uit deze goederenbeweging dienen de hoeveelheden 
fysiek afgeleverde kilo’s LNG per vulpunt gedestilleerd te kunnen worden. 

b. Vaststellen dat er aansluiting bestaat tussen het aantal kilo’s LNG waarover accijns is 
afgedragen en het aantal kilo’s waarover subsidie wordt geclaimd. 

c. Vaststellen dat de afgeleverde kilo’s LNG volgens de goederenbeweging zijn gecorrigeerd 
voor eventuele ingekochte kilo’s. Binnen de tank business bestaat er (cross) 
kaartacceptatie, waarbij er met een tankkaart van partij A op vulpunt van partij B getankt 
kan worden. In dat geval wordt de fysieke levering verricht door partij B. Partij B dient in 
deze gevallen de subsidie aan te vragen en in mindering te brengen op de doorberekende 
prijs aan partij A. Op deze manier wordt voorkomen dat er dubbel subsidie wordt 
geclaimd. 

Andere informatie  
Voor wat betreft de schriftelijke verklaring van de subsidieontvanger/exploitant en andere 
gegevens in de Aanvraag Vaststellingsverzoek LNG stelt de accountant conform Standaard 
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720 vast dat deze informatie met de opgave verenigbaar is en geen materiële afwijkingen 
bevat. 

3. Verslaglegging 

De accountant legt de uitkomsten van de controle vast in een controleverklaring. Hiervoor 
wordt de meest actuele NBA voorbeeldtekst HRA 3 sectie II hoofdstuk 10.3: 
‘Controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de publieke sector’ gehanteerd, inclusief een 
passage over andere informatie conform Standaard 720. Verder geldt als voorwaarde dat de 
accountant in de verklaring refereert aan de Subsidieregeling LNG en dit controleprotocol. 

4. Reviewbeleid 

De minister van I&W heeft als subsidieverstrekker te allen tijde de mogelijkheid een review 
uit te voeren of te laten uitvoeren bij de accountant belast met het onderzoek naar de 
informatie opgenomen in de aanvraag tot vaststelling om na te gaan of het onderzoek met 
inachtneming van de relevante regelgeving van de NBA en dit accountantsprotocol is 
uitgevoerd. De Auditdienst Rijk (ADR) kan een review uitvoeren op de uitgevoerde 
accountantscontrole inzake deze subsidie. De accountant, die de controle uitvoert, verstrekt 
de ADR desgevraagd alle inlichtingen en bescheiden (Art 6.3 lid 5 Comptabiliteitswet 2016). 

De accountant belast met het onderzoek en verantwoordelijk voor het verstrekken van het 
accountantsproduct bij de aanvraag tot vaststelling stemt er mee in dat de 
onderzoeksdossiers ten behoeve van bovengenoemde reviews integraal aan de reviewers ter 
inzage worden gegeven. Voorts zal de accountant, schriftelijk dan wel mondeling, alle 
gevraagde gegevens verstrekken die in het kader van voornoemde reviews worden 
opgevraagd. In dit kader wordt verwezen naar de bepalingen in hoofdstuk 6, paragraaf 1, van 
de Comptabiliteitswet 2016. 


