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Protocol ten behoeve van de aan assurance verwante opdracht voor de accountant voor 

de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers, onderdeel 

fritesaardappelen, voor aanvragen van EUR 125.0001 en hoger van ondernemers die niet 

controleplichtig zijn in het kader van artikel 2:393 BW 

 

1. Uitgangspunten 

 

1.1. Doelstelling 

 

Dit protocol heeft als doel het geven van aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de 

accountantswerkzaamheden op de door de aanvrager bij het ministerie van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) in te dienen gegevens via het formulier Vaststelling aanvullende 

tegemoetkoming fritesaardappelen (verder: formulier). Financiële afrekening door LNV vindt plaats 

op basis van de bij de aanvraag tot subsidievaststelling gevoegde bewijsstukken als bedoeld in 

artikel 11 van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Genoemd 

formulier maakt hiervan onderdeel uit. De verklaring die resulteert uit de 

accountantswerkzaamheden die voortvloeien uit dit protocol wordt gezien als een door de Minister 

geaccepteerd vergelijkbaar document, zoals bedoeld in artikel 11 van de Regeling tegemoetkoming 

land- en tuinbouwondernemers COVID-19.    

 

1.2. Definities 

  

- Accountant: een registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel 

1 van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers.  

 

- Subsidieontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon of diens gemachtigde aan wie namens 

LNV een subsidie is verstrekt op grond van de Regeling tegemoetkoming land- en 

tuinbouwondernemers.  

 

1.3. Wet- en regelgeving 

 

Op het onderzoek van de gegevens is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 

 

- De voorwaarden en verplichtingen die zijn opgenomen in de Regeling tegemoetkoming land- en 

tuinbouwondernemers COVID-19 (verder: regeling).  

 

2. Onderzoeksaanpak 

 

De accountant voert zijn samenstellingswerkzaamheden uit volgens NBA Standaard 4416N ‘Aan 

assurance verwante opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling’.   

                                                      
1 Het betreft het bedrag waarvoor definitieve vaststelling wordt aangevraagd, ongeacht wat het bedrag is 
geweest waarvoor verlening heeft plaats gevonden.  
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Omdat sprake is van een aan assurance verwante opdracht, dient de accountant op basis van zijn 

professioneel-kritische instelling de aanvraag tot vaststelling samen te stellen in overeenstemming 

met de regeling, mede rekening houdend met de uit te voeren werkzaamheden zoals die in dit 

protocol zijn beschreven. 

 

Indien er sprake is van (een vermoeden van) misbruik, oneigenlijk gebruik en/of fraude, dan dient 

de accountant nadere acties te ondernemen in lijn met de Standaard 4416N en overige wet- en 

regelgeving. Dit betekent dat de accountant indien hij misbruik of fraude tegenkomt, hier een 

melding van dient te maken bij de bevoegde instantie(s). Voor de Regeling zijn dit RVO en het 

Ministerie van LNV. 

 

Algemene uitgangspunten voor de werkzaamheden van de accountant: 

- De accountant dient zelf de juiste referentieperiode te hanteren of dit zonodig door de 

ondernemer te laten herstellen op het formulier.  

- De accountant houdt rekening met risico’s op fouten, misbruik en fraude bij de verantwoording 

van de kostenbesparing en dient te evalueren welke categorieën van opbrengsten/kosten, 

welke hiermee samenhangende transacties en welke andere informatie aanleiding geven tot 

dergelijke risico’s. De accountant dient alert te zijn op de mogelijk onvolledige aanlevering van 

informatie en documentatie. 

- De accountant dient zelf de daling van de lasten te bepalen in overeenstemming met de 

regelgeving. 

 

De accountant belast met een aan assurance verwante opdracht dient zich er bewust van te zijn 

dat er omstandigheden kunnen zijn die ertoe leiden dat de aangeleverde informatie en 

documentatie onjuist is en/of niet volledig. 

 

Voor inherente beperkingen met betrekking de AO/IB die samenhangen met de omzet geldt het 

volgende: Bij de organisaties waarvan gevraagd wordt om een aan assurance verwante opdracht 

zou het kunnen zijn dat de AO/IB, gezien de relatief beperktere omvang van de onderneming, niet 

van voldoende niveau is en/of niet voldoende heeft gefunctioneerd. Bij deze organisaties wordt dit 

laatste echter ook niet gevraagd. Het niet voldoende aanwezig zijn of niet voldoende functioneren 

van procedures die samenhangen met de omzet hoeft derhalve geen gevolgen te hebben voor het 

kunnen afgeven van de samenstellingsverklaring. Benadrukt wordt dat de gebruikers, zijnde RVO 

en het ministerie van LNV, in dergelijke situaties wel van de accountant verwachten dat hij de 

omvang en diepgang van de (gegevensgerichte) werkzaamheden dan heeft uitgebreid. 

 

Bij de uitvoering van zijn onderzoek volgt de accountant de onderzoekspunten die in bijlage I bij 

dit protocol zijn opgenomen.  
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3. Verslaglegging 

 

Materialiteit is niet van toepassing voor de accountant die belast is met een aan assurance 

verwante opdracht. De gebruikers van zijn rapportage en de aanvraag tot vaststelling gaan er 

vanuit dat indien de accountant een samenstellingsverklaring heeft afgegeven, hij rekening heeft 

gehouden met de bevindingen die tijdens zijn werkzaamheden naar voren zijn gekomen en dat zo 

nodig herstelacties hebben plaatsgevonden. Verder dat hij is nagegaan dat de andere informatie in 

de vaststellingsaanvraag verenigbaar is met de kennis die en het begrip dat verkregen is uit zijn 

werkzaamheden. Indien het genoemde in voorgaande  niet het geval is, kan er ook geen 

samenstellingsverklaring verstrekt worden. 

 

De accountant legt de uitkomsten van de werkzaamheden vast in een samenstelverklaring, zoals 

beschreven in de Standaard 4416N. In bijlage II is een voorbeeldmodel opgenomen van een 

samenstelverklaring.  

 

4. Reviewbeleid 

 

De Auditdienst Rijk (ADR) kan een review uitvoeren op de door de accountant uitgevoerde 

onderzoekswerkzaamheden en het bijbehorende onderzoeksdossier. De accountant, die de 

werkzaamheden heeft uitgevoerd, verstrekt de ADR desgevraagd alle inlichtingen en bescheiden. 

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. 
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BIJLAGE I 

 

De accountant moet naast de samenstelwerkzaamheden volgens Standaard 4416N aanvullende 

werkzaamheden verrichten bij het samenstellen van het formulier 'Vaststelling aanvullende 

tegemoetkoming fritesaardappelen (steeds vetgedrukt). 

 

I. Ontvangen bedrag voor ontbinding contract  

De compensatie die telers ontvangen van verwerkers voor de ontbinding van het tussen hen 

afgesloten contract, dient in mindering te worden gebracht op het bedrag dat telers ontvangen 

vanuit de regeling. Als COVID-19 er niet zou zijn geweest, zouden deze contracten niet ontbonden 

hoeven worden. De compensatie die telers van de verwerkers ontvangen in de periode vanaf 16 

maart 2020 dient immers ter vergoeding van de schade die hierdoor ontstaat. 

 

I.1. Stel vast of de aanvrager volgens de administratie (tot aan het moment van de 

accountantswerkzaamheden) een vergoeding van de verwerker ontvangen heeft voor de 

ontbinding van het contract.  

 

I.2. 

Indien inderdaad een vergoeding aanwezig is. 

Breng de ontvangen vergoeding voor de ontbinding van het tussen hen afgesloten 

contract in mindering op de aangevraagde vergoeding. 

 

II. Vermindering van bedrijfskosten 

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet worden opgegeven met welk bedrag 

de bedrijfskosten2 voor de oogst 2019 zijn afgenomen als gevolg van COVID-19 ten opzichte van 

de oogsten 2017 en 2018.  

 

II.1. Stel vast dat het door de aanvrager opgegeven bedrag waarmee de bedrijfskosten 

door COVID-19 zijn verminderd, door de aanvrager onderbouwd is. 

De accountant stelt hiertoe vast dat de onderneming een overzicht heeft opgesteld over de 

bespaard kosten voor de oogst 2019 als gevolg van COVID-19 ten opzichte van de oogsten 2017 

en 2018. Hierin moet zijn aangegeven welke kosten bij het berekenen van de kostenbesparing in 

aanmerking zijn genomen en hoe de kosten over de eerdere oogsten zijn berekend. De accountant 

sluit de in het overzicht verantwoorde kosten aan op de administratie van de aanvrager. 

 

                                                      
2 Dit betreft ondermeer: 

• kosten van het pootgoed ten behoeve van de oogst 2019; 
• (loon)kosten voor het inzaaien ten behoeve van de oogst 2019; 
• (loon)kosten voor de teelt (bemesting, bewatering, gewasbeschermingsmiddelen) ten behoeve van de 

oogst 2019; 
• (loon)kosten voor het oogsten van de aardappelen ten behoeve van de oogst 2019; 
• kosten voor de bewaring van de aardappelen ten behoeve van de oogst 2019. 
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II.2  

Indien de bedrijfskosten volgens de werkzaamheden bij II.1. inderdaad zijn verminderd. 

Verwerk het bedrag als bedoeld bij vraag II.1 in het formulier. 

 

III. Eigen vervoedering of levering aan naburige veehouder 

Als een teler de oogst op het eigen gemengde bedrijf vervoedert of levert aan een naburige 

veehouder, komt deze voor de tegemoetkoming in aanmerking. Hiervoor moet deze teler een 

rapport van een erkende taxateur3 indienen waaruit de voorraad blijkt. Het is echter mogelijk dat 

na het opstellen van het taxatierapport de aardappelen alsnog zijn doorverkocht aan een 

verwerker. De aanvrager moet hiertoe een Letter of Representation4, waarin hij verklaart dat de 

aardappelen niet alsnog zijn doorverkocht aan een verwerker, aan zijn accountant verstrekken. 

 

III.1. Vraag een Letter of Representation op bij de aanvrager waarin de aanvrager 

verklaart dat de aardappelen niet alsnog zijn doorverkocht aan een verwerker.  

 

IV. Uit andere hoofde ontvangen steun 

Op grond van de regeling moet de tegemoetkoming worden verminderd met uit andere hoofde 

ontvangen steun of uitkeringen met betrekking tot COVID-19 die betrekking hebben op dezelfde 

schade als waarop de tegemoetkoming ziet alsmede met andere ontvangen steun of uitkeringen uit 

bestaande nationale regelingen met betrekking tot COVID-19. Van de accountant worden hiervoor 

geen werkzaamheden verwacht en deze andere steun valt niet onder de kostenbesparingen. In de 

praktijk betreft het alleen de TOGS.  

 

IV.1. Breng de volgens de administratie ontvangen TOGS in mindering op de 

aangevraagde tegemoetkoming. 

 

  

                                                      
3 Op de website van RVO staat een verwijzing naar een overzicht van officiële taxateurs. Zie 
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-fritesaardappeltelers/vaststelling-
aanvragen 
4 Deze is vormvrij. Het gaat er om dat de aanvrager naar eer en geweten verklaart dat de aardappelen niet 
alsnog bij een verwerker zijn terechtgekomen.   

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-fritesaardappeltelers/vaststelling-aanvragen
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-fritesaardappeltelers/vaststelling-aanvragen
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Bijlage II:  

 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT met betrekking tot het formulier 

'Vaststelling aanvullende tegemoetkoming fritesaardappelen’  

 

Aan: opdrachtgever en/of toezichthoudend orgaan 

 

Wij hebben in het kader van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-

19, onderdeel consumptieaardappelen5 het formulier 'Vaststelling aanvullende tegemoetkoming 

fritesaardappelen' d.d. … van … (naam entiteit) te … (statutaire vestigingsplaats) samengesteld, 

met als doel opdrachtgever in staat te stellen te voldoen aan artikel 11 van de ‘Regeling 

tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19’. 

 

Onze samenstelopdracht heeft zich gericht op de werkzaamheden zoals deze zijn vastgelegd in 

Bijlage I van het ‘Protocol ten behoeve van de aan assurance verwante opdracht voor de 

accountant voor de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers, onderdeel 

fritesaardappelen, voor aanvragen van EUR 125.000 en hoger van ondernemingen die niet 

controleplichtig zijn in het kader van artikel 2:393 BW’ 

 

Het formulier 'Vaststelling aanvullende tegemoetkoming fritesaardappelen’ d.d. … van … (naam 

entiteit) te … (statutaire vestigingsplaats)  bevat de volgende bedragen: 

- kostenbesparing als gevolg van COVID-19    <bedrag> 

- bedragen die zijn uitgekeerd bij ontbinding van  

leveringscontracten door de aardappelverwerkende  

voedingsmiddelenindustrie.     <bedrag> 

- opgave van ontvangen steun of uitkeringen uit bestaande 

nationale regelingen met betrekking tot COVID-19   <bedrag> 

 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 

accountants geldende Standaard 4416N, ‘Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 

gerelateerde subsidieregeling’ en het ‘Protocol ten behoeve van de aan assurance verwante 

opdracht voor de accountant voor de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers, 

onderdeel fritesaardappelen, voor aanvragen van EUR 125.000 en hoger van ondernemingen die 

niet controleplichtig zijn in het kader van artikel 2:393 BW’. Op grond van deze Standaard wordt 

van ons verwacht dat wij [het management] van [de entiteit] ondersteunen bij het opstellen van 

het formulier 'Vaststelling aanvullende tegemoetkoming fritesaardappelen’ in overeenstemming 

met de artikel 11 van de ‘Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Wij 

hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële 

                                                      
5 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 mei 2020, nr. WJZ/20120212, tot 
tegemoetkoming in de schade geleden door ondernemingen in bepaalde landbouwsectoren door de maatregelen ter 
bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 (Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-
19), laatstelijk gewijzigd op 12 juni 2020. 
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verslaggeving en de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19, 

onderdeel fritesaardappelen toegepast. 

 

Bij deze samenstellingsopdracht is [het management] van [naam entiteit] er verantwoordelijk voor 

dat de informatie juist en volledig is en voor de aanlevering van alle relevante informatie in 

overeenstemming met de vereisten bij of krachtens de Regeling tegemoetkoming land- en 

tuinbouwondernemers COVID-19, onderdeel fritesaardappelen. Wij hebben onze 

samenstellingswerkzaamheden, aangevuld met de werkzaamheden zoals voorgeschreven in 

Standaard 4416N  en het protocol, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, 

dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat [het management] aan deze 

verantwoordelijkheid heeft voldaan.  

 

Wij hebben geen assurance-opdracht uitgevoerd waardoor wij geen oordeel of conclusie 

verstrekken met betrekking tot de door ons samengestelde elementen in het formulier 'Vaststelling 

aanvullende tegemoetkoming fritesaardappelen. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van 

deze samenstellingsopdracht zijn beperkter dan die uitgevoerd worden in het kader van een 

assurance-opdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse Standaarden voor 

assurance-opdrachten.  

 

Bij het uitvoeren van deze samenstellingsopdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons 

geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 

Accountants (VGBA). De gebruikers van het formulier 'Vaststelling aanvullende tegemoetkoming 

fritesaardappelen en onze verklaring mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de 

samenstellingsopdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben 

uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door [het management] verstrekte gegevens.  

 

Als uit de door ons verrichte werkzaamheden in overeenstemming met Standaard 4416N en het 

protocol bevindingen naar voren zouden zijn gekomen waarmee geen rekening is gehouden in het 

formulier 'Vaststelling aanvullende tegemoetkoming fritesaardappelen’, geen rekening is gehouden, 

dan zouden wij deze samenstellingsverklaring niet hebben afgegeven. 

 

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van het formulier 'Vaststelling 

aanvullende tegemoetkoming fritesaardappelen’ nagegaan het formulier overeenkwam met onze 

kennis van ... (naam entiteit) en ons begrip, verkregen vanuit onze werkzaamheden of anderszins.  

 

Benadrukking van de beperking in gebruik en verspreidingskring 

Het formulier 'Vaststelling aanvullende tegemoetkoming fritesaardappelen' is opgesteld voor RVO 

en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid met als doel … (naam entiteit) in 

staat te stellen te voldoen aan de voorwaarden van de Regeling tegemoetkoming land- en 

tuinbouwondernemers COVID-19, onderdeel consumptieaardappelen.  

 

Hierdoor is de aanvraag tot vaststelling mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze 

samenstellingsverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam entiteit), RVO en het 
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ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid en dient niet te worden verspreid aan, of te 

worden gebruikt door anderen. 

 

 

Plaats en datum 

 

 

... (naam accountantspraktijk) 

 

... (naam accountant) 

 


	Bijlage II:

