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Op onze dienstverlening en/of andere rechtshandelingen zijn steeds de algemene voorwaarden van accon■avm van toepassing, waarin een 
beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
09171813 en zullen op eerste verzoek kosteloos aan u worden toegezonden. Tevens kunt u de algemene voorwaarden via onze website 
https://acconavm.nl/algemene-voorwaarden/ raadplegen. Bezoek ook onze website voor meer informatie over onze dienstverlening, onze mensen 
en onze ambities.  
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BETREFT 
Reactie accon avm groep b.v. betreffende de consultatie van de ‘(concept) Standaard 

4416N Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling’  

  

 Geachte heer/mevrouw, 

 

 

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om te reageren op de consultatie van de 

‘(concept) Standaard 4416N Aan assurance verwante opdracht bij een Covid-19 

gerelateerde subsidieregeling’.  

 

Hierna hebben wij onze reactie op uw vraag gegeven.  

 

Vraag Zijn er aanvullende opmerkingen te maken bij het concept van Standaard 

4416N die niet reeds gemaakt zijn in het kader van de consultatie van 

Standaard 4415N? 

 

Reactie: 

Nee, wij volstaan met een verwijzing naar onze reactie op de consultatie van Standaard 

4415N (en 3900N) en meer specifiek onze reactie op de vragen: 

• 3 in relatie tot paragraaf 22 van de concept Standaard 4416N; 

• 7 in relatie tot paragraaf 20 van de concept Standaard 4416N.. 

 

Dit is een ‘generieke’ Standaard, deze is namelijk van toepassing op een aan een 

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

subsidieregeling en het bijbehorende accountantsprotocol is nu -logischerwijs- nog niet 

ingevuld. Wij willen u vragen om bij de totstandkoming en beoordeling van ‘het 

bijbehorende accountantsprotocol’ inclusief modelteksten betrokken te zijn, net als recent 

in het kader van de NOW en zoals u normaal ook doet. Dit om op voorhand te 

voorkomen dat wat een subsidieverstrekker verlangt, niet binnen deze Standaard 4416N 

kan. Dit om elkaar te blijven helpen op een goede manier door deze coronacrisis heen te 

komen. 
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Ten slotte 

Wij hebben geen bezwaar tegen publicatie van onze reactie. 

 

Hoogachtend, 

accon avm groep B.V. 

Namens deze: 

 

R.C.N. (Rob) van der Gun AA 

Directeur Kwaliteitscentrum accon avm 
 


