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Betreft: consultatiereactie Aan assurance verwante opdracht bij een
Covid-19 gerelateerde subsidieregeling

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij sturen wij u onze consultatiereactie bij de concept Standaard 4416N ‘Aan assurance verwante
opdracht bij een Covid-19 gerelateerde subsidieregeling’ d.d. 30 september 2020. Aangezien
Standaard 4416N een generalisering is van de concept Standaard 4415N ‘Accountantsopdracht bij de
NOW-regeling – Aan assurance verwant’ dient onderstaande reactie in samenhang te worden gelezen met
onze consultatiereactie op de Accountantsopdracht bij de NOW-regeling d.d. 24 september 2020. Onze
opmerkingen in laatstgenoemde consultatiereactie bij de concept Standaard 4415N zijn dan ook
onverkort van toepassing op de hier geconsulteerde concept-Standaard 4416N.

In reactie op uw consultatievraag of er aanvullende opmerkingen zijn te maken bij het concept van
Standaard 4416N die niet reeds gemaakt zijn in het kader van de consultatie van Standaard 4415N
berichten wij u als volgt:

Een opdracht uitgevoerd onder Standaard 4416N bestaat blijkens paragraaf 4 van de Standaard uit het
samenstellen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie en het uitvoeren van aanvullende
werkzaamheden zoals deze zijn beschreven in het accountantsprotocol. Anders dan bij de NOW 1 zijn er
voor de Covid-19 gerelateerde subsidieregelingen waarvoor de Standaard is bedoeld thans nog geen
accountantsprotocollen beschikbaar. Daarmee loopt de Standaard vooruit op de inhoud van deze
protocollen. Om de accountant in staat te stellen te kunnen voldoen aan de vereisten van het
accountantsprotocol zoals genoemd in de Standaard is het van belang dat de uitvoerbaarheid daarvan is
gewaarborgd. Daarom achten wij het van groot belang dat alle accountantsprotocollen in het kader van
Covid-19 gerelateerde subsidieregelingen op uitvoerbaarheid worden getoetst door de Werkgroep
Controleprotocollen (COPRO), bezien in het licht van de voorschriften van Standaard 4416N. Wij
verzoeken u in de standaard te borgen dat deze alleen bij door COPRO akkoord bevonden protocollen kan
worden toegepast.
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Tot een nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. mr. drs. F.H.E. van Hoek RA w.g. prof. dr. A. de Bos RA


