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Onderwerp: 	Onderzoek Landelijk Consortium Hulpmiddelen — Relief Goods Alliance 

Hooggeachte mevrouw Van Ark, 

Middels een dienstverleningsovereenkomst heeft uw Ministerie aan Grant Thornton Forensic & 
Investigation Services BV opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een onderzoek naar mogelijke 
onregelmatigheden in relatie tot het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (hierna : "LCH"). De 
dienstverleningsovereenkomst is door beide partijen op 17 februari 2021 ondertekend. 

In aanvulling op de standaard geldende voorwaarden zijn wij overeengekomen dat het rapport dat wij 
naar aanleiding van het onderzoek opstellen door u als Opdrachtgever niet aan derden mag worden 
verstrekt zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons als Opdrachtnemer. U 
heeft ons verzocht het rapport 'Onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden in relatie tot het Landelijk 
Consortium Hulpmiddelen — Relief Goods Alliance d.d. 17 juni 2021 (hierna: het Rapport) ter 
beschikking te mogen stellen aan de Tweede Kamer. Middels deze brief bevestigen dat wij de 
gevraagde toestemming daarvoor verlenen. 

Wij zijn van mening dat het Rapport en de daarin beschreven feitelijke gang van zaken bij kan dragen 
aan de door u gewenste openheid over deze gang van zaken. Daarbij realiseren wij ons, dat het door 
ons uitgevoerde onderzoek een specifieke, met het Ministerie afgestemde, reikwijdte had. Kortgezegd 
ziet ons onderzoek toe op de gang van zaken ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst 
tussen LCH en Relief Goods Alliance. Wij hebben gegeven de overeengekomen reikwijdte geen 
onderzoek gedaan naar mogelijke voorafgaande communicatie of afspraken met vertegenwoordigers 
van uw Ministerie en/of bewindslieden. Evenmin hebben wij onderzoek gedaan bij of naar het handelen 
van de entiteit Relief Goods Alliance BV en/of personen verbonden aan Relief Goods Alliance. Ons 
onderzoek zal dan ook niet alle vragen, die ten aanzien van de overeenkomst met Relief Goods Alliance 
leven, kunnen beantwoorden. Om de vragen te beantwoorden die buiten de reikwijdte van ons 
onderzoek vallen, zal aanvullend onderzoek nodig zijn. Wij hebben begrepen dat een dergelijk 
aanvullend onderzoek inmiddels door u is aangekondigd. 

Het onderzoek is door ons uitgevoerd met in acht neming van de daarop van toepassing zijnde 
standaarden en beroepsregels. De werkzaamheden hebben op hoofdlijnen bestaan uit het verkrijgen en 
analyseren van onderzoeksinformatie middels interviews, financieel en administratief onderzoek en 
achtergrondonderzoek. De bevindingen op basis van deze werkzaamheden zijn door ons weergegeven 
in een concept rapport dat ter afstemming op feitelijke juistheid is voorgelegd aan direct betrokkenen. 

Grant Thorntan Forensic & Investigation Services 6.V is lid van C-rant Thornton International Ltd (Grant Thcrnton International). 
Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel Den 
Haag onder nummer 50677667. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden. gedeponeerd ter griffie van de 
Arrondissementsrechtbank te Den Haag onder nummer 12)2014:  van toepassing Op verzoek ontvangt u een exemplaar van deze 
voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat is vermeld in de algemene voorwaarden. 

grantthornton.nl 



Daarna is de conceptrapportage voorgelegd aan onze opdrachtgever, zodat deze zich een oordeel kon 
vormen of wij met deze rapportage aan de verstrekte onderzoeksopdracht hebben voldaan. Deze 
afstemmingen zijn onderdeel van onze gebruikelijke procedures bij de totstandkoming van rapportages. 
Naar aanleiding van uw verzoek om het rapport te delen met de Tweede Kamer is tenslotte een 
geanonimiseerde conceptversie door ons beschikbaar gesteld, die wij uit hoofde van zorgvuldigheid 
nogmaals met direct betrokkenen en onze opdrachtgever hebben gedeeld. Op uw verzoek lichten wij de 
gevolgde stappen in het proces van afstemming en de daaruit voortgekomen aanpassingen in meer 
detail toe in een bijlage bij ons definitieve rapport. 

Wij danken u hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Hoogachtend, 

Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. 
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