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1 Aanleiding opdracht 

Zowel in het M&O-beleid als in het Toezichtskader heeft het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de mogelijkheid opgenomen om een 
review uit te laten voeren.  
Het reviewbeleid is van toepassing op subsidies en bijdragen aan verzelfstandigde 
organisaties die door het kerndepartement van LNV (beleidsdirecties) worden 
verstrekt en op subsidies die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) namens LNV worden verstrekt. 
Deze subsidies worden veelal vastgesteld op basis van een door de beleidsdirecties 
of RVO gevraagde subsidieverantwoording, waarvan de getrouwheid door een 
externe accountant is vastgesteld. Daarbij wordt de externe accountant ook 
gevraagd vast te stellen dat door de gesubsidieerde aan de subsidievoorwaarden is 
voldaan en daarover een verklaring af te geven. De bijdragen aan verzelfstandigde 
organisaties blijken uit een jaarrekening waarbij een controleverklaring wordt 
afgegeven. 
 
Op grond van zijn reviewbeleid en om inzicht te krijgen in waar het M&O-beleid en 
de daarbij gebruikte instrumenten zoals het controleprotocol verbeterd kunnen 
worden, laat het ministerie van LNV jaarlijks een aantal reviews uitvoeren door de 
Auditdienst Rijk (ADR). 
De directeur Financieel Economische Zaken (FEZ) van LNV heeft de ADR verzocht 
voor 2022 15 reviews uit te voeren en daarover te rapporteren. Dit betreft de 
gebruikelijke reviews voor incidentele subsidies en bijdragen en voor bijdragen aan 
een ZBO en/of RWT. Verder 7 reviews die betrekking hebben op twee Corona-
regelingen: de tijdelijke regeling subsidie dierentuinen en de subsidie financiering 
ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK). Dit betreft 
voor beide regelingen de vaststelling van tegemoetkomingen van € 125.000 of 
meer. Voor deze 7 reviews is de ADR gevraagd zich vooral te richten op de 
specifieke aandachtspunten. Deze volgen uit de verschillende accountants-
protocollen, en zijn verwerkt in een apart werkprogramma voor deze reviews. 
 
Wij zijn met FEZ de volgende werkzaamheden overeengekomen: 

- Het uitvoeren van de 15 reviews; 
- Het opstellen van een rapport van feitelijke bevindingen op basis van de 

uitgevoerde reviews. 
 
Doel van de onder deze opdracht vallende reviews is het vaststellen dat de 
controleverklaring (of bij de Corona-regelingen de samenstellingsverklaring of het 
rapport van bevindingen) van de externe accountant een voldoende basis heeft en 
dat de subsidieverstrekker erop kan steunen. Hiertoe hebben wij getoetst of de 
werkzaamheden die door de externe accountant zijn uitgevoerd als basis voor de 
afgegeven controleverklaring, samenstellingsverklaring of het rapport van 
bevindingen:  

- voldoen aan de van toepassing zijnde beroepsstandaarden; 
- invulling geven aan het van toepassing zijnde controleprotocol; 
- mede omvatten een toets aan de subsidievoorwaarden. 
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2 Feitelijke bevindingen uit de 15 uitgevoerde reviews 

In dit rapport doen wij verslag van de feitelijke bevindingen die uit de door ons 
verrichte werkzaamheden vloeien. 
Met dit rapport wordt geen zekerheid verschaft, omdat er geen controle-, 
beoordelings- of andere assurance-opdracht is uitgevoerd. In het rapport worden 
daarom enkel de feitelijke bevindingen vermeld vanuit de uitgevoerde 15 reviews. 
 

2.1 Overzicht uitkomsten uitgevoerde reviews 
 
De door ons uitgevoerde reviews geven het volgende beeld: 
 

Nr. Aard Relatie Datum van de 
verklaring/ 
rapport van 
bevindingen 

Zijn er vanuit de review 
belangrijke bevindingen bij de 

uitgevoerde controle: 

1 Subsidie 
Courage, Stichting Innovatie 
Rundveehouderij 

28-5-2021 nee 

2 Subsidie Stichting Milieu Centraal 5-8-2021 nee 

3 Subsidie 
Stichting voor Duurzame 
Ontwikkeling (FSD) 

13-9-2021 nee 

4 Subsidie 
Stichting Platform Bèta en 
Techniek 

24-9-2021 nee 

5 Subsidie Jaczon B.V. 28-6-2021 nee 

6 Subsidie Stichting Dutch Cuisine 27-7-2021 
ja, het controledossier kent 
tekortkomingen; zie § 2.2.1. 

7 Bijdrage ZBO NAKTuinbouw 2-3-2022 nee 

8 Bijdrage RWT Rendac BV 29-6-2022 nee 

9 Dierentuinenreg. Dierenpark 'Amersfoort' B.V. 28-9-2021 nee 

10 Dierentuinenreg. Kasteelpark Born 3-9-2021 nee 

11 Dierentuinenreg. Stichting Vogelpark Avifauna 11-10-2021 nee 

12 OVK-regeling Q.J. Vink & Zonen B.V. 25-4-2022 nee 

13 OVK-regeling Verhoeven-Martens 25-4-2022 nee 

14 OVK-regeling Akkerbouwbedrijf Deddens B.V. 23-2-2022 
ja, de OVK-regeling is niet goed 

toegepast; zie § 2.2.2. 

15 OVK-regeling Van Zeeland Vleesvee B.V. 19-4-2022 
ja, de OVK-regeling is niet goed 
toegepast en het dossier kent 
tekortkomingen; zie § 2.2.2. 

 
  



 

 

Pagina 9 van 15 

Rapport van Bevindingen Reviews Externe Accountants 2022 LNV 

2.2 Toelichting op de bevindingen van de uitgevoerde reviews 

2.2.1  Reguliere incidentele subsidies  
De reviews 1 t/m 6 betroffen reguliere incidentele subsidies. Bij één daarvan 
(nummer 6) hebben wij geconstateerd dat het controledossier tekortkomingen kent. 
Dit betreft ten eerste de risico-analyse. Het rechtmatigheidsrisico is niet uitgewerkt, 
evenals het risico dat voortvloeit uit het feit dat het gaat om een zeer kleine 
organisatie waardoor functiescheiding ontbreekt. Verder is de omvang van de 
deelwaarnemingen niet geëvalueerd ten opzichte van de materialiteit van 1%. Uit de 
sheet met de controle-aantekeningen blijkt niet expliciet dat is gecontroleerd of de 
kosten aan het project kunnen worden toegerekend, en voor één kostenpost is het 
onwaarschijnlijk dat die betrekking heeft op kosten in de projectperiode. Hoewel een 
maximum was gesteld aan de totale financiering vanuit de subsidie van het 
ministerie èn eventuele andere subsidies heeft geen controle plaatsgevonden op 
mogelijke andere financieringsbronnen. 
 

2.2.2  Corona-regeling: subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en 
tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK) 
De reviews 12 t/m 15 betroffen 4 reviews in het kader van de Corona OVK-regeling. 
Daarbij ging het om vier samenstellingsverklaringen.  
De kosten die onder de regeling vallen zijn expliciet gedefinieerd. Hieronder zijn 
kosten vermeld die eerder als variabele dan als vaste kosten worden gezien. Dit 
heeft bij alle vier gereviewde accountants tot enige verwarring geleid, en drie 
hebben vragen gesteld aan RVO.  
 
Twee van de vier accountants hebben naar aanleiding van de gedefinieerde 
kostencategorieën in de OVK-regeling ook variabele kosten meegerekend als vaste 
kosten, die niet passen in de expliciete definiëring in de OVK-regeling. Hierdoor is de 
subsidie in deze twee gevallen te hoog vastgesteld. 
 
Standaard 4416N stelt een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) verplicht 
tenzij er andere goede kwaliteitsbeheersingsmaatregelen zijn getroffen. Bij review 
15 is deze OKB niet uitgevoerd. Bij deze review ontbrak ook een afgewerkt 
werkprogramma op basis van het accountantsprotocol. 
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3 Aandachtspunten vanuit de reviews 

Aan de externe accountants hebben wij feedback gevraagd op het voorgeschreven 
controleprotocol. Daarnaast zijn ons vanuit de reviews zaken opgevallen.  
 

3.1 Controleprotocollen voor de controle op Naktuinbouw en Rendac Son B.V. 
Voor Naktuinbouw was voor 2021 sprake van een ongewijzigd controleprotocol, 
maar dit wordt voor 2022 herzien. De accountant van Naktuinbouw wordt in deze 
herziening betrokken. Naar aanleiding van de review hebben wij ten aanzien van het 
controleprotocol twee aandachtspunten aan LNV voorgelegd: 
 

- Onderdeel van de controle door de accountant is de rechtmatigheid. Dit 
moet tot uitdrukking worden gebracht in de controleverklaring, die daarmee 
zowel een oordeel bevat over de rechtmatigheid als het getrouwe beeld.  
Een andere optie is dat Naktuinbouw zich in het jaarverslag zelf 
verantwoordt over de rechtmatigheid, waarbij de accountant dan de 
juistheid van die verantwoording bevestigt middels een getrouw beeld 
verklaring. Voordeel van deze laatste methode is dat een dergelijke 
verantwoordingswijze LNV meer inzicht geeft in eventuele zaken die op dit 
gebied kunnen spelen.  
Verder zou het goed zijn als in het controleprotocol de controle op de 
rechtmatigheid van de kosten expliciet wordt benoemd. 
 

- Een ander onderdeel van de controle is de scheiding van kosten tussen 
publieke en private werkzaamheden. Het is van belang dat in het nieuwe 
protocol van de accountant nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de 
redelijkheid van de toerekening van de indirecte kosten naar publiek en 
privaat.  
Een optie is dat Naktuinbouw in de jaarrekening toelicht hoe de verdeling 
van de indirecte kosten tot stand komt, en dat deze beschrijving daarmee 
valt binnen de reikwijdte van de getrouw beeld verklaring. Een andere optie 
is dat Naktuinbouw dit beschrijft in het document met het voorstel voor de 
tarieven voor het volgende jaar. Bij goedkeuring door LNV is de beschreven 
systematiek dan een duidelijke norm voor de toetsing door de accountant. 

Voor de controle op de financiële verantwoording van de kadaververwerking bij 
Rendac Son BV was het controleprotocol ongewijzigd, maar ook die wordt voor 2022 
herzien als gevolg van een nieuwe overeenkomst tussen LNV en Rendac. De 
accountant zal het waarderen als hij wordt betrokken bij de aanpassing van het 
controleprotocol. 
 

3.2 Beoordeling oppervlakte dierentuinen volgens protocol 
De reviews 9 t/m 11 betroffen 3 reviews in het kader van de Corona-regeling voor 
de dierentuinen. Daarbij ging het niet om controle- maar om samenstellings-
verklaringen (2 keer) of een rapport van feitelijke bevindingen (1 keer).  
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De subsidie is mede gebaseerd op de netto oppervlakte van de dierentuin. In het 
controleprotocol voor een rapport van feitelijke bevindingen staat dat het niet de 
bedoeling is dat de accountant de netto oppervlakte onderzoekt; hij onderzoekt 
alleen de berekening, maar gaat uit van de opgegeven oppervlakte. De gereviewde 
accountant gaf aan dat hij zich goed had kunnen voorstellen dat hier om wat meer 
beoordeling of professionele kritische instelling was gevraagd, zoals dat wel het 
geval is in het protocol voor een samenstellingsverklaring.  
 

3.3 Accountant wordt geregeld pas laat betrokken 
Het is van belang dat de accountant direct na de subsidieverlening al wordt 
betrokken bij de uitvoering van het project. Daardoor kan de accountant meedenken 
over de inrichting van de interne beheersing om te kunnen komen tot een 
controleverklaring. 

3.3.1  Subsidieontvanger is een kleine organisatie 
Bij twee reviews was sprake van een subsidieontvanger met een dermate kleine 
organisatie dat de accountant de vraag had moeten stellen of hij tot een 
controleverklaring kon komen, of dat een oordeelonthouding het maximaal haalbare 
was. Als de accountant direct was betrokken en had geconcludeerd dat een 
controleverklaring niet mogelijk was, had de subsidieontvanger daarover op 
voorhand contact kunnen opnemen met het ministerie. Nu wordt de accountant 
vaak pas achteraf betrokken. Eén geval betreft review 6 die reeds in paragraaf 2.2.1 
is toegelicht. 

3.3.2  Subsidieontvanger heeft geen sluitende urenregistratie 
Bij de andere review waarbij de accountant laat werd betrokken is de 
subsidieontvanger een kleine organisatie zonder sluitende urenregistratie, waarbij 
wel op basis van uren is verantwoord. De accountant is achteraf met deze situatie 
geconfronteerd. Overigens was hier wel sprake van een vastgestelde 
urenverantwoording, maar een controle daarop met een tolerantie van 1% of 2% 
wordt dan wel moeilijk.  
Wij hebben begrepen dat er een voorstel bij de COPRO ligt voor een aanpassing van 
het controleprotocol waarin o.a. een wijziging voor de controle van de uren in 
opgenomen is. Die stelt dat de verantwoorde uren te relateren moeten zijn aan de 
prestatie, aansluiten op de urenregistratie, en specifieke aandacht moet worden 
besteed aan het verschuivingsrisico. Bij de betreffende review heeft de accountant 
in lijn met deze aanpassing gehandeld. 
 

3.4 Voorwaarde dat kosten zijn betaald vervalt 
In de verleningsbeschikkingen van het ministerie van LNV wordt soms de eis 
opgenomen dat de gemaakte kosten ook daadwerkelijk voor een bepaalde datum 
betaald moeten zijn. Deze bepaling wordt niet standaard opgenomen, en soms bij 
een herziening van de verleningsbeschikking weer achterwege gelaten. We hebben 
begrepen dat het restrisico dat openstaande facturen voor subsidiabele activiteiten 
niet worden betaald voor het departement acceptabel is. Om onduidelijkheid bij de 
accountant te voorkomen is het goed deze eis dan ook niet meer in de 
verleningsbeschikking als voorwaarde op te nemen. 
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4 Verantwoording onderzoek 

4.1 Verrichte werkzaamheden en afbakening 
Voor de geselecteerde controleverklaringen, samenstellingsverklaringen of rapporten 
van bevindingen hebben wij onderzocht of de werkzaamheden van de externe 
accountant zijn uitgevoerd in overeenstemming met de beroepsvoorschriften, in 
casu de NV COS van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). 
Daarnaast hebben wij onderzocht of de externe accountant toereikend getoetst 
heeft of de subsidieverantwoording voldoet aan de subsidievoorwaarden (en of hij 
daarbij het bijbehorende controleprotocol heeft gevolgd).  
Wij hebben onderzocht of de voor het Ministerie van LNV van belang zijnde 
toetspunten, voortvloeiende uit de regeling en/of de van toepassing zijnde 
subsidietoekenningsbrief met accountantsprotocol, op toereikende wijze zijn 
verwerkt in de aanpak en uitvoering van de accountantswerkzaamheden. 
Daartoe hebben wij onderzocht of de opzet en uitvoering door de externe 
accountant aantoonbaar blijkt uit zijn dossier. 
De reviews bestonden naast een dossieronderzoek uit collegiaal overleg. Bij de 
reviews hebben wij relevante controlestukken, zoals (controle)aanpak, 
werkprogramma’s en memo’s inzake de (controle)uitkomsten, beoordeeld. 
De bevindingen naar aanleiding van de reviews zijn besproken en afgestemd met de 
respectievelijke verantwoordelijke accountants. 
 
Het ADR-onderzoek houdt geen integrale controle van de (controle)dossiers van de 
externe accountants in, evenmin verricht de ADR een zelfstandige 
accountantscontrole bij de gesubsidieerde instellingen.  
 
Met de reviews gaan wij na of de externe accountant al dan niet toereikende 
werkzaamheden heeft verricht in overeenstemming met de beroepsstandaarden en 
het accountantsprotocol. 
 
Met deze door ons uitgevoerde werkzaamheden en voorliggend rapport zijn naar 
onze mening de overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd. 
 

4.2 Gehanteerde materialiteit bij de reviews 
Onder materialiteit verstaan wij bij deze reviews een “tekortkoming” in de door de 
externe accountant uitgevoerde werkzaamheden die van invloed kan zijn op de 
besluitvorming door de subsidieverstrekker over de hoogte van de subsidie. 
 
Van de externe accountant wordt verwacht dat hij kan aantonen door middel van 
inzage in zijn controledossier, dat hij alle materiële risico’s in de 
subsidieverantwoording waar zijn controleverklaring betrekking op heeft, onderzocht 
heeft. Het niet kunnen aantonen is een tekortkoming in de uitvoering van zijn 
controle die voor ons van materieel belang is. 
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4.3 Gehanteerde Standaard 
Deze opdracht is uitgevoerd overeenkomstig Standaard 4400N “Opdrachten tot het 
verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden”. Bij de uitvoering van 
deze opdracht zijn de onafhankelijkheidsvereisten van de Verordening inzake 
onafhankelijkheid en de ethische voorschriften die voor accountants gelden, in acht 
genomen.  
 

4.4 Verspreiding rapport 
De opdrachtgever, de directeur Financieel Economische Zaken van LNV is eigenaar 
van dit rapport. 
Het rapport wordt uitgebracht aan de opdrachtgever die de beoogde gebruiker van 
het rapport is. Het is de verantwoordelijkheid van de beoogde gebruiker om te 
bepalen of de overeengekomen specifieke werkzaamheden toereikend en geschikt 
zijn voor zijn doel.  
De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. Dit rapport is primair bestemd voor 
de opdrachtgever met wie wij deze opdracht zijn overeengekomen. In de 
ministerraad is besloten dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een 
rapport heeft geschreven, het rapport binnen vier weken op de website van de 
rijksoverheid plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van 
Financiën stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van 
door de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website. 
Dit rapport is met zorgvuldigheid en deskundigheid opgesteld waarbij rekening is 
gehouden met de verwachtingen van de beoogde gebruiker. Echter kan niet 
gegarandeerd worden dat hier geen onduidelijkheden in staan voor een niet-
beoogde gebruiker. In dat geval dient de niet-beoogde gebruiker contact op te 
nemen met de eigenaar van dit rapport. 
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5 Ondertekening 

Den Haag, 30 januari 2023 
 
 

 
 
 

 
 
Auditmanager 
Auditdienst Rijk 
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Managementreactie 

LNV heeft op grond van het reviewbeleid de ADR gevraagd om bij vijftien externe 
accountants een review uit te voeren op door LNV ontvangen accountantsproducten. 
De bevindingen en aandachtspunten in dit rapport geven een beeld van de kwaliteit 
van deze accountantsproducten en geven handvatten om dit verder te verbeteren. 
Hieronder reageer ik op de bevindingen en aandachtspunten.  
 
Bij de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en 
tuinbouwbedrijven COVID-19 (OVK-regeling) blijkt uit de reviews dat de definiëring 
van de vaste kosten voor vragen heeft gezorgd. In twee gevallen is een te hoog 
subsidiebedrag verstrekt. Ik heb RVO gevraagd om nader onderzoek te doen naar 
de toepassing van de vaste kostencategorieën om een beter beeld te krijgen van de 
omvang van de problematiek. Wanneer dit onderzoek is afgerond zal ik samen met 
de beleidsdirectie en RVO bezien wat de eventuele consequenties zijn.   
 
Bij de twee accountants waarbij de ADR heeft geconstateerd dat het controledossier 
tekortkomingen kent, zal op grond van de escalatieladder in het reviewbeleid in de 
toekomst een vervolgreview worden gedaan om te bepalen of de betreffende 
accountants verbeteringen hebben doorgevoerd.   
 
De aandachtspunten die de ADR noemt ten aanzien van het controleprotocol voor de 
controle bij Naktuinbouw zal ik betrekken bij de herziening van het 
accountantsprotocol. Ik zal eerst met Naktuinbouw de handelswijze ten aanzien van 
de rechtmatigheid van de opbrengsten en de kostentoerekening bespreken. Daarna 
zal in gezamenlijkheid besloten worden of we zullen overgaan naar het opnemen 
door Naktuinbouw van een verantwoording over de rechtmatigheid en/of een 
beschrijving van de totstandkoming van de tarieven in combinatie met een getrouw 
beeld-verklaring van de accountant.    
 
De interdepartementale Werkgroep Uniform Subsidiekader (USK) heeft een 
“Handreiking opstelling accountantsprotocol controleverklaring subsidies Rijk” 
opgesteld. Het accountantsprotocol dat van toepassing is op de incidentele subsidies 
en bijdragen (opgenomen in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies) is in lijn 
gebracht met deze handreiking en voorgelegd aan het COPRO. Ook het 
aandachtspunt dat het gelet op de materialiteit nauwelijks mogelijk is een uitspraak 
te doen over het bestede aantal uren, is in de voorgestelde aanpassing 
meegenomen. Het accountantsprotocol is nog niet vastgesteld. 
 
In overleg met het COPRO (in het kader van de eerdergenoemde handreiking) is 
afgesproken om op betalingen van facturen geen verplichte accountantstoets te 
laten uitvoeren. De voorwaarde dat facturen voor subsidiabele activiteiten voor een 
bepaalde periode betaald moeten zijn, is daarbij wel in de regelgeving en 
beschikkingen gehandhaafd. De suggestie om deze voorwaarde te laten vervallen 
zal ik samen met EZK en in overleg met de Werkgroep USK nader verkennen. 
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