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Vorig jaar is Standaard 4415N opgenomen in de  
NV COS, een aan assurance verwante opdracht  
bij de NOW-regeling (tijdelijke Noodmaatregel 

Overbrugging voor Werkgelegenheid). Gelijktijdig was er 
ook een regeling voor land- en tuinbouwondernemers in 
verband met COVID-19. Ook hier bleek behoefte te zijn aan 
een vergelijkbare opdracht voor niet-controleplichtige 
ondernemingen. Daarom is een vergelijkbare, meer  
algemene Standaard 4416N ontwikkeld, die bruikbaar is 
voor meerdere COVID-19 gerelateerde subsidies  
(hierna aangeduid als ’Samenstellingsopdracht Plus’).  
De opdracht gaat worden gebruikt bij de Tegemoetkoming 
Vaste Lasten (TVL).

Waarom samenstellen ‘plus’ bij de TVL? 
Bij de TVL is gekozen voor een Samenstellingsopdracht 
Plus, bij subsidies vanaf 125.000 euro voor niet-controle-
plichtige ondernemingen. De TVL is ontworpen als een 
noodmaatregel voor het mkb. Een controleverklaring leidt 
in het mkb vaak tot een oordeelonthouding. Dit is vaktech-
nisch juist, maar voor de subsidieverlener niet gewenst. 
Daarnaast is een controleproduct relatief kostbaar voor  
de ondernemer. De overheid als subsidieverlener zoekt 
naar een goede balans tussen gewenste zekerheid en  
administratieve lasten. Een reguliere samenstellings-
opdracht biedt net te weinig, omdat belangrijke punten 

voor de subsidievaststelling ontbreken. Een 
Samenstellings opdracht Plus voorziet hier wel in.  
De opdracht bestaat uit het samenstellen van een subsidie-
verantwoording plus aanvullende werkzaam heden uit een 
accountantsprotocol. De aanvullende werkzaamheden zijn 
minder omvangrijk dan die tijdens een assurance-opdracht 
worden uit gevoerd. Bij de TVL wordt onder meer gevraagd 
om de omzet in de referentie- en subsidieperiode te  
bevestigen. Je kunt dus zeggen dat het leidt tot een  
samenstellingsverklaring met extra ‘comfort’.

Waaruit bestaat dit extra ‘comfort’?
Daarvoor gaan we eerst terug naar de basis van een samen-
stellingsopdracht. De accountant geeft bij samenstellen 
geen goedkeurende of afkeurende verklaring. In plaats 
daarvan helpt de accountant de klant met het opstellen van 
de subsidie-verantwoording. Als de accountant zich ervan 
bewust wordt dat informatie mogelijk niet klopt, dan 
onderneemt de accountant actie door navraag te doen bij 
de klant en waar nodig een aanpassing te maken in de  
verantwoording. Maar de accountant gaat hier niet speciaal 
naar op zoek. Als de klant niet meewerkt en bijvoorbeeld 
weigert om iets aan te passen, dan geeft de accountant de 
opdracht terug. Er komt dus ook geen samenstellingsver-
klaring.Wat is nu extra bij de Samentellingsopdracht Plus?  
Door de aanvullende werkzaamheden in het accountants-
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protocol zal een accountant zich eerder bewust worden van 
informatie die niet compleet, niet nauwkeurig of anders-
zins onbevredigend is en daarop actie onder nemen. Dit 
kan ook betekenen dat de aanvullende werkzaamheden 
worden uitgebreid om het gevolg van fouten te kunnen 
bepalen.

Wat maakt een Samenstellingsopdracht 
Plus geschikt voor gebruik bij de TVL?
Dat zit in de voornoemde aanvullende werkzaamheden uit 
een accountantsprotocol, die specifiek zijn toegesneden op 
de TVL. In de samenstellingsverklaring wordt ook expliciet 
bevestigd dat deze niet zou zijn afgegeven als uit de ver-
richte werkzaamheden bevindingen naar voren zouden 
zijn gekomen waarmee geen rekening is gehouden bij  
de subsidieverantwoording. Verder zorgt een opdracht-
gerichte kwaliteitsbeoordeling (OKB) voor de ‘plus’, die 
voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
als subsidieverstrekker nodig is om op de kwaliteit van de 
samenstellingsverklaring te kunnen steunen. Bij  
samenstellingsopdrachten is de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid (ViO) immers niet van toepassing.  
Tegelijk zien we wel een reële bedreiging van de  
objectiviteit van de accountant, omdat de subsidie vaak van 
belang is voor continuïteit van de organisatie van de klant. 
Een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling ondervangt  
dit risico.

Ervaringen met samenstellen plus 
De RVO heeft al ervaring opgedaan bij de Regeling tege-
moetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. 
Veel niet controleplichtige ondernemers maakten gebruik 
van deze regeling. De accountant stelde de omzetderving 
samen voor specifieke producten aan bepaalde klantgroe-
pen, op basis van de administratie van de ondernemer. De 
opzet van een samenstellingsverklaring ‘Plus’ geeft de door 

RVO benodigde informatie, eventueel aangevuld met een 
toelichting. Oordeelonthoudingen behoren tot het verle-
den en ook afkeurende verklaringen komen niet meer 
voor. Naast de TVL gaat de Samenstellingsopdracht Plus 
ook worden gebruikt bij ten minste vier kleinere COVID-19 
gerelateerde subsidies. Mogelijk is er op termijn behoefte 
aan een standaard die voor meer (ook niet-COVID-19  
gerelateerde) subsidies toepasbaar is. Het Adviescollege 
voor Beroepsreglementering van de NBA zal dit later  
evalueren, waarbij de ervaringen met Standaard 4415N en 
Standaard 4416N worden meegenomen.

Bekijk voor meer informatie ook het webinar ‘De Tegemoet
koming Vaste Lasten (TVL)’ van 22 april 2021, te vinden via de 
NBA HELPTpagina’s op www.nba.nl. 
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TVL OOK VOOR GROTE BEDRIJVEN 

Vanaf medio mei is de TVL-regeling ook beschik-
baar voor ondernemingen met meer dan 250 
werknemers, of meer dan 50 miljoen euro omzet 
per jaar en een balanstotaal van meer dan 43 
miljoen euro. Het maximale subsidiebedrag voor 
hen is € 600.000, als tegemoetkoming voor het 
eerste kwartaal van 2021. Voorwaarde is dat  
het bedrijf of groep minimaal dertig procent 
omzetverlies heeft, in vergelijking met het  
eerste kwartaal van 2019. Grote detailhandels-
bedrijven kunnen een opslag van maximaal 
€ 300.000 krijgen. 

Bij controleplichtige ondernemingen wordt voor 
subsidies vanaf € 125.000 een ‘opdracht tot het 
verrichten van overeengekomen specifieke 
werkzaamheden’ (Standaard 4400N) gevraagd. 
Deze opdracht moet worden verricht door de 
accountant die ook de jaarrekening controleert. 
Ook voor deze opdracht wordt een accountants-
protocol beschikbaar gesteld.




