
   

 

  

         

         

               

          

         

            

    

             

           

             

            

              

      

   

           

              

           

     

              

     

            

 

 

Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan: 

De ‘Opgave Actieve landbouwer’ van 

is door ons samengesteld op basis van de informatie die we van u hebben gekregen. Uw bedrijf 

is met de volgende gegevens geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO): 

Relatienummer: 

KVK-nummer:

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Werkwijze samenstellingsopdracht 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de 

voor accountants geldende Standaard 4410 ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze 

standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van 

de ‘Opgave Actieve landbouwer’ in overeenstemming met de (wijziging van de) 

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (van 14 december 2015, nr. WJZ/15153578). 

Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en 

financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u ervoor verantwoordelijk dat de informatie klopt en dat u 

ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming 

met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan 

deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het 

lezen van de ‘Opgave Actieve landbouwer’ globaal nagegaan dat het beeld van de opgave 

overeenkomt met onze kennis van 

Opgave actieve landbouwer 

De ‘Opgave Actieve landbouwer’ is gebaseerd op de door u ingediende aangifte 

of op het gemiddelde bedrag aan inkomsten over de drie meest 

recente belastingjaren. Dit jaar is het meest recente beschikbare belastingjaar. Volgens de door 

ons samengestelde ‘Opgave Actieve landbouwer’: 

• is het jaarlijkse bedrag aan directe betalingen vanuit het GLB ten minste 5% van de

totale inkomsten uit niet-landbouw activiteiten, en/of

• is van de totale inkomsten ten minste een derde deel afkomstig uit landbouwactiviteiten.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende 

relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants 

(VGBA) . U en andere gebruikers van deze ‘Opgave Actieve landbouwer’ mogen er dan ook 

vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief 

hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 

De ‘Opgave Actieve landbouwer’ is opgesteld voor RVO met als doel 
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in staat te stellen te voldoen aan voorwaarden uit de Uitvoeringsregeling rechtstreekse 

betalingen GLB van 14 december 2015, nr. WJZ/15153578. Hierdoor is ‘Opgave Actieve 

landbouwer’ mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. 

Onze samenstellingsverklaring is daarom uitsluitend bestemd voor 

en voor RVO voor de bepaling van het toekennen van directe betalingen vanuit het GLB aan 

en mag niet worden verspreid aan of worden gebruikt door anderen. 

Plaats: 

Datum: 

Accountant-Administratieconsulent: 

Adres: 

KVK-nummer accountantskantoor: 

Handtekening accountant 
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