
1 Deze naam moet overeenkomen met de naam waaronder de aanvrager de aanvraag heeft ingediend. 
2 Het omzetbedrag zoals u dat bij de OVK heeft opgegeven in geval u die niet reeds bij de TVL had opgegeven. 
3 Het door RVO vastgestelde bedrag voor TVL, of indien nog niet bekend het door u ingevulde bedrag van de aanvraag 

tot vaststelling.  

Aan: Opdrachtgever 

Betreft: aanvraag uit hoofde van Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en 
tuinbouwbedrijven COVID-19 

Geachte directie, 

U wilt een aanvraag indienen voor de Regeling subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en 
tuinbouwbedrijven COVID-19 (6 juli 2021, Staatscourant 2021, 34550). 

Wij hebben aan de hand van uw verzoek tot subsidieaanvraag voor de Regeling subsidie financiering ongedekte 
vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven COVID-19 en de voor de aanvraag geldende voorwaarden op 

datum: 
met u de aanvraag besproken en waar nodig hebben wij gevraagd om stukken waaruit de onderbouwing bleek.  
Wij hebben deze stukken gelezen, maar hebben ze niet nader onderzocht. Op basis van lezing van uw 
vaststellingsverzoek, de door u aangeleverde stukken ter onderbouwing en deze bespreking, berichten wij u als volgt: 

Wij hebben kennis genomen van de door 
Naam entiteit1: 

opgestelde aanvraag tot subsidie met de volgende daarin opgenomen bedragen: 
• het bedrag van €

• het bedrag van €

• het bedrag van €

• het bedrag van €

• het bedrag van €

• het bedrag van €

als omzet2 1e kwartaal 2019

als omzet2 2e kwartaal 2019

als omzet2 1e kwartaal 2021

als omzet2 2e kwartaal 2021

als ongedekte vaste kosten 1e kwartaal 2021

als ongedekte vaste kosten 2e kwartaal 2021

• het bedrag van €

• het bedrag van €

• het bedrag van €

als vastgestelde3 TVL 4e kwartaal 2020

als vastgestelde3  TVL 1e kwartaal 
2021

als vastgestelde3  TVL 2e kwartaal 
2021

Model derdenverklaring 
vaststellingsaanvraag OVK Q1 en Q2 
Regeling Subsidie financiering 
ongedekte vaste kosten land- en 
tuinbouwbedrijven COVID-19  
Vul achter elk euroteken het juiste bedrag in. 
LET OP: Als u bij de vaststellingsaanvraag € 0,00 heeft 
ingevuld, vult u dat hier ook in.



4 Een derde-deskundige is niet iemand uit uw eigen onderneming. Afhankelijk van de deskundige wordt hier een invulling 
aan gegeven: huisaccountant relatie, (belasting)adviseur, administratiekantoor, consultant of nog geen relatie.  
5 Hier de beroepsgroep noemen (accountant, fiscalist, consultant, etc.). 
6 Jaartal noemen. 
7 https://www.nba.nl/tools/hra-2021/

• het bedrag van €

• het bedrag van €

• het bedrag van €

als andere ontvangen steun 1e kwartaal 2021,
gaat over de periode 1 januari tot en met 31 maart 2021,
en het totaal is van:

• andere ontvangen subsidies en coronasteun;
• uitkeringen uit verzekeringen voor omzetverlies.

als andere ontvangen steun 2e kwartaal 2021,
gaat over de periode 1 april tot en met 30 juni 2021,
en het totaal is van:

• andere ontvangen subsidies en coronasteun;
• uitkeringen uit verzekeringen voor omzetverlies.

dat in het vaststellingsformulier is ingevuld en aangevraagd 
als definitieve subsidie OVK, gaat over de periode
1 januari tot en met 30 juni 2021;

Op grond van het met u gevoerde gesprek, het doorlezen van de door u aangeleverde stukken en onze kennis van uw 
onderneming hebben wij geen aanwijzingen om te twijfelen aan deze informatie.  

   Bovenstaande moet worden gelezen in samenhang met het onderstaande. 

Profiel van de deskundige4 

Naam organisatie van de 
deskundige 
met KVK-nummer 

uit de beroepsgroep5 

heeft sinds6 

een relatie met de naam 

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden [Alleen voor leden NBA] 
Deze deskundigenverklaring geeft geen zekerheid zoals deze voorkomt uit de uitvoering van een assurance-opdracht 
respectievelijk geen feitelijke bevindingen zoals bij een aan assurance verwante opdracht. Voor de inhoud van deze 
begrippen verwijzen wij naar de definities in de Nadere Voorschriften controle- en overige standaarden7. Wij hebben 
geen andere werkzaamheden uitgevoerd dan het lezen van de door u aangeleverde informatie en het bespreken hoe u 
voldaan heeft aan de in deze brief genoemde voorwaarden. Deze brief is dan ook geen rapportage naar aanleiding van 
een assurance-opdracht of een aan assurance verwante opdracht, wat onder andere inhoudt dat deze niet is bedoeld 
om zekerheid te verstrekken omtrent de getrouwheid van het verzoek tot tegemoetkoming of om feitelijke 
bevindingen over het verzoek weer te geven. Uiteraard hebben wij onze werkzaamheden uitgevoerd met 
inachtneming van de Verordening gedrags- en beroepsregels Accountants (VGBA). 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of 
voldoende waarborgen voor de subsidie zijn getroffen en kan in dat verband ook om aanvullende informatie vragen. 

Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Deze brief is uitsluitend bestemd voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en mag derhalve niet 
aan anderen worden verstrekt zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf.  

Plaats 

Datum 

Naam accountantspraktijk/ 
organisatie deskundige 

Naam accountant/ 
deskundige 

Handtekening 

https://www.nba.nl/tools/hra-2021/
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