
VERSLAG VAN FEITELIJKE BEVINDINGEN BETREFFENDE DE  
OVEREENGEKOMEN SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN 
DE AANVRAAG TIJDELIJKE CRISISMAATREGEL OVERBRUGGINGSRECHT 

TER ONDERSTEUNING VAN DE HEROPSTART 

OMZETSVERLIES EN/OF VERLIES VAN BESTELLINGEN MET 10% 

Aan: [Aanvrager] 

Specifieke ontvanger: [Sociaal verzekeringsfonds/RSVZ] 

Opdracht 

Overeenkomstig de opdrachtbevestiging d.d. [DATUM OPDRACHT BEVESTIGING] 
hebben wij de overeengekomen specifieke werkzaamheden zoals hieronder 
opgesomd uitgevoerd met betrekking tot de omzet en bestellingen van 
[Aanvrager], zoals opgenomen door de Aanvrager in de aanvraag (“de Aanvraag”) 
tot toekenning van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht ter 
ondersteuning van de heropstart (Wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet 
van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten 
gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader 
van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen). Dit verslag staat de Ontvanger bij in 
de beoordeling van de informatie nodig met het oog op de toekenning van deze 
tijdelijke crisismaatregel. 

De Aanvraag is toegevoegd in bijlage 1 van dit verslag. 

Ethische voorschriften 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons 
geldende relevante ethische voorschriften.  

De regels inzake onafhankelijkheid betreffende de controleopdrachten voor de 
gecertificeerde accountants en de bedrijfsrevisoren zijn niet van toepassing op 
deze opdracht tot overeengekomen specifieke werkzaamheden.  

Dit betekent dat wij, als de gebruikelijke (gecertificeerde) accountant van 
[Aanvrager], deze opdracht mogen uitvoeren. 

of 

Als commissaris, bedrijfsrevisor of (gecertificeerd) accountant voldoen wij echter 
wel aan de regels inzake onafhankelijkheid betreffende de controleopdrachten voor 
de gecertificeerde accountants en de bedrijfsrevisoren.] 

Planning 

Wij hebben de werkzaamheden zodanig gepland dat de opdracht doeltreffend werd 
uitgevoerd. 

Documentatie 

Wij hebben de aangelegenheden die van belang zijn bij het verschaffen van 
informatie ter onderbouwing van het verslag van feitelijke bevindingen 
gedocumenteerd, alsmede de informatie die aantoont dat de opdracht werd 



uitgevoerd overeenkomstig de opdrachtvoorwaarden, zoals vastgelegd in de 
opdrachtbevestiging. 

Specifieke werkzaamheden en feitelijke bevindingen 

[Aanvrager is meer dan een jaar actief:] 

1. Wij hebben het omzetcijfer van het tweede kwartaal van 2019 in de Aanvraag 
vergeleken met de door het bestuursorgaan bezorgde proef- en saldibalans (of 
andere bewijsstukken ontvangen zoals de BTW-aangifte) voor dezelfde periode: 

- We hebben geen bevindingen n.a.v. van deze procedure. 

 

2. Wij hebben het omzetcijfer van het tweede kwartaal van 2020 in de Aanvraag 
vergeleken met de door het bestuursorgaan bezorgde proef- en saldibalans (of 
andere bewijsstukken ontvangen zoals BTW-aangifte) voor dezelfde periode: 

- We hebben geen bevindingen n.a.v. van deze procedure. 

 

3. We hebben de rekenkundige juistheid van het omzetverlies van 
[%omzetverlies] zoals opgenomen in de Aanvraag tussen het tweede kwartaal van 
2019 en het tweede kwartaal van 2020 geverifieerd.  

- We hebben geen bevindingen n.a.v. van deze procedure. 

4. Wij hebben de bestellingen van het tweede kwartaal van 2019 in de Aanvraag 
vergeleken met de door het bestuursorgaan bezorgde lijst van bestellingen 
ontvangen (of ontvangen andere bewijsstuk) voor dezelfde periode.  

- We hebben geen bevindingen n.a.v. van deze procedure. 

5. Wij hebben de bestellingen van het tweede kwartaal van 2020 in de Aanvraag 
vergeleken met de door het bestuursorgaan bezorgde lijst van bestellingen 
ontvangen (of andere bewijsstuk ontvangen) voor dezelfde periode.  

- We hebben geen bevindingen n.a.v. van deze procedure  

6. We hebben de rekenkundige juistheid van de daling van de bestellingen van [% 
daling bestellingen] zoals opgenomen in de Aanvraag tussen het tweede kwartaal 
van 2019 en het tweede kwartaal van 2020 geverifieerd. 

- We hebben geen bevindingen n.a.v. van deze procedure. 

 

[Aanvrager is minder dan een jaar actief:] 

1. Wij hebben het omzetcijfer van het tweede kwartaal van 2019 in de Aanvraag 
vergeleken met de door het bestuursorgaan bezorgde proef- en saldibalans  (of 
andere bewijsstukken ontvangen zoals de BTW-aangifte) voor dezelfde periode: 

- We hebben geen bevindingen n.a.v. van deze procedure. 



 

2. Wij hebben het omzetcijfer van het eerste volledige kwartaal volgend op het 
tweede kwartaal van 2019 in de Aanvraag vergeleken met de door het 
bestuursorgaan bezorgde proef- en saldibalans (of andere bewijsstukken 
ontvangen zoals BTW-aangifte) voor dezelfde periode: 

- We hebben geen bevindingen n.a.v. van deze procedure. 

 

3. We hebben de rekenkundige juistheid van het omzetverlies van 
[%omzetverlies] zoals opgenomen in de Aanvraag tussen het tweede kwartaal van 
2019 en eerste volledige kwartaal volgend op het tweede kwartaal van 2019 
geverifieerd.  

- We hebben geen bevindingen n.a.v. van deze procedure. 

4. Wij hebben de bestellingen  van het tweede kwartaal van 2019 in de Aanvraag 
vergeleken met de door het bestuursorgaan bezorgde lijst van bestellingen 
ontvangen (of ontvangen andere bewijsstuk) voor dezelfde periode.  

- We hebben geen bevindingen n.a.v. van deze procedure. 

5. Wij hebben de bestellingen van het eerste volledige kwartaal volgend op het 
tweede kwartaal van 2019 in de Aanvraag vergeleken met de door het 
bestuursorgaan bezorgde lijst van bestellingen ontvangen (of andere bewijsstuk 
ontvangen) voor dezelfde periode.  

- We hebben geen bevindingen n.a.v. van deze procedure  

6. We hebben de rekenkundige juistheid van de daling van de bestellingen van [% 
daling bestellingen] zoals opgenomen in de Aanvraag tussen het tweede kwartaal 
van 2019 en het eerste volledige kwartaal volgend op het tweede kwartaal van 
2019 geverifieerd. 

- We hebben geen bevindingen n.a.v. van deze procedure. 

 

Verantwoordelijkheden 

Omdat de hierboven genoemde werkzaamheden noch een controle noch een 
beoordeling uitmaken [in overeenstemming met internationale 
controlestandaarden (ISA - International Standards on Auditing) of internationale 
standaarden inzake beoordelingsopdrachten (ISRE - International Standards on 
Review Engagements)/ de gemeenschappelijke IBR-ITAA Norm met betrekking tot 
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de 
gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en 
stichtingen], brengen wij geen enkele mate van zekerheid tot uitdrukking over de 
Aanvraag. Wij hebben geen werkzaamheden uitgevoerd gericht op het nazicht van 
de juistheid en volledigheid van de onderliggende bewijsstukken.  

Hadden wij bijkomende werkzaamheden uitgevoerd, dan wel een controle of een 
beoordeling uitgevoerd van de Aanvraag [in overeenstemming met Internationale 



Controlestandaarden (ISA - International Standards on Auditing) of Internationale 
Standaarden inzake beoordelingsopdrachten (ISRE - International Standards on 
Review Engagements)/ de gemeenschappelijke IBR-ITAA Norm met betrekking tot 
de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de 
gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en 
stichtingen], zouden mogelijks andere aangelegenheden onder onze aandacht zijn 
gekomen waarover wij u verslag zouden hebben uitgebracht. 

Ons rapport is uitsluitend bestemd om [Ontvanger] bij te staan in de beoordeling 
van de informatie nodig met het oog op de toekenning van de tijdelijke 
crisismaatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart en mag 
niet worden gebruikt voor enige andere toepassing of worden verspreid aan enige 
andere partij. Dit rapport heeft alleen betrekking op de rekeningen en op de 
elementen hierboven gespecificeerd, en strekt zich niet uit tot de financiële 
overzichten van [Aanvrager] als geheel. 

Beperking in het gebruik en de verspreidingskring 

Ons verslag is uitsluitend bestemd voor het doel aangegeven in de eerste 
paragraaf van dit verslag en is te uwer informatie en die van uw sociaal 
verzekeringsfonds/RSVZ in het kader van de Aanvraag. Het mag niet worden 
gebruikt voor enige andere toepassing of worden verspreid aan enige andere 
partij. Dit verslag heeft alleen betrekking op de elementen hierboven 
gespecificeerd, en strekt zich niet uit tot de financiële overzichten van [Aanvrager] 
als geheel.  

 

Plaats, datum 

Naam (gecertificeerd) accountant/bedrijfsrevisor/commissaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


