Model verklaring deskundige derde
Voor: Nadere subsidieregels omzetderving door overstromingen door zoet en afstromend water in juli
2021 in Limburg en Noord-Brabant

Aan:
Betreft:

opdrachtgever
verklaring onafhankelijk en ter zake kundig persoon (zijnde accountants, fiscalisten,
boekhouders en financieel adviseurs), bij aanvraag om in aanmerking te komen voor
tegemoetkoming in de omzetschade ten gevolge van de waterschade in Limburg en
het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant in juli 2021 (hierna: regeling
voor tegemoetkoming omzetschade Limburg en Noord- Brabant)

Geachte directie,
U wilt een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming uit hoofde van de regeling voor
tegemoetkoming omzetschade Limburg en Noord- Brabant (18 oktober 2022, Provinciaal blad
2022, 12488).
Wij hebben aan de hand van uw aanvraag in het kader van de regeling voor tegemoetkoming
omzetschade Limburg en Noord- Brabant en de voor de aanvraag geldende voorwaarden op
met u gesproken 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 aanvraag, de door u aangeleverde stukken ter onderbouwing en deze
bespreking, berichten wij u als volgt:
1
opgestelde aanvraag met
Wij hebben kennis genomen van de door
de daarin opgenomen bedragen van de omzet van de vestiging(en) in het schadegebied

•
•
•
•
•
•

omzet in Q3-2021 bedraagt
omzet in referentieperiode Q3 bedraagt
omzet in Q4-2021 bedraagt
omzet in referentieperiode Q4 bedraagt
omzet in Q1-2022 bedraagt
omzet in referentieperiode Q1 bedraagt

Op grond van het met u gevoerde gesprek, het doorlezen van de door u aangeleverde stukken2 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 deskundige3
naam organisatie van de deskundige
met KVK-nummer
uit de beroepsgroep
een relatie met
heeft sinds

4

.

Deze naam moet overeenkomen met de naam waaronder de aanvrager de aanvraag heeft ingediend.
Hierbij moet bijzondere aandacht worden besteed (indien van toepassing) aan omzet die niet is opgenomen in de aangiften
omzetbelasting, splitsing van omzet in aangiften die via fiscale eenheid hebben plaatsgevonden, dan wel van ondernemingen
die zowel vestigingen hebben binnen als buiten en het schadegebied dan wel van ondernemingen die verschillende activiteiten
uitvoeren, waarvan de hiermee gegenereerde omzet deels niet in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.
3 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.
4 Hier de beroepsgroep noemen (accountant, fiscalist, boekhouder, financieel adviseur).
1

2

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 standaarden5. 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 de
aanvraag of om feitelijke bevindingen over de aanvraag weer te geven.
De provincie Limburg heeft een eigen verantwoordelijkheid om te bepalen of voldoende waarborgen
voor de tegemoetkoming 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 provincie Limburg en de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en mag derhalve niet aan anderen worden verstrekt zonder mijn/onze uitdrukkelijke
toestemming vooraf.
Plaats:
Datum:
Naam organisatie deskundige:
Naam deskundige:
Ondertekening:
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https://www.nba.nl/tools/hra-2021/

