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Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van 
regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. 
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1. Algemene uitgangspunten 
 
 

1.1. Doelstelling 
Dit controleprotocol heeft betrekking op de accountantscontrole van de financiële 
eindverantwoording van subsidies die verleend zijn op grond van een subsidieregeling bij of 
krachtens de Erfgoedwet. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) verlangt van 
de accountant van de subsidieontvanger een controleverklaring over de juistheid en de 
rechtmatigheid van de financiële eindverantwoording. 
 
Het controleprotocol is bedoeld om, aanvullend op de geldende beroepsvoorschriften van de NBA, 
limitatief vast te leggen welke onderwerpen door de accountant moeten worden gecontroleerd. Met 
dit controleprotocol wordt aangesloten bij het rijksbreed geldende Uniform Subsidiekader. Volgens 
de daarbij gegeven handreiking kan in arrangement 3, subsidies van € 125.000 en meer, een 
controleverklaring gevraagd worden. Om de administratieve lasten te beperken heeft de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besloten om pas bij subsidies van € 300.000 of meer een 
controleverklaring te vragen. 
 

1.2. Wettelijk kader 
Het referentiekader voor de controle ligt vast in de wet- en regelgeving. Het controleprotocol treedt 
niet in de plaats van de oorspronkelijke wet- en regelgeving, maar verduidelijkt voor zover nodig 
de in de oorspronkelijke wet- en regelgeving opgenomen criteria. Het controleprotocol geeft een 
limitatieve opsomming van de relevante bepalingen die in de controle moeten worden betrokken, 
met aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole.  
 
Dit controleprotocol is opgesteld naar analogie van de door de NBA (destijds NIvRA) uitgegeven 
‘Handreiking Controleprotocollen” (februari 2007). De daarin opgenomen uitgangspunten zijn 
specifiek gemaakt voor de OCW-situatie. De beschreven (minimale) controlewerkzaamheden zijn 
bedoeld als aanvulling op de ’Nadere voorschriften Controle- en overige standaarden’ (NV COS).  
 
Waar instellingsaccountants hun controlewerkzaamheden ontoereikend hebben uitgevoerd, kan een 
sanctiebeleid worden toegepast. Dit sanctiebeleid is opgenomen in een brief van de minister van 
Financiën aan de Tweede Kamer uit 2003 (Kamerstuk 28779, nr.1). 
  
Voor de accountantscontrole is de volgende wet- en regelgeving relevant: 
 

• Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten, 16 januari 2006; 
• Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten, 10 januari 2006; 
• Leidraad Brim subsidiabele instandhoudingskosten; 
• Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011, 27 september 2010; 
• Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2011, 27 september 2010; 
• Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten Brim 2011. 
• Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten 2013 (Brim 2013) 
• Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) inclusief leidraad en toelichting 
• Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten 2013 
• Subsidieregeling restauratie stadsherstellichamen 2011 en 2012 
• Subsidieregeling restauratie monumenten stadsherstellichamen 2013-2016 
• Subsidieregeling restauratieprojecten 2012 

 
 
 
De accountant betrekt voorts de eventueel in de subsidiebeschikking opgenomen aanwijzingen en 
vereisten in zijn controle.   
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1.3. Accountantsproducten 
Van de accountant worden de volgende producten verwacht: 
 

1. Verklaring van juistheid en rechtmatigheid bij de financiële eindverantwoording van 
de subsidieontvanger  
 

2. Een vormvrij rapport van bevindingen, waarin de accountant rapporteert  – indien 
aan de orde - over in dit controleprotocol genoemde onderwerpen 
 

 
Ad 1. De accountantscontrole op de financiële eindverantwoording mondt uit in een 
controleverklaring. De accountant maakt gebruik van de bij dit controleprotocol gevoegde 
modeltekst en betrekt de financiële rechtmatigheid in zijn oordeel. Van de accountant wordt 
verwacht dat hij zijn controle in het kader van de financiële rechtmatigheid zo inricht, dat hij met 
inachtneming van de gegeven controletolerantie tot een oordeel over de financiële rechtmatigheid 
kan komen. De accountant mag ervoor kiezen om ten behoeve van OCW een zogenaamde "WG-
verklaring" af te geven, waarbij uitsluitend de naam van de accountant met aanduiding w.g. (was 
getekend) wordt vermeld. De origineel ondertekende verklaring / rapport met de persoonlijke 
handtekening van de accountant moet in het archief van de subsidieontvanger worden opgenomen. 
 
Ad 2. Dit vormvrije rapport van bevindingen is bedoeld voor het melden van bevindingen bij het 
uitvoeren van de aanwijzingen in dit controleprotocol.  
 

1.4 Controlecriteria 
De accountant laat zich bij zijn werkzaamheden leiden door de geldende beroepsvoorschriften, in 
het bijzonder de VGC (Verordening GedragsCode) en de Nadere voorschriften Controle- en Overige 
Standaarden (NV COS).  
 

1.5. Toepassing controleprotocol 
Dit controleprotocol geldt voor subsidies verleend op grond van een subsidieregeling bij of 
krachtens de Erfgoedwet met een verleend subsidiebedrag groter dan € 300.000. Dit 
controleprotocol zal tot nader order van toepassing zijn. Voor aangewezen organisaties voor 
monumentenbehoud (verder: AOM’s) en professionele organisaties voor monumentenbehoud 
(verder: POM) geldt het controleprotocol ongeacht de hoogte van het verleende subsidiebedrag.  
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2. Controle op de financiële eindverantwoording 

2.1. Algemeen 

2.1.1. Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 
De accountant richt zijn controle zodanig in, dat hij met een redelijke mate van zekerheid kan 
verklaren dat in de financiële eindverantwoording geen afwijkingen (fouten en onzekerheden) 
voorkomen met een belang groter dan de voorgeschreven toleranties. Indien dit begrip voor het 
gebruik van statistische technieken gekwantificeerd moet worden, moet uitgegaan worden van een 
betrouwbaarheid van 95 procent. Voor de strekking van het accountantsoordeel geldt de volgende 
tolerantietabel: 
 
Tabel 1 
 
 Fouten 

(in de financiële 
eindverantwoording) 

Onzekerheden 

(in de controle) 

Beperking Afkeuring Beperking Oordeelonthouding 
Rechtmatigheid     
A) Rechtmatigheid besteding  

(% van de totale lasten) 

>1 en <3 ≥3 >3 en <10 ≥10 

Juistheid     
B) Juistheid besteding  

(% van de totale lasten) 

>2 en <5 ≥5 >5 en <10 ≥10 

 

2.1.2 Omgaan met afwijkingen (fouten en onzekerheden, foutdefinities) 
Van een fout in de verantwoording is sprake indien naar aanleiding van de uitgevoerde controle is 
gebleken dat een (gedeelte van een) post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten 
van de wet- en regelgeving. Fouten worden in absolute zin opgevat voor zover het de naleving van 
de wet- en regelgeving betreft. Saldering van fouten is daarom niet toegestaan. 
Van een onzekerheid in de controle is sprake als er onvoldoende (controle-)informatie beschikbaar 
is om een (gedeelte van een) post als goed of fout aan te merken. Bijvoorbeeld als onzekerheid 
bestaat over het wel of niet voldoen aan de wet- en regelgeving. Voor een adequate onderbouwing 
van het oordeel is het noodzakelijk dat de accountant fouten en onzekerheden zoveel mogelijk 
kwantificeert. Het uitgangspunt is dat geconstateerde fouten zoveel mogelijk door de 
subsidieontvanger moeten worden gecorrigeerd 

2.2. De accountantscontrole op de financiële eindverantwoording 
De subsidieontvanger die voor één of meerdere monumenten subsidie heeft gekregen dient één 
financiële eindverantwoording in volgens het model Financiële verklaring / verantwoording 
die behoort bij de betreffende regeling. De Financiële verklaring / verantwoording rijkssubsidies  
bevat in ieder geval de volgende financiële informatie: 
- het begrote bedrag; 
- het subsidiabele bedrag (aansluiting met de goedgekeurde begroting); 
- het gerealiseerd bedrag (door de subsidieontvanger in te vullen). 
 
Van de accountant worden de volgende werkzaamheden verwacht: 
 
De accountant controleert de rechtmatigheid van de financiële eindverantwoording. 
 
1. De accountant stelt vast dat in de financiële eindverantwoording alleen kosten zijn opgenomen 
die zijn verbonden aan de uitvoering van de activiteiten waarvoor subsidie is toegekend en dat is 
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voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen (onder andere opgenomen in de 
subsidiebeschikking).  
2. De accountant stelt voorts vast dat de subsidie in zijn geheel is besteed aan de monumenten 
waarop het plan betrekking heeft. Bij subsidies verleend aan aangewezen organisaties voor 
monumentenbehoud vanaf het jaar 2006 tot en met het jaar 2013, en voor de professionele 
organisaties voor monumentenbehoud vanaf 2013, controleert de accountant 
of per rijksmonument ten minste 50% van het maximumbedrag aan subsidiabele 
kosten is besteed (artikel 16, tweede lid, van de Subsidieregeling instandhouding monumenten). 
 
 
De accountant controleert de juistheid van de financiële eindverantwoording. 
 
1. De accountant stelt vast dat de financiële eindverantwoording is ingericht volgens het 
voorgeschreven model. 
2. In geval van een gecombineerd instandhoudingsplan van een AOM/POM stelt de accountant vast 
dat de kosten zijn toegerekend aan het monument waarop deze betrekking hebben. 
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3. Model controleverklaring 
 
Model controleverklaring bij de financiële eindverantwoording van subsidies die verleend zijn op 
grond van een subsidieregeling bij of krachtens de Erfgoedwet. 
 
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Afgegeven ten behoeve van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
 
Aan: <<Naam opdrachtgever>> 
 
Wij hebben de bijgaande financiële eindverantwoording van de subsidie voor het /de 
monument(en) met monumentnummer (s) …….. van (de heer …./mevrouw……/ naam organisatie) 
te … (woonplaats/statutaire vestigingsplaats) over …(tijdvak)…  gecontroleerd.  
 
Verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger  
 
De subsidieontvanger is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële eindverantwoording 
in overeenstemming met de subsidieregeling. De subsidieontvanger is tevens verantwoordelijk 
voor de financiële rechtmatigheid van de financiële eindverantwoording. De subsidieontvanger  is 
ten slotte verantwoordelijk voor een zodanig interne beheersing als hij noodzakelijk acht om het 
opstellen van de financiële eindverantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële eindverantwoording op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands 
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol voor subsidies 
verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. Dit vereist dat wij voldoen aan 
de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren 
dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiële eindverantwoording geen 
afwijkingen van materieel belang bevat.  
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over 
de bedragen en de toelichtingen in de financiële eindverantwoording. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste professionele 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de financiële 
eindverantwoording een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.  
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opstellen van de financiële eindverantwoording door de 
subsidieontvanger, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking 
te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de subsidieontvanger. Een controle 
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen 
van de financiële eindverantwoording.  
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om 
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 
 
Oordeel 
 
Naar ons oordeel is de financiële eindverantwoording van de subsidie voor het /de monument(en) 
met monumentnummer (s) …….. van (de heer …./mevrouw……/ naam organisatie) te … 
(woonplaats/statutaire vestigingsplaats) over …(tijdvak)…, in alle van materieel belang zijnde 
aspecten, juist en rechtmatig en in overeenstemming met de voorwaarden en regelgeving zoals 
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genoemd in de beschikking van (datum, kenmerk) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. 
 
Beperking in gebruik en verspreidingskring 
 
De financiële verantwoording is opgesteld voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap met als doel ... (naam subsidieontvanger) in staat te stellen te voldoen aan de 
relevante voorwaarden en regelgeving. Hierdoor is de financiële eindverantwoording mogelijk niet 
geschikt voor andere doeleinden. De financiële eindverantwoording met onze controleverklaring is 
derhalve uitsluitend bestemd voor ... (naam subsidieontvanger) en het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. 
 
 
<<Plaats>>, <<datum>> 
 
<<Naam accountant>> 
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