
















































































PKF WALLAST 
Accountants & belastingadviseurs 

STRIKT VERTROUWELIJK 
Het bestuur van 
CNV Vakmensen.n1 
Postbus 2525 
3500 GM 	UTRECHT 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Afgegeven ten behoeve van Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw met betrekking 
tot de verantwoording van besteding van gelden van de stichting (toekenningsbrief met kenmerk 
2600814 van 16 december 2020) 

Ons oordeel 
Wij hebben de bijgaande door ons gewaarmerkte verantwoording 2021 ten behoeve van Stichting Sociaal 
Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw inzake de besteding van gelden in 2021 van CNV Vakmensen.nl 
to Utrecht gecontroleerd. 

Naar ons oordeel is de verantwoording inzake de bestedingen van gelden van Stichting Sociaal Fonds 
Meubelindustrie en Interieurbouw van CNV Vakmensen.nl over 2021 in alle van materieel belang zijnde 
aspecten opgesteld in overeenstemming met de statuten van Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en 
Interieurbouw en het Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen en nader 
gestelde voorwaarden in het subsidieprotocol van Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en 
Interieurbouw en met de subsidietoekenning door het bestuur van Stichting Sociaal Fonds 
Meubelindustrie en Interieurbouw. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden en nader gestelde voorwaarden in het controleprotocol van Stichting Sociaal Fonds 
Meubelindustrie en Interieurbouw. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de verantwoording'. 

Wij zijn onafhankelijk van CNV Vakmensen.nl zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Telefoon +31(0)15 261 31 21 1 Telefax +31(0)15 261 53 82 
E-mail delft@pkfwallast.n11Website www.pkfwallast.n1 
Delftechpark 40 Delftl Postbus 332 2600 AH Delft 

PKF WALLAST is eon maatschap van besloten vennootschappen. Voor de intemationale praktijkultoefening wordt deel uitgemaakt van PKF, eon samenwerkingsverband van juridisch onathankelijke 
kantoren. De maatschap PKF WALLAST is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op alle opdrachten zijn de voonvaarden, zoals gedeponeerd bij de rechtbank Den Haag op 9 november 2018 onder nummer 
44/2018, van toepassing. In doze voonvaarden is eon beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. Met uitzondering van opdrachten tot onderzcek van de jaarrekening, zoals bedoeld in artikel 2:393 BW, aanvaardt de 
maatschap PKF WALLAST geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van uitingen van PKF WALLAST. 



PKF WALLAST 
Accountants & belastingadviseurs 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De verantwoording is opgesteld voor Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw met als 
doel CNV Vakmensen.nl in staat te stellen te voldoen aan de vereiste verantwoording van besteding van 
gelden aan Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw. Hierdoor is de verantwoording 
mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd 
voor CNV Vakmensen.nl en Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw en dient niet te 
worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en 
Interieurbouw dient de verantwoording met onze controleverklaring daarbij tevens als onderdeel van hun 
verantwoording aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschikbaar te stellen. Voor 
zover voor het afrekenen van de toegezegde bijdrage, die aan CNV Vakmensen.n1 is toegezegd, 
doorzending aan het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid nodig is, geven wij hier 
toestemming voor. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opstellen van de verantwoording 2021 in 
overeenstemming met de statuten van Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw en het 
Toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring CAO-bepalingen en met de subsidietoekenning. Het 
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opstellen van de verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang 
als gevolg van fraude of fouten. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de verantwoording 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons of te geven oordeel. Onze 
controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiele fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze verantwoording nemen. De materialiteit beinvloedt de 
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
nader gestelde voorwaarden in het controleprotocol van Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en 
Interieurbouw, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
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Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden: 

PKF WALLAST 
Accountants & belastingadviseurs 

Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico's dat de verantwoording afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de 
verantwoording en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de 
toelichtingen die daarover in de verantwoording staan; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de verantwoording en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de verantwoording de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder 
materiele afwijkingen weergeeft. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Delft, 14 april 2022 

PKF Wallast 
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Realisatie Begroot 

Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw 
Verantwoording 2021 
van CNV Vakmensen.n1 

(in hele €) 
Art. 2 Omschrijving aktiviteit/bestedingsdoel 
De werkzaamheden van de werkgevers- en werknemersorganisaties, voortvloeiende uit: 
2b1 
	

Het in bestuurlijke en secretariele zin deelnemen aan de vakopleidingsorganen, welke zich 
richten op het organiseren, instandhouden en verbeteren van de vakopleidingen binnen de 
Meubelindustrie. 

5.841 	12.500 

Het in bestuurlijke zin deelnemen aan instituten die zich richten op: 
2b2-1 de ontwikkeling van (om-, her- en bij)scholing in het kader van employability van 

werknemers; 
2b2-2 de ontwikkeling van werkgelegenheid- en reIntegratieprojecten die toegankelijk zijn voor 

werknemers; 

22.445 	10.000 

1.584 	 5.000 

2b2-3 de ontwikkeling van het beroepsonderwijs en het afstemming in opleidingen en examens van 
het beroepsonderwijs gericht op werknemers; 

2b2-4 de algemene scholing in het kader van de employability en vakopleiding ten behoeve van 
iedere werknemer; 

2b2-5 de aan ondernemingen en werknemers in het belang van goede arbeidsverhoudingen to 
verlenen diensten in het kader van het bevorderen van het goed functioneren van 
ondernemingsraden als vormen van overleg binnen de ondernemingen; 

2b2-6 de algemene toegankelijke (zakelijke) informatie en voorlichting over de arbeidsvoorwaarden 
of andere voor de sector relevante voorschriften op arbeidsvoorwaardelijk terrein; 

2b2-7 het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van 
projecten die gericht zijn op de bevordering van arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, 
arbeids- en rusttijden, beloning, arbeid en zorg; 

432 	 2.500 

7.480 	10.000 

9.732 	 7.500 

81.998 	55.000 

39.735 	 5.000 

2b2-8 de activiteiten van de 'commissie De Boer'. Deze commissie initieert, begeleidt en voert 
projecten uit ter verbetering van arbeidsomstandigheden binnen de meubelindustrie; 	 1.500 

2b2-9 het verstrekken van (zakelijke) informatie en voorlichting over de toepassing en uitleg van de 
Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en het verrichten van advisering en bemiddeling bij 
geschillen tussen een werkgever en de ondernemingsraad, casu quo 
personeelsvertegenwoordiging. 

7.993 	11.950 

Totaal  177.240 120.950 

Uitsluitend voor Id titicatie 
Datum:  14... 	1.0.26 
PKF Wallast 
Accountants & Belasti g viseurs 
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AFDELING  PLAATS  ONS KENMERK 

Externe financiering 
  

Utrecht 
  

1703-2021             
SF Meubel 

DOORKIESNUMMER  DATUM  UW KENMERK 

030 7511525  14 april 2021    
E-MAIL   

vm-externe-financiering@cnvvakmensen.nl 
   
BETREFT   
Subsidieverantwoording 2021 
 
 
Geachte mevrouw Steenbergen, geacht bestuur, 
 
Als bijlage treft u de bestedingsverantwoording inclusief accountantsverklaring aan  
van CNV Vakmensen.nl over de in 2021 ontvangen gelden van de Stichting Sociaal 
Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw. Tevens treft u als bijlage de tekstbijdrage 
aan ten behoeve van uw jaarverslag 2021. 
 
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
CNV Vakmensen 
 
 
 
 
 
 
J.E. Hoitink 
lid bondsbestuur 
 
 
 
cc: de heer E. Peper 
 
 



 
 

BANKREKENING      

NL31RABO0162211821      
 

POSTADRES 

Postbus 2525 
3500 GM Utrecht 
TELEFOON 

030 751 1500 
FAX 

030 751 1509 
INTERNET 

www.cnvvakmensen.nl 
E-MAIL 

info@cnvvakmensen.nl 

HOOFDKANTOOR 
 
Tiberdreef 4 
3561 GG Utrecht 
 
STEUNPUNTEN 
IN DE REGIO 
 
Apeldoorn 
 
Breda 
 
Drachten 
 
Hoofddorp 

  

Bij beantwoording ons 
kenmerk vermelden 
a.u.b.                                               
De statutaire naam van 
CNV Vakmensen is  
CNV Vakmensen.nl, 
gevestigd in Utrecht 
onder KvK-nummer 
64395960. 
 
 

Bestuur Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie  
en Interieurbouw 
t.a.v. Mevrouw J. Steenbergen 
Postbus 693 
4200 AR Gorinchem 

  
 
 
 
AFDELING  PLAATS  ONS KENMERK 

Externe financiering  Utrecht  Tekstbijdrage Meubel 
DOORKIESNUMMER  DATUM  UW KENMERK 

030 7511525  14 april 2021    
E-MAIL   

vm-externe-financiering@cnvvakmensen.nl 
   
BETREFT   
Tekstbijdrage Jaarverslag 2021 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Hierbij treft u de tekstbijdrage aan van CNV Vakmensen ten behoeve van het 
jaarverslag 2021 van het Sociaal Fonds Meubelindustrie. 
 
 
“In 2021 heeft CNV Vakmensen tal van activiteiten uitgevoerd in het kader van de 
doelstellingen van het Sociaal Fonds. Daarvoor is een subsidieaanvraag ingediend. 
CNV Vakmensen heeft in bestuurlijke zin deel genomen aan vakopleidingsorganen 
welke zich richten op het organiseren, in stand houden en verbeteren van de 
vakopleidingen in de meubelindustrie.  
 
Daarnaast lag het accent in 2021 op werkzaamheden gericht op toegankelijke 
(zakelijke) informatie en voorlichting over de arbeidsvoorwaarden. Er werden twee 
cao’s afgesloten en twee grote projecten afgerond. Deze projecten betroffen 
onderzoek naar en aanpassing en uitbreiding van functie- en loongebouw en de 
invoering van de zwaar werkregeling. Voorts is veel tijd besteed aan het in 
bestuurlijke zin deelnemen aan instituten die zich richten op de ontwikkeling van 
scholing in het kader van employability van werknemers. 

2021 stond ook in het teken van ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid voor 
werknemers in de meubelindustrie, interieurbouw en toeleveringsbedrijven. In 
werkgroepen wordt gewerkt aan invoering van voorlichting, advisering en het 
opzetten van een aparte projecten door sociale partners rondom duurzame 
inzetbaarheid, waaronder de genoemde zwaar werkregeling, geldzorg, extra 
scholingssubsidies en gezondheidschecks. 

  



 

DATUM 

31 maart 2021 
ONS KENMERK 

Tekstbijdrage Meubel 
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Mede omdat werknemers zich steeds beter op de hoogte willen stellen van hun 
arbeidsvoorwaarden heeft CNV Vakmensen in 2021 substantieel meer tijd besteed 
aan het geven van voorlichting en informatie over arbeidsvoorwaarden. Dit werd 
mede ingegeven door de twee cao-trajecten en twee grote projecten.  

Ook hebben wij om meer verbinding met werkenden te leggen meer geïnvesteerd 
in voorlichting van werkenden over hun arbeidsvoorwaarden op de werkvloer alsook 
digitaal via jeachterban.nl Daarbij hebben de communicatie rondom de 
totstandkoming van de cao geïntensiveerd. 

Wij kijken – ondanks Corona en de contactuele beperkingen - terug op een 
geslaagd jaar, waarin wij gedaan hebben wat wij met elkaar hebben beloofd. En 
feitelijk een stapje meer.” 

 

Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
CNV Vakmensen 
 
 
 
 
 
 
J.E. Hoitink 
lid bondsbestuur 
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PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Fascinatio Boulevard 350, 3065 WB Rotterdam, Postbus 8800, 
3009 AV Rotterdam 
T: 088 792 00 10, F: 088 792 95 33, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur van de FNV 
  

  

Verklaring over de financiële verantwoording 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel is de financiële verantwoording van de FNV, rekening houdend met de door de FNV 
gehanteerde uitgangspunten inzake de kostentoerekening zoals toegelicht in de bijlage bij de financiële 
verantwoording, in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de 
voorwaarden zoals genoemd in de subsidietoekenningsbrief van 16 december 2020 met kenmerk 
2600821 en het subsidieprotocol.  

De financiële verantwoording sluit met een bedrag van in totaal € 254.696 aan bestede gelden. 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de bijgevoegde, door ons voor identificatiedoeleinden gestempelde, financiële 
verantwoording over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 van de FNV te Utrecht 
inzake de bestede gelden gedurende het boekjaar 2021 gecontroleerd. 

Voor dit project heeft Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw per brief van  
16 december 2020 met kenmerk 2600821 een subsidie verleend aan de FNV van maximaal € 250.000. 

 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen en het controleprotocol subsidies. Onze verantwoordelijkheden op grond 
hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële 
verantwoording’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van de FNV zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 
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Beperking in het gebruik en verspreidingskring 
Onze controleverklaring is geadresseerd aan en uitsluitend bestemd voor het bestuur van de FNV ter 
verantwoording aan Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw en kan niet voor 
andere doeleinden worden gebruikt. Op de controleverklaring kan niet door derden worden gesteund 
aangezien derden niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden en de resultaten onjuist 
kunnen interpreteren. Onze controleverklaring mag niet (geheel of gedeeltelijk) aan anderen dan aan 
Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw worden verstrekt zonder onze 
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, 
zorgplicht en/of verantwoordelijkheid jegens andere partijen dan de FNV. 

 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële 
verantwoording en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de financiële 
verantwoording 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoording in 
overeenstemming met de voorwaarden zoals genoemd in de subsidietoekenningsbrief van 
16 december 2020 met kenmerk 2600821 en het subsidieprotocol. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het 
opstellen van de financiële verantwoording mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. 

  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de financiële 
verantwoording 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle beoogt een redelijke mate van zekerheid te geven dat de financiële verantwoording geen 
afwijkingen van materieel belang bevat. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate maar geen 
absolute mate van zekerheid, waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle 
afwijkingen van materieel belang ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze financiële verantwoording nemen. 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden en het controleprotocol subsidies, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. 
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Onze controle bestond onder andere uit: 
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële verantwoording afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de organisatie. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van de 
financiële verantwoording en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de financiële verantwoording staan. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de financiële verantwoording en de 
daarin opgenomen toelichtingen. 

• Het evalueren of de financiële verantwoording de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
zonder materiële afwijkingen weergeeft. 

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Rotterdam, 28 maart 2022 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

drs. A. van der Spek RA 
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Controleprotocol  
 

In dit controleprotocol wordt aangegeven welke werkzaamheden de registeraccountant of 

accountants-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid (de accountant) van de 

subsidie-ontvangende instelling dient uit te voeren. 

 

Basis voor de controle zijn de in het subsidieprotocol aangegeven punten (normen).  

De accountant stelt vast dat de subsidieverstrekkende instelling de verstrekte subsidies 

besteedt (rechtmatigheid) aan de door de subsidieverstrekkende instelling aangegeven 

(expliciet geformuleerde) doelen. De subsidie-ontvangende instelling dient een specificatie 

van de ontvangen en uitgegeven bedragen te overleggen welke moet zijn gespecificeerd 

volgens de doelen van de subsidieverstrekkende instelling en gerelateerd te worden aan de 

door de subsidieverstrekkende instelling geautoriseerde begroting. 

Bij de  specificatie van de ontvangen en uitgegeven bedragen dient de accountant een 

controle-verklaring te verstrekken waarin het oordeel wordt gegeven dat de ontvangsten en 

uitgaven aan de te stellen eisen voldoen (zie Bijlage subsidie-protocol). Deze verklaring 

dient conform HRA1 Voorbeeldverklaring 18.5.1 te worden afgegeven. 

 

De accountant hanteert ten aanzien van de controle op de specificatie van de ontvangen en 

uitgegeven bedragen een tolerantie. De accountant richt zijn werkzaamheden zodanig in dat 

fouten die afzonderlijk of gezamenlijk het bedrag van de tolerantie overschrijden worden 

ontdekt. De tolerantie berekent de accountant op maximaal 3 % van de omvangbasis. Als 

omvangbasis kiest de accountant de totale subsidies van de subsidie-ontvangende 

instelling. Naast de kwantitatieve berekening van de tolerantie houdt de accountant bij de 

controle en de oordeelsvorming rekening met kwalitatieve aspecten en beperkingen.     

 

De volgende bevindingen dienen te worden gerapporteerd aan het bestuur van de 

subsidieverstrekkende instelling: 

➢ fouten die gezamenlijk het bedrag van de tolerantie overschrijden. 

➢ materiële kwalitatieve aspecten en beperkingen welke een belangrijk element vormen 

voor het eindoordeel c.q. de controle-verklaring.  

➢ de bevindingen die ertoe hebben geleid dat tot een ander dan goedkeurend oordeel is 

gekomen  

  

De accountant van de subsidieverstrekkende instelling kan aanvullende werkzaamheden 

verlangen (bijvoorbeeld door middel van vragenlijsten of checklists) om toereikende 

controle-informatie te verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere accountant 

uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de specifieke opdracht toereikend zijn.  

 

 
1 Handleiding Regelgeving Accountancy  
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Verantwoording 2021 FNV 

Artikel Omschrijving bestedingsdoel
Begroting 

2021
Besteding 

2021

2b2a
Het in bestuurlijke zin deelnemen aan instituten die zich 
richten op de ontwikkeling van om-her-bijscholing in het 
kader van de employability van werknemers.

 €  - €   -   

2b2c
Het in bestuurlijke zin deelnemen aan instituten die zich 
richten op de ontwikkeling van het beroepsonderwijs, etc.

 €       10.000  €  5.013 

2b2e

Werkzaamheden inzake de aan de ondernemingen en 
werknemers in het belang van goede arbeidsverhoudingen te 
verlenen diensten in het kader van goed functioneren van 
ondernemingsraden zowel als vormen van overleg binnen de 
ondernemingen.

 €       35.000  €       24.890 

2b2f
Werkzaamheden inzake de algemeen toegankelijke (zakelijke) 
informatie en voorlichting over de arbeidsvoorwaarden, etc.

 €    175.000  €    194.296 

2b2g

Werkzaamheden inzake het ontwikkelen en/of 
implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het 
uitvoeren van projecten gericht op het bevorderen van 
arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, etc.

 €       30.000  €       30.497 

Totaal verantwoording vs. begroting 2021  €    250.000  €    254.696 

Mariska Razoux Schultz
Algemeen Directeur

28 maart 2022

Stichting Sociaal Fonds Meubelindustrie en Interieurbouw

Over 2021 is aan de FNV, op basis van de ingediende begroting van € 250.000, door het fonds een 
bedrag van € 250.000 toegekend. Het genoemde bedrag is reeds in zijn geheel door ons ontvangen in 
2021.

De FNV heeft een bedrag van € 254.696 besteed aan de bestedingsdoeleinden van het fonds, zoals 
deze in de statuten zijn geformuleerd.



Bijlage Uitgangspunten van de uniforme kostentoerekening FNV aan sociale en O&O-fondsen  

Uurtarieven 
De in het jaar 2021 geschreven uren door directe afdelingen op fonds- en de activiteitscodes, worden op basis van integrale 
uurtarieven toegerekend aan het fonds- of de activiteitscode. De integrale uurtarieven zijn opgebouwd uit de salariskosten 
(op basis van het salarishuis 2021 van de FNV (max schaal)) inclusief sociale lasten, pensioenlasten, opslag overige 
personeelskosten en mobiliteitskosten (leasekosten of vergoeding woon-werk) van de directe afdelingen met een opslag 
voor de algemene kosten van de directe afdelingen en de kosten van de indirecte afdelingen zoals gehanteerd in de 
begroting 2021.  

Voor de berekening van het uurtarief wordt een urennorm gehanteerd van 1.402 werkbare uren per fte per jaar 
(uitgangspunt is 52 kalenderweken van 35 uur minus vakantiedagen, levensfaseverlof, ziekte en feestdagen).  

De algemene kosten van de directe afdelingen (AK) worden per afdeling/sector verdeeld op basis van structurele deel van 
de begroting. Deze kosten worden voor de directe afdelingen vertaald in een AK-opslag. 

De kosten van de indirecte afdelingen zijn gebaseerd op de begroting 2021 en worden omgeslagen naar de directe 
afdelingen op basis van het aantal FTE van de directe afdeling. 

Directe Afdelingen 
FNV verstaat onder directe afdelingen: Bouw, Metaal, Industrie & Agrarisch, Diensten, Handel, Vervoer, Publiek Belang & 
Sport, Overheid, Zorg & Welzijn, Media & Cultuur, Pensioen, Uitkeringsgerechtigden, Senioren, Jong en Expertise Centrum 
Zelfstandigen. 

Indirecte Afdelingen 
FNV verstaat onder indirecte afdelingen: Vereniging, Bestuur, Directie, ondersteuning Bestuur en Directie, Communicatie 
en Marketing, Personeel en Organisatie, Financiën en Bedrijfsvoering, Beleidsadviesgroep, Individuele Belangenbehartiging, 
Kaderacademie, Lokaal/Regionaal/Netwerken, Handhaving & Naleving, Organizing en Overig. 

Overige activiteitkosten  
Naast de loonkosten worden in de 2021 rechtstreekse op het fonds/activiteitscode geboekte kosten meegenomen. 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur van Stichting Vakraad voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Vakraad voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven te Haarlem gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vakraad voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met 
Richtlijn C1 ‘kleine organisaties zonder winststreven’.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2021;  
2. de staat van baten en lasten over 2021; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 
   

De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vakraad voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven zoals 
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten 
(ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:   
- het bestuursverslag;  
- de overige gegevens.   

 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  
- alle informatie bevat die op grond van Richtlijn C1 vereist is.   



 

 
   

 

 
 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in 
overeenstemming met Richtlijn C1 ‘kleine organisaties zonder winststreven’. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Richtlijn C1 ‘kleine organisaties zonder winststreven’. In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 



 

 
   

 

 
 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit:  

- het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit;  

- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;   

- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan 
handhaven;   

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.   

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Utrecht, 20 april 2022 
 
VERDER Accountants B.V. 
 
 
was getekend 
 
 
drs. G. Veenvliet RA  
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Persoonlijk en vertrouwelijk 
Stichting Expertisecentrum Meubel 
T.a.v. de directie en het bestuur 
Postbus 452 
3440 AL WOERDEN 

 
Utrecht, 29 maart 2022 
 
 
Geachte directie en bestuur, 

Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2021, voorzien van onze 
controleverklaring d.d. 29 maart 2022. Ook zenden wij u een los exemplaar van bovengenoemde 
controleverklaring. 

Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. Dit 
exemplaar is ten behoeve van uw eigen archief. Het overige exemplaar van de controleverklaring is 
voorzien van de naam van onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder 
persoonlijke handtekening. Wij verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te 
maken van het exemplaar van de controleverklaring die niet is voorzien van een persoonlijke 
handtekening. 

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring  zonder 
persoonlijke handtekening, op te nemen in de 'Overige gegevens' van bijgaande - door ons 
gewaarmerkte - jaarstukken, wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening 
ongewijzigd wordt vastgesteld door het bestuur. Openbaarmaking van de controleverklaring is 
slechts toegestaan samen met de jaarstukken. Indien u deze jaarstukken waaronder de door de 
accountant gecontroleerde jaarrekening opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de 
jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de Internet-site. Afscheiding kan 
bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand 
op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ('u 
verlaat de beveiligde jaarstukken, waaronder de door de accountant gecontroleerde jaarrekening'). 
 
Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de directie en het bestuur. 
Deze jaarrekening dient te worden vastgesteld in een bestuursvergadering en de vaststelling dient te 
worden genotuleerd. 

  



 

 
  Pagina 2 van 2 

 

 
 

 

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot het bestuur omstandigheden blijken die aanpassing van de 
jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor het bestuur moet worden 
gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 2:362 lid 6 en artikel 2:380a BW. Uiteraard vervalt in 
die situatie onze bovengenoemde toestemming. 

 
Hoogachtend,  

VERDER Accountants B.V. 
 
 

 

drs. G. Veenvliet RA 
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Controleprotocol  
 
In dit controleprotocol wordt aangegeven welke werkzaamheden de registeraccountant of 
accountants-administratieconsulent met certificerende bevoegdheid (de accountant) van de 
subsidie-ontvangende instelling dient uit te voeren. 
 
Basis voor de controle zijn de in het subsidieprotocol aangegeven punten (normen).  
De accountant stelt vast dat de subsidieverstrekkende instelling de verstrekte subsidies 
besteedt (rechtmatigheid) aan de door de subsidieverstrekkende instelling aangegeven 
(expliciet geformuleerde) doelen. De subsidie-ontvangende instelling dient een specificatie 
van de ontvangen en uitgegeven bedragen te overleggen welke moet zijn gespecificeerd 
volgens de doelen van de subsidieverstrekkende instelling en gerelateerd te worden aan de 
door de subsidieverstrekkende instelling geautoriseerde begroting. 
Bij de  specificatie van de ontvangen en uitgegeven bedragen dient de accountant een 
controle-verklaring te verstrekken waarin het oordeel wordt gegeven dat de ontvangsten en 
uitgaven aan de te stellen eisen voldoen (zie Bijlage subsidie-protocol). Deze verklaring 
dient conform HRA1 Voorbeeldverklaring 18.5.1 te worden afgegeven. 
 
De accountant hanteert ten aanzien van de controle op de specificatie van de ontvangen en 
uitgegeven bedragen een tolerantie. De accountant richt zijn werkzaamheden zodanig in dat 
fouten die afzonderlijk of gezamenlijk het bedrag van de tolerantie overschrijden worden 
ontdekt. De tolerantie berekent de accountant op maximaal 3 % van de omvangbasis. Als 
omvangbasis kiest de accountant de totale subsidies van de subsidie-ontvangende 
instelling. Naast de kwantitatieve berekening van de tolerantie houdt de accountant bij de 
controle en de oordeelsvorming rekening met kwalitatieve aspecten en beperkingen.     
 
De volgende bevindingen dienen te worden gerapporteerd aan het bestuur van de 
subsidieverstrekkende instelling: 
 fouten die gezamenlijk het bedrag van de tolerantie overschrijden. 
 materiële kwalitatieve aspecten en beperkingen welke een belangrijk element vormen 

voor het eindoordeel c.q. de controle-verklaring.  
 de bevindingen die ertoe hebben geleid dat tot een ander dan goedkeurend oordeel is 

gekomen  
  
De accountant van de subsidieverstrekkende instelling kan aanvullende werkzaamheden 
verlangen (bijvoorbeeld door middel van vragenlijsten of checklists) om toereikende 
controle-informatie te verkrijgen waaruit blijkt dat de door de andere accountant 
uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de specifieke opdracht toereikend zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Handleiding Regelgeving Accountancy  
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Addendum Controleprotocol Expertisecentrum Meubel 
 
Voor het ECM gelden de volgende kwalitatieve controlewerkzaamheden die met name 
toezien op de vereveningsbijdrage; 
 

 Leerlingen moeten de schooldag doorbetaald krijgen 
 Leerlingen moeten minimaal beloond worden volgens schaal B1 van de CAO 
 Leerlingen moeten doorgaans de schooldag bijwonen 
 Leerlingen moeten een arbeidsovereenkomst hebben bij een Samenwerkingsverband 

dat resulteert onder de werkingssfeer van de cao meubel  
 De BBL-leerling is aangenomen op een contract van 5 dagen 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
Afgegeven ten behoeve van Stichting Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven 

Aan: het bestuur van Stichting Expertisecentrum Meubel 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de bijgaande door ons gewaarmerkte rapportage, zoals bedoeld in het Toetsingskader 
Algemeen Verbindend Verklaring cao bepalingen (hierna: AVV-rapportage) over 2021 van Stichting 
Expertisecentrum Meubel te Woerden gecontroleerd.   

Naar ons oordeel is de AVV-rapportage 2021 van Stichting Expertisecentrum Meubel in alle van 
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de statuten van Stichting 
Expertisecentrum Meubel en het toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring cao bepalingen.  
De AVV-rapportage sluit op een totaalbedrag van € 3.556.705. 

De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de AVV-rapportage.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Expertisecentrum Meubel zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De AVV-rapportage is opgesteld voor Stichting Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven met als doel Stichting Expertisecentrum Meubel in staat te stellen te voldoen 
aan de eisen zoals gesteld door Stichting Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven. Hierdoor is de AVV-rapportage mogelijk niet geschikt voor andere 
doeleinden. De AVV-rapportage met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor 
Stichting Expertisecentrum Meubel en Stichting Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.  
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 
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Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de AVV-rapportage 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de AVV-rapportage in overeenstemming met 
de vereisten zoals gesteld door Stichting Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de AVV-rapportage mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de AVV-rapportage 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van de AVV-rapportage nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit:   

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de AVV-rapportage afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  
 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting;  
 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de AVV-rapportage staan;   
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 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de AVV-rapportage en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  
 

 het evalueren of de AVV-rapportage de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder 
materiële afwijkingen weergeeft.   

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Utrecht, 29 maart 2022  

VERDER Accountants B.V.  

 
 

drs. G. Veenvliet RA  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
Afgegeven ten behoeve van Stichting Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven 

Aan: het bestuur van Stichting Expertisecentrum Meubel 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de bijgaande door ons gewaarmerkte rapportage, zoals bedoeld in het Toetsingskader 
Algemeen Verbindend Verklaring cao bepalingen (hierna: AVV-rapportage) over 2021 van Stichting 
Expertisecentrum Meubel te Woerden gecontroleerd.   

Naar ons oordeel is de AVV-rapportage 2021 van Stichting Expertisecentrum Meubel in alle van 
materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de statuten van Stichting 
Expertisecentrum Meubel en het toetsingskader Algemeen Verbindend Verklaring cao bepalingen.  
De AVV-rapportage sluit op een totaalbedrag van € 3.556.705. 

De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de AVV-rapportage.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Expertisecentrum Meubel zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  

Beperking in gebruik en verspreidingskring 
De AVV-rapportage is opgesteld voor Stichting Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven met als doel Stichting Expertisecentrum Meubel in staat te stellen te voldoen 
aan de eisen zoals gesteld door Stichting Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven. Hierdoor is de AVV-rapportage mogelijk niet geschikt voor andere 
doeleinden. De AVV-rapportage met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor 
Stichting Expertisecentrum Meubel en Stichting Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.  
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 
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Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de AVV-rapportage 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de AVV-rapportage in overeenstemming met 
de vereisten zoals gesteld door Stichting Sociaal Fonds voor de Meubelindustrie en 
Meubileringsbedrijven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne 
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opstellen van de AVV-rapportage mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de AVV-rapportage 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van de AVV-rapportage nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit:   

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de AVV-rapportage afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  
 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting;  
 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de AVV-rapportage staan;   
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 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de AVV-rapportage en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  
 

 het evalueren of de AVV-rapportage de onderliggende transacties en gebeurtenissen zonder 
materiële afwijkingen weergeeft.   

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Utrecht, 29 maart 2022  

VERDER Accountants B.V.  

 
(was getekend) 

drs. G. Veenvliet RA  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur van Stichting Expertisecentrum Meubel 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Expertisecentrum Meubel te 
Woerden gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Expertisecentrum Meubel per 31 
december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende 
Rjk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2021;  
2. de staat van baten en lasten over 2021; 
3. het kasstroomoverzicht; en  
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.  
 

De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Expertisecentrum Meubel zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:   

- Het bestuursverslag   
 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag in overeenstemming met Rjk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.  

 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder 
winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren 
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit:   

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  
 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting;  
 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;   
 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer 
kan handhaven;  
 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  
 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.   
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Utrecht, 29 maart 2022 

VERDER Accountants B.V.  

 
 

 drs. G. Veenvliet RA  
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur van Stichting Expertisecentrum Meubel 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Expertisecentrum Meubel te 
Woerden gecontroleerd.   

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de 
grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Expertisecentrum Meubel per 31 
december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende 
Rjk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.  

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2021;  
2. de staat van baten en lasten over 2021; 
3. het kasstroomoverzicht; en  
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.  
 

De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Expertisecentrum Meubel zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).   

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel.  
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie  
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, 
die bestaat uit:   

- Het bestuursverslag   
 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag in overeenstemming met Rjk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven.  

 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Rjk-Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder 
winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om 
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren 
of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit:   

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt 
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;  
 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting;  
 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan;   
 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer 
kan handhaven;  
 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  
 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.   
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Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Utrecht, 29 maart 2022 

VERDER Accountants B.V.  

 
(was getekend) 

 drs. G. Veenvliet RA  

 


