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BIJLAGE 1 

 

VOORBEELD
1
 VAN VERSLAG VAN DE COMMISSARIS (OF DE 

BEDRIJFSREVISOR) OVER MODEL 1 VAN DGD VOOR HET BOEKJAAR 

AFGESLOTEN OP ........ VAN DE NGO .............. 

 

 

Voorliggend verslag kadert in de medewerkingsopdracht van de commissaris (of van de 

bedrijfsrevisor) van de NGO ................ aan het toezicht dat door de Directie-Generaal 

Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), die NGO's controleert, wordt 

uitgevoerd en mag voor geen andere doeleinden worden gebruikt. Dit verslag wordt 

overgemaakt aan het bestuur van de NGO met het verzoek deze samen met het model 1 

aan DGD mee te delen. Wij wijzen erop dat dit verslag, noch geheel noch gedeeltelijk, aan 

derden mag worden verstrekt, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. 

 

Ingevolge de Richtlijn van DGD voor de boekhoudkundige en financiële aspecten van 

programma’s (bijlage bij het ministerieel besluit van…) brengen wij u verslag uit over de 

werkzaamheden uitgevoerd op de ons voorgelegde jaarrekening (hierna “de DGD-

modellen”), namelijk model 1 dat wij ter identificatie medeondertekend hebben.  

 

Voorliggend verslag moet gelezen worden samen met ons verslag van… aan de algemene 

ledenvergadering van de NGO van ........ 

 

 

1. VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE LEIDING VAN DE NGO 

 

Het opstellen van de DGD-modellen in overeenstemming met de geldende richtlijnen van 

DGD alsook de organisatie van een interne controlesysteem dat een redelijke mate van 

zekerheid verschaft over de betrouwbaarheid van het financiële verslaggevingproces valt 

onder de verantwoordelijkheid van de NGO.  

 

Deze verantwoordelijkheid omvat:  

 

- het opzetten, implementeren en in stand houden van een door de NGO noodzakelijk 

geachte interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van 

de modellen die geen afwijkingen van materieel belang bevatten die het gevolg zijn 

van fraude of fouten; 

- het kiezen en toepassen van geschikte boekings- en waarderingsregels;  

- alsook het maken van boekhoudkundige schattingen en analytische verdelingen die 

onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. 

 

 

                                                 
1
 Dit voorbeeld is gerelateerd aan het geval van een ngo “programma's” waarvan de programma’s betrekking 

hebben op het boekjaar. Het voorbeeld moet worden aangepast aan andere situaties (”project-NGO”, 

verschillend boekjaar, enz.). 
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2.  VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE COMMISSARIS (OF VAN DE 

BEDRIJFSREVISOR) 

 

Het is onze verantwoordelijkheid aan DGD te bevestigen dat: 

 

(i) de boekhoudkundige gegevens opgenomen in model 1 in alle materieel belangrijke 

opzichten in overeenstemming zijn met de boekhouding en de inventarissen inzake  

volledigheid (dit is geen enkel element weglaten van de gegevens uit de boekhouding 

en de inventarissen op basis waarvan de jaarrekening wordt opgesteld) en 

getrouwheid (dit is de gegevens getrouw weergeven uit de boekhouding en de 

inventarissen op basis waarvan de jaarrekening wordt opgesteld); 

 

 (ii) wij geen kennis hebben van feiten waaruit zou resulteren dat de modellen 2 tot 7c 

niet volgens de geldende richtlijnen van DGD zijn opgemaakt. 

 

Voor wat betreft punt (i) hebben wij, over het algemeen, het financiële 

verslaggevingproces voor de opmaak van de modellen per [31 december…] beoordeeld. 

Deze beoordeling had niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de 

effectiviteit van het betreffende verslaggevingproces, maar had enerzijds tot doel, de 

bedragen opgenomen in het model per steekproef te bevestigen in verhouding tot de 

onderliggende boekingen en inventarissen. Zij had anderzijds tot doel de bevestiging te 

onderbouwen dat de boekhoudkundige gegevens opgenomen in de jaarrekening per 

[31 december…], in alle materieel belangrijke opzichten in overeenstemming zijn met de 

boekhouding en de inventarissen op diezelfde datum. 

 

Voor model 1 in het bijzonder viseerden onze werkzaamheden, conform de ons verstrekte 

opdracht, het bevestigen van de overeenstemming van deze jaarrekening met de gegevens 

van de door ons gecontroleerde resultatenrekening. De resultatenrekening maakt onderdeel 

uit van de door de NGO opgestelde jaarrekening, waarover wij in onze functie als 

commissaris (of bedrijfsrevisor) een controle hebben uitgevoerd en een afzonderlijk 

verslag hebben uitgebracht.  

 

Voor wat betreft punt (ii) hebben wij een beperkt nazicht uitgevoerd dat minder diepgaand 

is dan vereist in het kader van een controle. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan 

de modellen waarmee DGD de effectieve besteding door de NGO van de door DGD 

verleende subsidies  kan volgen.  

 

Naar aanleiding van de controle van de jaarrekening hebben wij kennis genomen van: 

 

- de onderlinge samenhang van de voortgebrachte gegevens; 

- het interne controlesysteem ingevoerd binnen de NGO ter verantwoording van de 

gegevens, verslagen en documenten die aan DGD dienen te worden meegedeeld; 

- de maatregelen die de NGO heeft getroffen om te voldoen aan de vereisten van DGD 

inzake de niet-subsidieerbare uitgaven. 

 

In het kader van onze functie als commissaris (of van onze opdracht als bedrijfsrevisor) 

hebben wij een controle uitgevoerd van alle activiteiten van de NGO, met inbegrip van 

haar vertegenwoordiging in het buitenland, maar met uitzondering van de activiteiten van 

haar partners. Wat deze laatste betreft, [hebben wij lokale controleverklaringen in 

overweging genomen die door deze partners geleverd werden] [hebben wij 

steekproefsgewijs gekopieerde en originele bewijsstukken onderzocht] [hebben wij geen 

toereikende controle kunnen uitvoeren] [en hebben wij dus ons oordeel over de 

jaarrekening van de NGO aangepast]. 
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 Voor onze controles hebben wij in het bijzonder een controle uitgevoerd van … 

[verduidelijken welke elementen van de besteding van DGD-subsidies het voorwerp 

hebben uitgemaakt van een bijzondere aandacht van de commissaris, bijvoorbeeld: “ wij 

hebben in het bijzonder een controle uitgevoerd van de uitgaven in een bepaald land, 

waarbij wij, alsook voor wat betreft de verkiesbaarheidcriteria, de bewijsstukken hebben 

onderzocht van een steekproef van de uitgaven voor een totaal bedrag van … EUR. ”].  

 

Onze opdracht bestaat echter niet uit het systematisch onderzoek van de besteding en 

verantwoording van subsidies, al dan niet met betrekking tot verkiesbaarheidregels of 

andere verantwoordingscriteria.  

 

Voor zover onze controlewerkzaamheden significante afwijkingen konden tonen [hebben 

getoond], die niet op passende wijze door de NGO gecorrigeerd werden, gaven deze 

aanleiding tot [hebben deze aanleiding gegeven tot] een aangepast oordeel in ons verslag 

over de jaarrekening. 

 

 

3. BEVESTIGING VAN DE DGD-MODELLEN 

 

Als resultaat van de door ons uitgevoerde werkzaamheden bevestigen wij dat: 

 

- de boekhoudkundige gegevens opgenomen in model 1 per [31 december …] in alle 

materieel belangrijke opzichten in overeenstemming zijn met de resultatenrekening van 

de ngo op diezelfde datum; 

 

- wij geen kennis hebben van feiten waaruit zou blijken dat de modellen andere dan 

model 1 niet volgens de van toepassing zijnde richtlijnen van DGD werden opgemaakt, 

met inbegrip van de Gids voor besteding, verantwoording en controle van subsidies; 

 

- de jaarrekening per [31 december…] onderworpen werd aan een controle. Terzake 

wordt verwezen naar ons verslag over de jaarrekening aan de algemene 

ledenvergadering van de ngo. (Tekst aan te passen indien de bedrijfsrevisor niet de 

commissaris is of indien er binnen de ngo geen commissaris werd benoemd.)  

 

 

Opgesteld te ....., op .................... 

 

  

 

Naam van bedrijfsrevisorenkantoor en rechtsvorm 

Commissaris (in voorkomend geval: Bedrijfsrevisor) 

Vertegenwoordigd door 

 

Handtekening 

 

 

Naam 

Functie: Bedrijfsrevisor, vennoot, bestuurder, zaakvoerder 


