
 

Aan de directie en het algemeen bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN 
T.a.v. de heer G.T.B. Jacobs  
Postbus 3024  
5003 DA  TILBURG 
 
 
 
 
Dordrecht, 14 april 2021 
 
Ref.: 608/WdV/AH 
 

 
 
Geachte directie en leden van het bestuur, 
 

 
Overeenkomstig uw opdracht controleren wij de jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling    
RAV Brabant MWN. Wij hebben de controle van de jaarrekening 2020 in zeer belangrijke mate afgerond. Wij 
zijn voornemens bij de jaarrekening 2020 een goedkeurende controleverklaring af te geven voor zowel 
getrouwheid als rechtmatigheid. 
 
Eén onderdeel is nog niet afgerond, dat betreft de controle van de Zorgbonus. RAV Brabant MWN heeft aan 
haar professionals die hiervoor in aanmerking komen een zorgbonus verleend volgens de Subsidieregeling bonus 
zorgprofessionals COVID-19. 
 
Het is de taak van de accountant om dit jaar aanvullend op de controle vast te stellen dat RAV Brabant MWN 
aan de voorwaarden van de bonusregeling heeft voldaan en dat de verantwoording over de Zorgbonus door 
RAV Brabant MWN correct en volledig is ingevuld. Ten tijde van de uitvoering van de controle van de       
RAV Brabant MWN heeft het Ministerie van VWS echter nog geen controleprotocol beschikbaar gesteld. Dit 
betekent dat het voor de RAV Brabant MWN en veel andere organisaties nog onzeker is hoe kan worden 
vastgesteld dat volledig aan voorwaarden van de bonusregeling is voldaan en hoe RAV Brabant MWN de 
verantwoording correct en volledig moet invullen. Uitsluitsel hierover wordt op korte termijn verwacht, maar 
niet vóór 15 april a.s. zoals eerder aangekondigd.  
 
Zodra het protocol beschikbaar is gesteld ronden wij de controle af met het verstrekken van de 
controleverklaring en de controle van de verantwoording Zorgbonus en met het definitief uitbrengen van ons 
accountantsverslag over 2020.  
 
Wij verwachten u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid tot het geven van 
een toelichting. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
W.P. de Vries RA 


