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Overlegorgaan van HBO-scholen 

met een accountancy-opleiding 

Voorzitter Landelijke Examens 

Post hbo 

LANDELIJK EXAMEN 
Audit & Assurance 

(CEA Eindtermen 2016) 

 
 

Samenstellers: De redactiecommissie Audit en Assurance 

   

Datum:  19 juni 2020 

Tijd:  10:30 – 13:30 uur 

 

* Dit examen bestaat uit 10 genummerde pagina's inclusief voorblad. Controleer dit! 

 

* Toegestane hulpmiddelen:  

  - Handleiding Regelgeving Accountancy 

  - WWFT Wettekst + Toelichting 

  - Eenvoudige, niet programmeerbare, rekenmachine 

 

* Motiveer steeds uw antwoorden! 

Aan onvoldoende gemotiveerde antwoorden worden geen punten toegekend! 

 

* De puntenverdeling per vraag is als volgt: 

 

Vraag 1  10 punten 

Vraag 2  20 punten 

Vraag 3  10 punten 

Vraag 4  35 punten 

Vraag 5  10 punten 

Vraag 6  15 punten 

Totaal  100 punten   

 

 Veel succes!  
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Disclaimer:  

Bij de totstandkoming van dit examen is gebruik gemaakt van openbare informatie via de 
kappersbranche (ANKO), het UWV en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).  

Deze opgave en het in de bijlagen opgenomen cijfermateriaal, zijn fictief en samengesteld voor 
onderwijsdoeleinden. Elke overeenkomst met de werkelijkheid berust op zuiver toeval.  

 

 

 

 

LOVE IS IN THE HAIR 

De in Breda geboren en getogen Karl Nib is na tien jaar ervaring opgedaan te hebben in het 

kappersvak in 2015 zijn eigen eenmanszaak met personeel gestart onder de naam ‘LOVE IS IN THE 

HAIR’. Zijn vakmanschap, ondernemingsgeest en enthousiasme wierpen hun vruchten af, want al in 

2017 is hij verkozen tot de kleurkoning van Nederland en is zijn zaak tevens verkozen tot de leukste 

kapsalon van Breda. Na deze vliegende start in Breda heeft hij begin 2018 onder dezelfde naam twee 

nieuwe filialen geopend in Roosendaal en Tilburg. ‘LOVE IS IN THE HAIR’ staat bekend om een 

gemoedelijke sfeer en het vermogen om klanten aan zich te binden. Voor de financiering van deze 

twee nieuwe filialen heeft Karl Nib een zwaar beroep moeten doen op zijn huisbankier. Deze heeft 

als voorwaarde voor de financiering gesteld dat de jaarrekening van ‘LOVE IS IN THE HAIR’ jaarlijks 

vóór 1 juli moet worden voorzien van een goedkeurende beoordelingsverklaring.  

Eind februari 2020 slaat het noodlot toe. Een pandemie, COVID-19, in de volksmond bekend als het 

Corona virus, doet via China zijn entree in Noord-Italië en verspreid zich in een razend tempo over de 

rest van Europa. Ook Nederland ontkomt niet aan de gevolgen en tot ontzetting van Karl ziet hij zich 

gedwongen zijn drie filialen op maandag 23 maart 2020 te sluiten voor onbepaalde tijd. Karl vraagt 

zich vertwijfeld af hoe het nu verder moet, de kosten lopen door en opbrengsten zijn er nauwelijks. 

Hij heeft inmiddels veertien kappers in loondienst, en zijn zaak is gevestigd in drie huurpanden 

waarvoor hij aanzienlijke huurnota’s ontvangt.  

Accountant  

De samenstellingsopdracht voor ‘LOVE IS IN THE HAIR’ wordt vanaf het begin in 2015 uitgevoerd 

door het accountantskantoor Messcherp BV uit Breda. Het kantoor verzorgt ook de 

loonadministratie, fiscale aangiftes en sinds 2018 de beoordelingsopdracht. Carola Dipp AA van 

Messcherp BV was net in de afrondende fase van haar beoordelingsopdracht over 2019 toen het 

kabinetsbesluit viel om kapperszaken te sluiten. De beoordelingswerkzaamheden hadden tot op dat 

moment, net als in 2018, geen bijzonderheden opgeleverd.  

---------- 
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Vraag 1 (10 punten) 
Geef in onderstaande situaties gemotiveerd aan welke vaktechnische aspecten voor Messcherp BV 

een rol spelen. Besteed daarbij indien van toepassing aandacht aan: 

 VGBA 

 ViO 

 WWFT 

 

a. het aanvaarden en continueren van cliënt LOVE IS IN THE HAIR vanaf 2015 tot aan heden; 

b. het aanvaarden van de beoordelingsopdracht t.b.v. de huisbankier in 2018. 

---------- 

Vraag 2 (20 punten) 

Het Corona virus heeft naast gevolgen voor de gezondheidszorg ook enorme gevolgen voor de gehele 

maatschappij en de economie. Beschrijf, met verwijzing naar de relevante wet- en regelgeving: 

a) Welke gevolgen het Corona virus heeft voor de beoordelingswerkzaamheden van de 

accountant bij de jaarrekening 2019; 

b) Welke aanvullende informatie Carola Dipp AA nodig heeft; 

c) Welke aanvullende werkzaamheden zij zal uitvoeren; 

d) Wat de gevolgen zijn voor het afgeven van de beoordelingsverklaring. 

---------- 

Karl Nib besluit na overleg met Carola Dipp AA, gebruik te maken van de door de overheid geboden 

ondersteuning voor getroffen ondernemers. Hij vraagt bij de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) aan voor een 

eenmalige bijdrage van €4.000. Bij de gemeente Breda dient hij de aanvraag voor TOZO in 

(inkomensondersteuning tot aan sociaal minimum) en bij het UWV vraagt hij de NOW 

(Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) aan. Tot slot dient hij een verzoek in bij de 

belastingdienst tot uitstel van betaling van belastingen.  

Karl heeft daarnaast zelf contact opgenomen met de zakelijke verhuurders van de drie 

bedrijfspanden om de huur voor de periode dat hij nauwelijks inkomsten heeft door te schuiven naar 

de toekomst. Hij heeft inmiddels ook gelezen dat banken zakelijke verhuurders de mogelijkheid geeft 

om aflossing en rente ook door te schuiven (roll-forward methode). Het overleg met de zakelijke 

verhuurders loopt nogal stroef. Zij geven aan dat zij hem houden aan zijn huurverplichting en 

vooralsnog uitgaan van wat zij noemen de “chronologische weg”: eerst moet Karl zelf alle 

mogelijkheden aanspreken om de huur te betalen (€ 4000 ondernemersregeling (TOGS), bijstand bij 

gemeente voor ondernemers (TOZO), eigen middelen, salaris partner, uitstel hypotheekbetalingen, 

etc.) voordat er überhaupt een opening is om te praten over huurvermindering. Karl besluit deze 

negatieve energie voorlopig maar naast zich neer te leggen en de huur vooralsnog niet te betalen. Hij 

legt de prioriteit bij de salarisbetaling voor zijn personeel en dus bij de aanvraag van de NOW.  
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Om in aanmerking te komen voor de NOW gelden de volgende voorwaarden: 

 Elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht over een periode van drie maanden komt 
in aanmerking;  

 De werkgever vraagt gedurende de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt géén 
ontslag aan voor zijn werknemers wegens bedrijfseconomische redenen. Bedrijven die wel 
overgaan tot ontslag, moeten de te veel ontvangen steun terugbetalen, met daarbovenop een 
boete van 50%; 

 De werkgever krijgt daarbij de mogelijkheid om een reeds ingediende ontslagaanvraag in te 
trekken; 

 De werkgever is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden als voor de Corona-
crisis. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt; 

 De werkgever is verplicht om de subsidie uitsluitend te gebruiken voor betaling van de 
loonkosten; 

 De werkgever is verplicht om de werknemers(-vertegenwoordiging) te informeren over een 
toegekende aanvraag; 

 De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang 
zijn kunnen worden nagegaan. Tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd 
inzage geven in deze administratie; 

 De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de 
voorgeschreven momenten; 

 De werkgever moet aan het UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor 
een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie; 

 Bij een verwachte subsidie voor een 3-maandelijkse periode groter dan €20.000 in totaal, maar 
kleiner dan €50.000, moet de werkgever na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave 
van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsproduct met een beperkte mate van 
zekerheid. Bij een verwachte subsidie groter dan €50.000 is een accountantsproduct met een 
redelijke mate van zekerheid verplicht. Om de omzetdaling te berekenen wordt de omzet uit de 
subsidieperiode vergeleken met 25% van de gerealiseerde omzet over 2019 (de zogeheten 
referentie-omzet); 

 Als de werkgever loonkostensubsidie ontvangt van de gemeente, moet hij aan de gemeente 
waarvan hij de loonkostensubsidie ontvangt, melding doen van de NOW-toekenning. 
  

Met gebruikmaking van de NOW-rekentool van accountantskantoor Messcherp BV (zie bijlage 1), 

heeft Karl Nib zelf berekend dat in het tweede kwartaal van 2020 sprake zal zijn van een verwachte 

omzetdaling van 97%. In maart 2020 heeft hij, ondanks een week verplichte sluiting, ongeveer 

dezelfde omzet gedraaid als in maart 2019. Omdat hij verwacht dat de omzet in juni 2020 lager zal 

zijn dan in maart 2020, kiest hij er dan ook voor om de NOW in te laten gaan op 1 april 2020 in plaats 

van 1 maart 2020.  

Alléén de kapsalon in Roosendaal zal in het tweede kwartaal in 2020 op 2 momenten per week op 

afspraak nog open zijn voor verkoop van haarproducten. De omzet die hij hiermee verwacht te 

behalen zal zeer gering zijn. Uiteraard blijft het inschatten van de hoogte van de uiteindelijke 

omzetdaling koffiedikkijken, want niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Hij gaat er persoonlijk 

van uit dat de salons in april en mei gesloten blijven en dat hij vanaf juni weer langzaam op kan 

starten. Mocht dit een te pessimistisch scenario zijn, dan lijkt hem dat niet zo erg, want de definitieve 

afrekening volgt toch later. Hij betaalt liever terug dan dat hij nog een groot bedrag achteraf krijgt, 

want zo florissant is de liquiditeitspositie nu ook weer niet.  
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Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de NOW-aanvraag door Karl Nib op 8 april 2020 

ingediend bij het UWV (zie bijlage 2). 

Voor het definitief maken van de NOW-uitkering moet de definitieve opgave van de omzetdaling 

uiterlijk 30 augustus 2020 worden ingediend bij het UWV met daarbij het vereiste 

accountantsproduct. Karl Nib heeft Carola Dipp AA gevraagd deze opdracht te zijner tijd uit te 

voeren. 

Op woensdag 6 mei 2020 besluit het kabinet om met ingang van maandag 11 mei 2020 de 

gedwongen sluiting van kapsalons op te heffen. Opgelucht opent Karl op die dag de deuren van zijn 

kapsalons. Daar staan de eerste langharige en/of verknipte klanten al opgelucht te wachten. De 

afgelopen tijd heeft Karl zich gestort op het Corona-proof maken van zijn kapsalons op basis van een 

door de kappersbranche (ANKO) ontwikkeld hygiëne protocol. Daarnaast heeft hij eind april 2020 

een prognose gemaakt voor 2020. Dit laatste omdat de huisbankier heeft aangegeven dat, zodra de 

‘kappers-lockdown’ is opgeheven, zij overleg wenst over de financieringsvoorwaarden voor de 

toekomst. Naar aanleiding van het hygiëne protocol heeft Karl in deze prognose rekening gehouden 

met de beperking van het aantal klanten dat tegelijkertijd aanwezig mag zijn in de zaak, maar een 

terugval in omzet heeft hij weten te voorkomen door flexibele inzet van het personeel en verruiming 

van de openingstijden (zonder noemenswaardige kostenverhoging). Hij maakt zijn in april opgestelde 

prognose op 12 mei 2020 definitief en vraagt aan Carola Dipp AA om assurance te verstrekken bij dit 

document voor de bank (zie bijlage 4). 

---------- 

Vraag 3 (10 punten) 

Geef gemotiveerd aan welke vaktechnische afweging Carola Dipp AA maakt bij de 

opdrachtaanvaarding voor deze opdracht die ten behoeve van de bank moet worden uitgevoerd.  

---------- 

Vraag 4 (35 punten) 

Na vastlegging in het dossier van de door haar gemaakte afweging bij de opdrachtaanvaarding, gaat 

Carola Dipp AA aan de slag met deze opdracht. Werk hiervoor de volgende aspecten uit: 

a) Onder regie van welke NV COS valt deze opdracht; 
b) Benoem de doelstelling van een dergelijk onderzoek door Carola Dipp AA; 
c) Benoem gemotiveerd de algemene en een viertal specifieke tendenties waarmee Carola Dipp 

AA bij deze assurance opdracht rekening dient te houden; 
d) Voer in lijn met de onderkende tendenties een cijferbeoordeling uit op het bijgevoegde 

cijfermateriaal inclusief de toelichting (bijlagen 1 t/m 4). Motiveer het antwoord; 
e) Benoem welke assurance-informatie de accountant op zal vragen ten behoeve van het 

onderzoek. 

---------- 

Na afronding van bovenvermelde assurance opdracht ten behoeve van de bank gaat Carola Dipp AA 

in augustus 2020 aan de slag met het accountantsproduct ten behoeve van het definitief vaststellen 

van de NOW bijdrage door het UWV (zie blz. 4 van het examen). Karl Nib heeft hiervoor begin 

augustus 2020 een definitieve opgave van de omzetdaling opgesteld.  

---------- 
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Vraag 5 (10 punten) 

a) Geef een beschouwing over het type onderzoek, de van toepassing zijnde NV COS, de 

tendenties, de materialiteit, de mate van zekerheid en de rapportering door Carola Dipp AA 

bij de door Karl Nib opgestelde definitieve opgave omzetdaling; 

b) Beschrijf de inherente risico’s die zich bij deze assuranceopdracht zullen voordoen en de opzet 

van de werkzaamheden die Carola Dipp AA zal uitwerken. 

---------- 

Om de omzetdaling te beoordelen heeft Carola Dipp AA heeft een data-analyse opgesteld. Hierin 

heeft zij voor het eerste half jaar in 2020 op basis van historie, budget, branchegegevens en 

doorrekening van de Corona gevolgen een verwachting bepaald voor de omzet per soort 

behandeling en artikelen voor alle filialen van LOVE IS IN THE HAIR. Vervolgens heeft zij de 

daadwerkelijke omzet voor deze periode per locatie van LOVE IS IN THE HAIR vergeleken met deze 

verwachting. Daarnaast heeft zij de berekende omzet uit de referentieperiode (25% van omzet 2019) 

vergeleken met de verantwoorde omzet april – juni 2020.  

---------- 

Vraag 6 (15 punten) 

Bij de vestiging in Roosendaal blijkt de realisatie significant af te wijken van de door Carola Dipp AA 

vastgestelde verwachting. Dit zou volgens haar kunnen betekenen dat de omzetdaling veel te hoog is 

weergegeven. Dit kan grote gevolgen hebben voor de definitieve vaststelling van de NOW 

vergoeding. De overige twee vestigingen wijken ook iets af, maar vallen binnen de door haar vooraf 

gedefinieerde bandbreedte.  

a) Beschrijf de werkzaamheden die Carola Dipp AA zal uitvoeren naar aanleiding van deze eerste 

bevinding. 

Om meer zekerheid te verkrijgen dat de omzet verkoop producten bij het filiaal in Roosendaal in de 

periode van de sluiting wel volledig is verantwoord, wil Carola Dipp AA een koppeling maken tussen 

de omzet volgens het kassasysteem, de financiële administratie, de voorraadposities en mutaties in 

de voorraadadministratie. Ze overweegt hierbij een statistische steekproef of een data-analyse toe te 

passen. 

b) Geef gemotiveerd aan wat de belangrijkste twee voordelen en twee beperkingen zijn van 

beide alternatieven. 

---------- 

Bijlagen: 

 Bijlage 1: Ingevulde rekentool NOW-aanvraag 

 Bijlage 2: NOW-aanvraag 

 Bijlage 3: Door Karl Knib opgestelde cijferoverzicht 2017-2019 

 Bijlage 4: Door Karl Knib opgestelde realisatie en prognose 2020 met toelichting 
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Bijlage 1: Ingevulde rekentool NOW-aanvraag 

 

ACCOUNTANTSKANTOOR MESSCHERP BV 

 

REKENTOOL NOW-aanvraag:  

Bedrijf: LOVE IS IN THE HAIR 

 

  

Let op: alle blauwe vakken dienen ingevuld te worden 

Cijfermatige uitgangspunten 

Omzet 2019 excl. BTW 600.000 €                 
SV-loon januari 2020** 9.450 €                     

Referentie omzet voor aanvraag: 150.000 €                                 

Prognose cijfers 2020 (omzet excl. BTW) 

Maart 70.000 €                   
April 1.500 €                     

Mei 1.500 €                     
Juni 1.500 €                     

Juli 59.000 €                   

Omzetdaling per 3-maandsperiode 2020 

Maart-mei -51 % 

April-juni -97 % 

Mei-juli -58 % 

NOW Subsidie 2020*** Verwachte subsidie Voorschot per maand 

Maart-mei 5.639 €                           4.511 €                                     

April-juni 10.725 €                         8.580 €                                     
Mei-juli 6.413 €                           5.130 €                                     

***Let op: voor de NOW kunt u zelf de 3-maandsperiode kiezen. Deze is achteraf niet meer te wijzigen. 

Rekenmodel versie 5 april 2020 

Rekentool Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid* 

**Let op: Er geldt een maximum loon per werknemer van € 9.538 per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd en  

dient op het SV-loon te worden gecorrigeerd. Het loon van de DGA (en eventueel de partner) valt niet onder het sv-loon. 

*Let op: dit model is met name geschikt om het verwachte voorschot te bepalen. Een definitieve afrekening vindt achteraf plaats. 
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Bijlage 2: NOW-aanvraag 

 

Document aanvraag NOW   Check   

Naam onderneming:   LOVE IS IN THE HAIR   

Loonheffingennummer per onderneming:   12345678L01   

Indien WTV-aanvraag ingediend, het zaaknummer WTV:       

Bankrekeningnummer* [IBAN]:   NL00 INGB 0000 1111 22   

Scan bankafschrift van bankrekeningnummer**:       

3-maandsperiode waarover NOW wordt 

aangevraagd***:   April-juni   

Verwachte % omzetverlies in die periode***:   97,00%   

        

Wie is de contactpersoon van uw onderneming?       

Naam:   Karl Nib   

Functie:   Eigenaar   

Afdeling:   0   

Telefoon:   612345678   

E-mailadres:   info@loveisinthehair.nb   

        

        

        

        

        

        

Middels ondertekening van dit document verklaart ondergetekende (als wettelijke 

vertegenwoordiger) hierbij machtiging te verlenen aan Messcherp Engineers voor het indienen 

van de NOW-aanvraag. 

  

  

        

Voor akkoord getekend namens:   LOVE IS IN THE HAIR   

Door de heer/mevrouw:   Karl Nib   

Datum:   woensdag 8 april 2020   

        

Handtekening: 

   

  
 

  

    

        

* Bankrekeningnummer dat de belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen op terug te storten 

** Bankrekeningnummer en de naam van de rekeninghouder moet goed op de scan zichtbaar zijn. Overige gegevens 

mag u zwart maken 

*** Te bepalen middels de Messcherp Rekentool (gebaseerd op UWV-model):     

  

mailto:info@loveisinthehair.nb
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Bijlage 3: Door Karl Knib opgestelde cijferoverzicht 2017-2019 

 

 

 2017 2018 2019 

    

    

OMZET  €           189.721   €            645.050   €           600.845  

TOGS bijdrage RVO  €                      -   €                       -   €                     -  

INKOOPWAARDE VAN DE OMZET  €             42.831   €            141.342   €           119.859  

BRUTO MARGE  €           146.890   €            503.708   €           480.986  
    

BEDRIJFSKOSTEN    

Personeelskosten  €             54.064   €            178.411   €           164.736  

NOW bijdrage UWV  €                      -   €                       -   €                     -  

Huisvestingskosten  €             28.121   €              89.777   €            90.000  

Kosten apparatuur en inventaris  €               3.745   €              12.358   €            15.293  

Telefoon/internet/automatisering  €               5.592   €              13.355   €            13.146  

Afschrijvingskosten  €               4.343   €              14.331   €            10.927  

Energiekosten  €               3.592   €              11.853   €              9.736  

Kosten communicatie  €               6.326   €              20.875   €            23.395  

Accountantskosten  €               2.881   €                9.508   €            10.809  

Verzekeringen  €               1.681   €                5.548   €              4.340  

Vervoerskosten  €               1.123   €                3.705   €              3.801  

Overige kosten  €             10.087   €              33.288   €            30.000  
    

TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN  €           121.554   €            393.008   €           376.182  
    

FINANCIELE BATEN EN LASTEN    

Rentelasten en bankkosten  €               1.050   €                3.842   €              4.511  
    

RESULTAAT  €             24.285   €            106.858   €           100.293  
    

    

 

Toelichting 
De cijfers 2017 en 2018 zijn ontleend aan de beoordeelde jaarrekeningen. De cijfers over 2019 zijn 
gebaseerd op de concept jaarrekening aangezien de beoordelingsopdracht ten tijde van het opstellen 
van de prognose nog niet is afgerond.  
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Bijlage 4: Door Karl Knib opgestelde realisatie en prognose 2020 tbv bank  
 
 
 

 2020 Real        
jan -mrt 

2020 Real     
apr-juni 

2020 Prog  
juli- dec 

2020          
TOTAAL 

     

     

OMZET  €        203.341   €           4.500   €        350.000   €           557.841  

TOGS-bijdrage RVO  €                   -   €           4.000   €                  -   €              4.000  

INKOOPWAARDE VAN DE OMZET  €          35.000   €             900   €          52.500   €             88.400  

BRUTO MARGE  €        168.341   €           7.600   €        297.500   €           473.441  
     

BEDRIJFSKOSTEN     

Personeelskosten  €          41.000   €         41.000   €          75.000   €           157.000  

NOW-bijdrage UWV  €                   -   €        -32.175   €                  -   €            -32.175  

Huisvestingskosten  €          22.500   €                  -   €          48.750   €             71.250  

Kosten apparatuur en inventaris  €            3.800   €           3.800   €           6.000   €             13.600  

Telefoon/internet/automatisering  €            3.500   €           3.500   €           5.000   €             12.000  

Afschrijvingskosten  €            3.023   €           2.950   €           4.000   €              9.973  

Energiekosten  €            3.410   €           2.500   €           4.500   €             10.410  

Kosten communicatie  €            7.505   €           7.500   €          10.000   €             25.005  

Accountantskosten  €            2.500   €           2.500   €           5.000   €             10.000  

Verzekeringen  €            1.100   €           1.100   €           2.000   €              4.200  

Vervoerskosten  €            1.000   €           1.000   €           1.500   €              3.500  

Overige kosten  €            7.564   €           7.500   €           9.000   €             24.064  
     

TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN  €          96.902   €         41.175   €        170.750   €           308.827  
     

FINANCIELE BATEN EN LASTEN     

Rentelasten en bankkosten  €            1.150   €           1.150   €           1.800   €              4.100  
     

RESULTAAT  €          70.289   €        -34.725   €        124.950   €           160.514  

 

 

Toelichting 
De NOW-bijdrage is gebaseerd op de totale verwachte subsidie per maand (niet het voorschot). 

De kosten zijn tijdens de gedwongen sluiting nog eens goed tegen het licht gehouden hetgeen heeft 

geresulteerd in een aantal saneringsmaatregelen. Zo is gewisseld van energiemaatschappij hetgeen 

een aanzienlijke besparing op de energiekosten oplevert. Ook op het gebied van automatisering en 

reclame (communicatie) is een sanering doorgevoerd. Tot slot is begin mei 2020 voor twee parttime 

kappers in vaste dienst ontslag aangevraagd wegens bedrijfseconomische redenen. Voor deze 

personeelsleden zijn in de prognose geen kosten meer opgenomen. 

 

 


