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RAPPORT KMOP AUDITBEZOEK 
 

 

Dienstverlener :  
Mischa Nagel.nl BV 

Auditbureau : 
Brand Compliance B.V. 

Ondernemingsnummer :  
NL820617878 

Auditor :  
Dhr. A. Oosthoek 

Naam verantwoordelijke : 
Dhr. M. Nagel 

 

Bezochte vestiging(en) : 
Amstelveenseweg 970 C   1081JR Amsterdam 

 
Datum : hrs in : hrs out : 

1 20/03/2019 09:00 17:00 

2 26/04/2019 13:30 14:00 

3                   
 

Dienst : 
Opleiding  

 

 

Vrijstellingen : 

Specifiek voor deze dienst (scope!), de desbetreffende juridische entiteit(en), business unit(s) en vestiging(en), 
heeft de auditor de volgende situatie(s) gevalideerd na de nodige controles te hebben uitgevoerd : 

 Qfor Neen Datum einde geldigheid :        

 ISO9001 Neen Datum einde geldigheid :        

 BIBF/IAB/IBR advies Neen Lidnummer :       

 BIBF/IAB/IBR opleiding Neen Lidnummer :       

 Starter Neen  

 Bemerkingen 
      

 

Specifieke audit : 

Dit rapport is aanvullend op een oorspronkelijk rapport : 

 in het kader van een : op de volgende vereisten : 

 Opvolgingsaudit Neen Activiteit A Ja 

 Opvolgingsaudit als starter Neen Bewijs van ervaring E Ja 

 Uitbreidingsaudit Neen Klanttevredenheid T Ja 

  Kennis KMO-Portefeuille K  Ja 

   Integriteit I Ja 

 

A. Activiteit 
 
Omschrijving vereiste: 
De dienstverlener is transparant over de inhoud van de activiteit en over de expertise en 
ervaring die hij heeft opgebouwd voor die activiteit. Hij beschikt zelf over de nodige 
expertise en ervaring om de dienst op een professionele manier aan te bieden en uit te 
voeren of hij doet daarvoor een beroep op een bevoegde contractant. 

 

  A O 

A.1. De dienstverlener omschrijft de subsidiabele activiteiten die hij aanbiedt en uitvoert, en 
hij communiceert erover op een duidelijke, beschrijvende en gestaafde manier. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. 

De dienstverlener betreft een opleidingsinstituut gericht op oncologische voetverzorging / medische 
voetzorg/ medische acupunctuur. De communicatie vindt plaats middels zijn website 
www.mischanagel.nl, LinkedIn en Facebook. Via deze kanalen (maar voornamelijk via de website) 
wordt informatie over praktische zaken (wijze van inschrijven, wijze van annuleren, 
betalingsvoorwaarden, opleidingslocaties) gegeven. Voorzien is in een uitleg over het gebruik van de 
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KMO-portefeuille (inclusief een actueel KMO-portefeuille logo).  Conclusie is dat de dienstverlener op 
een duidelijke en gestuctureerde wijze communiceert over de aangeboden opleidingen. 

A.2. De dienstverlener communiceert voor elk project duidelijk met de klant over de aanpak 
en de grenzen van de opdracht. Hij geeft een gedetailleerde beschrijving en hij dekt 
context, doelstellingen, inhoud, methodologie,  uitvoeringsmodaliteiten (met inbegrip 
van wie de opdracht uitvoert) en prijsstelling. De dienstverlener communiceert ook 
duidelijk over mogelijke afwijkingen, opvolging en evaluatie. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan 
ook nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

De dienstverlener biedt tot op heden uitsluitend open opleidingen aan. De inhoud van elke project 
(opleiding/studiedag) wordt duidelijk gecommuniceerd via website (www.mischanagel.nl) en 
nieuwsbrieven (via mailchimp) en omvat alle noodzakelijke (praktische) informatie, zoals de prijs en 
duur van de opleiding, de annuleringsvoorwaarden en de namen van de docenten/trainers met 
bijhorende korte profielbeschrijvingen. Inschrijving vindt plaats via de website van de dienstverlener. 
Na de inschrijving ontvangt de klant een automatische bevestigingsmail en vervolgens een bewijs van 
inschrijving. Uit de gecontroleerde dossiers blijkt dat de dienstverlener bovengenoemde werkwijze 
consequent volgt en men gebruik maakt van uniforme documenten.  

A.3. De dienstverlener toetst bij de opdrachtgever af in welke mate het voorstel beantwoordt 
aan zijn behoeften. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan 
ook nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

Door de volledige communicatie over de opleidingen op de website en social media, wordt geborgd 
dat de opdrachtgever zich een goed beeld kan vormen over de inhoud en de mate waarin dit voldoet 
aan zijn behoeften. De inhoud, het programma en de doelstellingen van de opleidingen zijn duidelijk 
gespecificeerd. Uit de gecontroleerde dossiers blijkt een uniforme werkwijze en documenten. Hiermee 
toetst de dienstverlener in voldoende mate af of het voorstel voldoet aan de behoeften van de klant. 

A.4. De dienstverlener houdt voor elke lopende of uitgevoerde opdracht een uitgebreid 
projectdossier bij dat toegankelijk is. Hij bewaart de dossiers over een periode die 
afgestemd is op de aard van de activiteiten of die bepaald is in specifieke 
archiveringseisen die eraan verbonden zijn. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan 
ook nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

De dienstverlener maakt gebruik van het CRM pakket Teamleader, hierin worden alle klantgegevens 
bewaard en zijn op een eenvoudige wijze toegangkelijk.  Voor de facturatie wordt gebruik gemaakt 
van Exact. 

Uit de getoonde documenten en systemen kan geconcludeerd worden dat de dienstverlener een 
gestructureerde werkwijze heeft met betrekking tot het bewaren van projectdossiers. 

Uit het mondelinge interview is verder gebleken dat de dienstverlener op de hoogte was van de 
bewaartermijn van 10 jaar. 

A.5. De dienstverlener beschikt over voldoende geschikte menselijke middelen om de 
activiteit uit te voeren. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. 

De opleidingen worden in hoofdzaak door de zaakvoerder dhr. Nagel zelf gegeven, bij een deel van de  
opleidingen wordt gebruik gemaakt van onderaannemers, die een deel van het cursusprogramma 
verzorgen, bijvoorbeeld een podotherapeut of dermatoloog. Gelet op het opleidingsaanbod zijn 
hiermee voldoende menselijke middelen aanwezig om de activiteit uit te kunnen voeren.  

A.6. De dienstverlener maakt gebruik van aangepaste ondersteunende middelen, 
infrastructuur en processen om de activiteit in te plannen, op te volgen en uit te voeren. 
Hij maakt daarvoor gebruik van een registratiesysteem waarin de uitgevoerde projecten 
geraadpleegd kunnen worden. 

T V 
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 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. 

De relevante onderdelen van de dossiers zijn terug te vinden in de projectdossiers (zie ook de 
toelichting bij norm A.4). De overige middelen die de dienstverlener tot zijn beschikking heeft volstaan 
om de activiteiten in te plannen, op te volgen, uit te voeren en te registreren. 

Infrastructuur: 

- Verschillende opleidingslocaties over heel  Nederland en Vlaanderen  (o.a. Holliday In te Gent) met 
vaste prijsafspraken. 

Planning: 

- De planning van het cursusaanbod/ jaarprogramma wordt 6 tot 12 maanden op voorhand op de 
website van de dienstverlener vermeld. 

Ondersteunende middelen: 

- Naast de gebruikelijke kantoorautomatisering wordt gebruik gemaakt van in eigen beheer ontwikkeld 
lesmateriaal zoals powerpoint presentaties; cursusboeken, online cursusmatariaal  en andere 
(wetenschappelijke) publicatie's. 

Administratief/ boekhoudkundig wordt de dienstverlener ondersteunt door administratiekantoor van 
Tunen & Partners te Amsterdam. 

 

E. Bewijs van ervaring inzake de verleende diensten 

Omschrijving vereiste: 
De dienstverlener beschikt op bedrijfsniveau en op individueel niveau over de nodige 
kennis en kunde om een specifieke dienstverlening uit te voeren. Die kennis en kunde 
zijn opgedaan gedurende de loopbaan van het individu dat de opdracht zal uitvoeren. 
Ze zijn niet noodzakelijk beperkt tot de ervaring, opgedaan bij de dienstverlener die de 
registratie aanvraagt. De dienstverlener ziet erop toe dat de persoon met de juiste 
kennis en kunde op het gepaste project wordt ingezet.  

 

 ALGEMENE VEREISTEN Vaststelling 

  A O 

E.1. De dienstverlener heeft een representatief aantal mensdagen gepresteerd en 
gefactureerd. Representatief betekent dat de gepresteerde dagen verspreid zijn over 
verschillende klanten en gespreid zijn over een aantal opeenvolgende maanden. De 
dagen zijn gepresteerd in een recente periode. Dat geldt voor elke activiteit waarvoor 
de dienstverlener een registratie aanvraagt.  

T V 

 De dienstverlener heeft op basis van een facturatieoverzicht over de laatste 12 maanden aangetoond 
ruime ervaring te hebben op zijn vakgebied en een voldoende representatief aantal mensdagen 
(37)te hebben gepresteerd en gefactureerd, verspreid over verschillende klanten en gespreid over 
een aantal opeenvolgende maanden.  

E.2. De dienstverlener ziet erop toe en is ervoor verantwoordelijk dat de persoon met de 
juiste kennis, ervaring en competenties wordt ingezet. Dat geldt voor elke fase van het 
project. De dienstverlener maakt daarvoor gebruik van een 
competentiebeheerssysteem.  

V V 

 Gezien de grootte van de dienstverlener (uitsluitend de zaakvoerder) is het hanteren van een 
competentiebeheerssysteem niet noodzakelijk. 

E.3. De dienstverlener gebruikt degelijke hr-processen voor zijn medewerkers en 
contractanten. Die bevatten eisen met betrekking tot rekrutering en selectie, 
integratie, opleiding en begeleiding, opvolging en evaluatie. Wat de evaluatie betreft, 
gaat het in het bijzonder over de evaluatie van de opdrachten die ze hebben 
uitgevoerd. De processen dragen bij tot de toekenning van (deel)projecten aan 
medewerkers en contractanten.  

V V 
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 Gezien de grootte van de dienstverlener (uitsluitend de zaakvoerder) is het hanteren van hr-
processen niet noodzakelijk. 

De ingehuurde docenten worden gerekruteerd uit het eigen netwerk. Deze dienen 
(wetenschappelijke) publicatie's op naam te hebben staan en een gekende autoriteit op hun 
vakgebied zijn. Evaluatie van deze onderaannemers vindt plaats middels de 
klanttevredenheidpeilingen. Een neerslag van de analyse en de bespreking daarvan vindt plaats en 
wordt bewaard in de map docentenoverleg. 

 ERVARINGSVEREISTEN Vaststelling 

  A O 

E.4. De dienstverlener communiceert duidelijk aan de klant over de ervaring van degene 
die de opdracht uitvoert. Het betreft zijn ervaring met de aangeboden activiteiten, al 
dan niet opgedaan bij de dienstverlener.  

V V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan 
ook nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

Bij elke communicatie (site, social media) wordt duidelijk omschreven wat de ervaringen van de 
lesgever/spreker zijn, specifiek toegespitst op de opleiding waarvoor hij/zij op dat moment ingezet 
wordt.   

E.5. De dienstverlener heeft een representatief aantal jaren ervaring als dienstverlener 
opgedaan binnen de activiteit waarvoor hij een registratie aanvraagt. 

V V 

 Blijkens het CV op persoonniveau verzorgt de heer Nagel sinds 2013 de cursussen/lezingen op het 
gebied van oncologische voetverzorging. Daarmee is aangetoond dat de dienstverlener een 
toereikend aantal jaren ervaring heeft opgedaan met het geven van opleidingen.  

 
 

T. Klanttevredenheid 

Omschrijving vereiste: 
De dienstverlener heeft tevreden klanten, in het bijzonder voor de dienst waarvoor hij een registratie 
aanvraagt. Hij peilt op een systematische en diepgaande manier naar de tevredenheid. Aan alle 
klanten biedt hij de mogelijkheid om de dienstverlening te evalueren. De tevredenheidspeiling slaat 
zowel op inhoudelijke als vormelijke aspecten van de verkregen dienst. De resultaten van de peiling 
zijn toegankelijk. De bevraging leidt tot continue verbetering. 

 

  Vaststelling 

  A O 

T.1. De dienstverlener hanteert een systematische schriftelijke of mondelinge 
klantentevredenheidspeiling. Alle klanten krijgen de mogelijkheid om hun mening te 
geven. 

V V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan ook 
nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

De dienstverlener hanteert een systematische schriftelijke klantentevredenheidspeiling. Na afronding 
van een opleiding krijgt de klant een verzoek om digitaal (via Survey Monkey) een tevredenheidspeiling 
in te vullen. Uit de steekproef blijkt dat alle klanten de mogelijkheid krijgen om een mening te geven.    

T.2. De tevredenheidspeiling slaat zowel op inhoudelijke als vormelijke aspecten van de 
dienstverlening. Alle aspecten van de dienstverlening komen op een gedifferentieerde 
wijze aan bod. Specifiek voor opleiding: zowel de deelnemer als de opdrachtgever krijgt 
de mogelijkheid om zijn mening te geven. Het systeem laat een scoring van de 
verschillende onderdelen toe. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan ook 
nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 
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Binnen de peilingen komen zowel inhoudelijke als vormelijke aspecten aan bod. Het systeem laat een 
scoring van de verschillende onderdelen toe en alles aspecten van de dienstverlening komen op een 
gedifferentieerde wijze aan bod. Uit de steekproef blijkt dat de deelnemer in veel gevallen ook de 
opdrachtgever is. De zaakvoerder geeft aan dat de opdrachtgever tot op heden nog niet bevraagd 
werd. Echter is in de aanloop naar deze audit intern de workflow aangepast en gaat de dienstverlener 
in de eerstvolgende cursus de opdrachtgever bevragen wanneer dit van toepassing is.   

T.3. De dienstverlener bevraagt bij de klant zowel tussentijds als finaal de mate waarin de 
vooraf bepaalde verwachtingen ingelost zijn.  

T T 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan ook 
nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

Het betreft cursussen met een duur van 1 tot 6 dagen. De cursussen zijn deels interactief van aard 
waarmee tussentijdse evaluatie gelijktijdig plaats vindt.  Finale evaluatie vindt plaats (zie T1/T2). 

Tot op heden werd door de dienstverlener bij de meerdaagse sessie's geen tussentijdse schriftelijke 
bevraging uitgevoerd. De dienstverlener heeft zich ertoe geëngageerd om bij  de eerstvolgende 
meerdaagse opleiding ook tussentijds de deelnemers te bevragen.  

T.4. De dienstverlener registreert de resultaten van de klantentevredenheidspeiling. Uit de 
registratie blijkt dat de evaluatie representatief is en dat de klanten tevreden zijn, zowel 
in het algemeen als over de subsidiabele dienstverlening.  

V V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan ook 
nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

Gedurende de audit is gebleken dat de dienstverlener een systematische klantentevredenheidspeiling 
hanteert en zijn er veel ingevulde peilingen aanwezig. Uit de gecontroleerde dossiers blijkt dat de 
peiling representatief is en dat klanten tevreden zijn over de aangeboden diensten.  

T.5. De tevredenheidspeiling laat toe om concrete getuigenissen op te nemen. V V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan ook 
nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

Het formulier voor de tevredenheidspeiling betreffende de opleiding laat toe om concrete 
getuigenissen op te nemen. 

T.6. De dienstverlener verwerkt systematisch de resultaten van de 
klantentevredenheidspeiling en registreert ze. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan ook 
nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

Na afronding van een opleiding vult de klant digitaal (via Survey Monkey) een tevredenheidspeiling in. 
De ingevulde peilingen worden per opleiding bewaard zodat er altijd overzicht is. Per opleiding wordt er  
een samenvatting gemaakt van de resultaten. De resultaten worden gedeeld met de trainer en worden 
mondeling besproken. Dit wordt vastgelegd in een evaluatieverslag, hiervan zijn voorbeelden getoond. 

T.7. De analyse en verwerking van de resultaten van de klantentevredenheidspeiling of 
andere systematische initiatieven dragen bij tot continue verbetering. 

T V 

 Zie T.6 

Aanvullend: Uit de getoonde evalutieverslagen blijkt dat de dienstverlener op basis van de ontvangen 
klanttevredenheidspeilingen verbetermaatregelen heeft getroffen, voorbeelden hiervan zijn 
aanpassingen in het lesmateriaal of technische hulpmiddelen op de leslocatie. 

 

K. Kennis KMO-Portefeuille 

Omschrijving vereiste: 
De dienstverlener heeft kennis van de kmo-portefeuille en de regels ervan, met als doel 
ze correct te gebruiken. 

 

 ALGEMENE VEREISTEN Vaststelling 
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  A O 

K.1. De dienstverlener beschrijft gericht en bondig de activiteiten waarvoor hij een 
registratieaanvraag indient. Hij beperkt zich tot de activiteiten die daarvoor in 
aanmerking komen. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. De 
dienstverlener heeft een document opgesteld, waarin men de opleidingsactiviteiten die men onder 
KMO-Portfeuille  heeft beschreven. het betreft (vak)opleidingen op het gebied van: 

Oncologische voetzorgverlening/ medische voetzorg. 

De auditor concludeert uit het aangeleverde document dat de dienstverlener op de hoogte is van de 
mogelijke subsidialiteit van de dienstverlening.  

K.2. Als de dienstverlener al beschikt over een registratie van de kmo-portefeuille, legt hij 
een kopie voor van de verklaring op erewoord die hij in het verleden daarvoor heeft 
ingediend. Bij gebrek aan kopie deelt hij schriftelijk mee wie de verklaring op erewoord 
ondertekend heeft. 

V V 

 De verklaring is ondertekend door een wettelijke vertegenwoordiger van de 
dienstverlener. 

Ja 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding.  

Getoond is de verklaring op eer van de huidige registratie voor de dienst Opleiding getekend d.d. 
25/04/2019 door de heer M. Nagel, zaakvoerder. 

K.3. De overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever wordt conform de 
voorschriften opgesteld. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan 
ook nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

Wanneer een klant interesse heeft in een bepaalde opleidingen dan kan men zich inschrijven via de 
website. Wanneer de klant zich heeft ingeschreven, ontvangt men geautomatiseerd een bevestigings 
e-mail.  Daarna ontvangt men (handmatig) een email met daarin de praktische informatie (Zie ook 
A.2). Op het registratienummer na voldoet deze inschrijvingsbevestiging aan de vereisten van het 
Agentschap.  

In aanloop naar de deze audit heeft de dienstverlener een template-inschrijving opgesteld welke de 
volgende onderdelen bevat: 

• de startdatum van de opleiding en de looptijd ervan; 

• een gedetailleerde beschrijving van de opleiding; 

• de naam en het registratienummer van dienstverlener; 

• de naam van de werkende in de onderneming en vermelding van de onderneming waar deze 

persoon werkzaam is; 

• de prijs (ex btw) van de dienstverlening, met aparte vermelding van niet in aanmerking komende 

kosten; 

Daarmee voldoet het template volledig aan de eisen van de kmo-portefeuille en is de dienstverlener 
vertrekkensklaar. 

K.4. De factuur van de dienstverlener aan de opdrachtgever wordt conform de 
voorschriften opgesteld. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan 
ook nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

Uit deze dossiers blijkt dat reeds gewerkt wordt met facturen die de totaalprijs bevatten, 
logischerwijs ontbreekt het registratienummer.  Ter voorbereiding heeft de dienstverlener een 
template factuur aangeleverd met daarin opgenomen: 

- de naam en het registratienummer van de dienstverlener;  

- het totale bedrag van de factuur, exclusief btw;  
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- een gedetailleerde beschrijving van de gefactureerde prestaties;  

- de datum van de factuur.  

Daarmee voldoet het template volledig aan de eisen van de kmo-portefeuille en is de dienstverlener 
vertrekkensklaar. 

K.5. De dienstverlener controleert of de subsidieaanvragen tijdig worden ingediend.  

• Bij subsidieaanvragen die ingediend worden voor 1 april 2016, bevestigt de 
dienstverlener alleen de subsidieaanvragen die tijdig zijn ingediend.  

Bij subsidieaanvragen die ingediend worden vanaf 1 april 2016, deelt de dienstverlener 
via de website mee welke subsidieaanvragen buiten de termijn zijn ingediend.  

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan 
ook nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

Uit het mondelinge vraaggesprek en de aangeleverde documenten is gebleken dat de dienstverlener 
op de hoogte is van de voorwaarden die vermeld staan op de website van de kmo-portefeuile onder 
het kopje "beoordeling van de subsidie-aanvragen", en meer specifiek omtrent de termijn van 14 
dagen na de start van de dienstverlening. 

K.6. De dienstverlener controleert of de subsidie wordt aangevraagd voor dienstverlening 
aan de steunvragende onderneming. 

• Bij subsidieaanvragen die ingediend worden voor 1 april 2016, bevestigt de 
dienstverlener alleen subsidieaanvragen voor dienstverlening aan de steunvragende 
onderneming. 

• Bij subsidieaanvragen die ingediend worden vanaf 1 april 2016, deelt de 
dienstverlener via de website mee welke subsidieaanvragen geen betrekking hebben 
op dienstverlening aan de steunvragende onderneming.  

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan 
ook nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

Uit het mondelinge vraaggesprek en de aangeleverde documenten is gebleken dat de dienstverlener 
op de hoogte is van de voorwaarden die vermeld staan op de website van de kmo-portefeuile onder 
het kopje "beoordeling van de subsidie-aanvragen", en meer specifiek omtrent dat subsidie-
aanvragen betrekking moeten hebben op de dienstverlening van de steunvragende onderneming en 
dat aanvragen die hier niet aan voldoen geweigerd moet worden. 

K.7. De prijs voor dezelfde dienst is dezelfde, ongeacht of de dienst door de kmo-
portefeuille wordt betaald. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan 
ook nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 7 niet-kmop-dossiers. 

Uit het mondelinge vraaggesprek is gebleken dat de dienstverlener de prijs niet zal laten afhangen 
van gebruikmaking van de kmo-Portefeuille maar dat de prijststelling op basis van interne 
berekeningen tot stand komt. Daarnaast staan de tarieven ook vermeld op de website bij de 
betreffende opleidingen. 

K.8. SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR OPLEIDING EN ADVIES Vaststelling 

  A O 

K.8.1 Opleiding 

De dienstverlener bewaart de aanwezigheidslijsten. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan 
ook nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

In de gecontroleerde dossiers zijn aanwezigheidslijsten aanwezig die grotendeels voldoen, alleen de 
naam van de onderneming ontbreekt. In veel gevallen is de deelnemer echter ook de opdrachtgever.  
In aanloop naar deze audit heeft de dienstverlener een template-aanwezigheidslijst opgesteld welke 
de volgende onderdelen bevat: 
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• naam van de persoon die zich inschrijft voor de opleiding en vermelding van de onderneming 

waarin deze persoon werkzaam is; 

• naam van de opleiding; 

• datum van de opleiding (per opleidingsdag wordt de aanwezigheid van de persoon genoteerd); 

• handtekening van de inschrijver (elektronisch of schriftelijk); 

Daarmee voldoet het template volledig aan de eisen van de kmo-portefeuille en is de dienstverlener 
vertrekkensklaar. 

K.8.2 Opleiding 

De dienstverlener reikt een gepersonaliseerd vormingsattest uit.  

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. Er zijn dan 
ook nog geen kmop-dossiers gecontroleerd. Gecontroleerd zijn 6 niet-kmop-dossiers. 

In alle gecontroleerde dossiers waren vormingsattesten aanwezig, echter ontbreekt in deze attesten 
de naam van de onderneming en logischerwijs het registratienummer. In aanloop naar deze audit 
heeft de dienstverlener een template-vormingsattest opgesteld welke de volgende onderdelen 
bevat: 

• naam van de persoon die de opleiding volgde en vermelding van de onderneming waarin deze 

persoon werkzaam is; 

• naam en registratienummer van de dienstverlener; 

• naam van de opleiding; 

• startdatum of looptijd van de opleiding. 

Daarmee voldoet het template volledig aan de eisen van de kmo-portefeuille en is de dienstverlener 
vertrekkensklaar. 

K.8.3 Advies: algemeen 

De dienstverlener bewaart het verleende advies en de bijbehorende 
stavingsdocumenten.   

nvt nvt 

 Het betreft een audit voor de dienst Opleiding. 

K.8.4 Advies: algemeen 

De dienstverlener bevestigt alleen subsidieaanvragen voor adviezen die niet van 
permanente of periodieke aard zijn. De adviezen hebben geen betrekking op de 
gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming. 

nvt nvt 

 Het betreft een audit voor de dienst Opleiding. 

K.8.5 Advies 

De dienstverlener verleent een schriftelijk gepersonaliseerd advies op maat. 

Het advies kan de volgende vormen aannemen:  

1) schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van 
de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij 
de implementatie; 

2) als het advies na 1 april 2016 is ingediend: schriftelijke raadgevingen en 
aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van 
opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de 
onderneming. 

nvt nvt 

 Het betreft een audit voor de dienst Opleiding. 

 

I. Integriteit 

Omschrijving vereiste: 
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De dienstverlener leeft de regelgeving, de wetgeving en de algemeen aanvaarde 
handelspraktijken na. Hij is bevoegd om de activiteit waarvoor hij een registratie 
aanvraagt, uit te voeren. 

 BEVOEGDHEID EN HOEDANIGHEID Vaststelling 

  A O 

I.1. Bij de aankomst van de auditor geeft de dienstverlener onmiddellijk toegang tot de 
opgevraagde documenten. De dienstverlener heeft die documenten met zorg 
voorbereid. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. 

Bij aankomst van de auditor werd direct toegang verleend tot de opgevraagde documenten, deze 
bleken met de nodige zorg voorbereid. Alleen had de registratie bij het VLAIO en de indiening van de 
daarbij behorende Verklaring op Eer nog niet plaats gevonden. Deze VOE is op 25 april 2019 alsnog 
aangeleverd 

I.2. De dienstverlener heeft een juridisch bestaan. Hij is bevoegd om de activiteit 
waarvoor hij een registratie aanvraagt, uit te voeren. 

V V 

 De dienstverlener is een Besloten Vennootschap;  BTW nummer NL 820617878B01; 
inschrijvingsnummer KvK 27340784 . Hiermee is aangetoond dat de dienstverlener een juridisch 
bestaan heeft per 03/04/2009. De activiteiten waarvoor de registratie wordt aangevraagd zijn 
opgenomen in de laatst gewijzigde statuten d.d. 25/02/2019, verleden voor noratiskantoor van Zaane 
te Amsterdam, waarin als doelomschrijving ondermeer is opgenomen: 

- Het geven van onderwijs, het verstrekken van informatie, het verzorgen van opleidingen en cursussen 
en het publiceren op het gebied van medische zorg, in de ruimste zin van het woord. 

I.3. De bestuurders en verantwoordelijken van de dienstverlener in een recent verleden 
zijn bekend. Ze zijn in het verleden niet in vraag gesteld of betrokken geweest bij 
onderzoeken naar onrechtmatig gebruik van de kmo-portefeuille of bij een niet-
verschoonbaar faillissement. De bestuurders en verantwoordelijken besteden er de 
nodige aandacht aan dat dit ook het geval is voor medewerkers en onderaannemers. 

V V 

 Overhandigd is een lijst van aandeelhouders, oprichters/bestuurders en 
verantwoordelijken gevolgd door een schriftelijke verklaring van de dienstverlener, 
ondertekend door dhr. M. Nagel zaakvoerder, d.d. 20/03/2019 waarin hij verklaart 
dat aandeelhouders, bestuurders en verantwoordelijken niet betrokken zijn 
(geweest) bij een onderzoek naar onrechtmatig gebruik van de kmo-portefeuille of bij 
een faillissement. 

 

I.4. De dienstverlener voert de diensten waarvoor hij een registratie vraagt, op een 
onafhankelijke wijze uit. 

T V 

 De dienstverlener is bij de audit aangemerkt als starter voor de dienst Opleiding. 

Uit het mondelinge vraaggesprek en de aangeleverde documenten kan worden opgemaakt dat de 
dienstverlener op de hoogte is van de definitie van 'aanverwante organisaties' en de beperkingen die 
de kmo-portefeuille oplegt voor wat betreft dienstverlening aan deze bedrijven met gebruikmaking van 
de kmo-portefeuille. Er zijn geen aanwijzingen gevonden die wijzen op het niet op onafhankelijke wijze 
uitvoeren van de diensten door de dienstverlener. 

I.5. De dienstverlener voert de diensten waarvoor hij een registratie vraagt, zelf uit of hij 
besteedt ze uit. Voor de uitbesteding beschikt hij over een geldige 
dienstenovereenkomst. De dienstverlener behoudt de verantwoordelijkheid over alle 
aspecten van de geleverde diensten. 

T V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. 

De aangeboden diensten worden hoofdzakelijk door de zaakvoerder dhr. Nagel zelf uitgevoerd, in 
gevallen waarin een tweede docent/spreker wordt ingehuurd, wordt een geldige 
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dienstenovereenkomst afgesloten, waaruit blijkt dat de dientverlener de verantwoordelijkheid behoudt 
over alle aspecten van de dienstverlener. 

 CONTINUÏTEIT EN BEDRIJFSPRAKTIJKEN Vaststelling 

  A O 

I.6. De dienstverlener stelt zijn jaarrekeningen of resultatenrekening tijdig op. Hij legt ze 
tijdig neer bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België als dat is opgelegd 
door het vennootschapsrecht. 

V V 

 De onderneming is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met nummer 27340784  en als 
rechtsvorm Besloten Vennootschap. Voor deze rechtsvorm geldt een deponeringsplicht bij de Kamer 
van Koophandel. Uit de getoonde jaarrekeningen over de boekjaren 2016 en 2017 blijkt dat het 
boekjaar van de onderneming loopt van 1 januari tot en met 31 december. Uit de onafhankelijke 
accountantsverklaringen van de externe accountant blijkt dat de jaarrekeningen over 2016 en 2017 
tijdig en correct zijn gedeponeerd. 

I.7. De dienstverlener vervult zijn sociale en fiscale verplichtingen. V V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. 

Getoond en aan het auditdossier toegevoegd is de verklaring van de Rijks Belastingdienst afdeling 
midden en kleinbedrijf Amsterdam, waaruit blijkt dat de dienstverlener geen belastingaanslagen of 
andere vorderingen verschuldigd is. 

NB In Nederland worden de premies sociale zekerheid ook geheven en geïnd door de Belastingdienst. 

 

I.8. De maatschappelijke zetel van de dienstverlener heeft een beperkt aantal 
veranderingen ondergaan in de voorbije drie jaar. 

V V 

 Uit de neergelegde documenten bij de Kamer van Koophandel blijkt dat de voorbije drie jaren geen 
verplaatsing van de maatschappelijke zetel heeft plaatsgevonden. 

I.9. De dienstverlener is solvabel, rendabel en beschikt over de nodige liquide middelen. T V 

 In de jaren 2016 en 2017 heeft de BV gefungeerd als personal holding van dhr. Nagel en de resultaten 
in die jaren hebben derhalve geen betrekking op de activiteiten waarvoor de registratie thans wordt 
aangevraagd. 

Uit de jaarrekening van 2016 blijkt dat de liquiditeitsratio groter is dan 1, het eigen vermogen(€ -/- 
7006,-) kleiner is dan het neergeschreven kapitaal en dat de dienstverlener in dit boekjaar een geringe 
winst heeft behaald (resultaat voor belasting € 2.520,-). 

Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat de liquiditeitsratio groter is dan 1, het eigen vermogen (€ 44.951,-) 
groter is dan het neergeschreven kapitaal en dat de dienstverlener in dat jaar winstgevend is (resultaat 
voor belasting (€ 51.957,-). 

Blijkens de concept Verlies en Winstrekening over 2018 (het eerste jaar waarin de activiteiten waarvoor 
registratie wordt aangevraagd zijn uitgevoerd binnen deze entiteit) heeft de dienstverlener een kleine 
winst behaald (€1.130,43). 

I.10. De dienstverlener beheert actief de klantenvorderingen. De achterstallige betalingen 
door klanten zijn beperkt en ze kunnen uitgelegd en gestaafd worden. Ze zijn niet het 
gevolg van mogelijke betwisting over de kwaliteit van de geleverde diensten.  

V V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. 

Uit een overzicht van openstaande facturen per 20/03/2019 blijkt het dat het saldo openstaande 
debiteuren beperkt is (<3 maanden omzet). 

I.11. De dienstverlener respecteert zijn financiële engagementen ten aanzien van zijn 
leveranciers en andere geldschieters. De achterstallige betalingen aan leveranciers en 
andere geldschieters zijn beperkt en ze kunnen uitgelegd en gestaafd worden.  

V V 

 De dienstverlener is een nieuwkomer voor de kmo-portefeuille voor de dienst Opleiding. 
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Uit een overzicht van openstaande  te betalen facturen per 20/03/2019 blijkt het dat het saldo 
openstaande crediteuren beperkt is (<2 maanden aankoop). 

 
Gedurende de audit werden onder andere 0 KMOP-dossiers en 6 niet KMOP-dossiers zorgvuldig door de auditor 
gecontroleerd. De lijst van gecontroleerde dossiers is in bijlage opgenomen. 
Na de uitvoering van de audit heeft de auditor een mondelinge samenvatting van zijn vaststellingen meegedeeld 
aan de Dienstverlener op basis van bovenstaand rapport. De dienstverlener heeft hiervan een kopie ontvangen.  
Op basis van de vaststellingen van de auditor zal de certificatiecommissie haar beslissing nemen omtrent het al 
dan niet beantwoorden aan de vereisten van de kmop-norm. 
 
De Dienstverlener verklaart zich akkoord / niet akkoord met het rapport van de auditor.  
 
Datum : 26/04/2019 Uur : 14:00 
 
 
 
 

Dienstverlener:  

Mischa Nagel.nl BV 

Auditbureau: 

Brand Compliance B.V. 

Naam verantwoordelijke: 

Dhr. M. Nagel 

Naam auditor: 

Dhr. A. Oosthoek 

 

 
 
Legende bij de gebruikte letters: 
A : aantoonbaarheid - O : overeenstemming - V : volkomen - T : toereikend - G : gedeeltelijk - B : beperkt 
?? : deze indicator werd niet gecontroleerd of is niet van toepassing – nvt : niet van toepassing 
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Lijst van gecontroleerde dossiers 
 

 KMOP-dossiers Niet KMOP-dossiers 

 Ref KMOP Datum Factuur* nr Datum Factuur* nr Datum 

1             18700648 12/11/2018             

2             18700638 9/11/2018             

3             18700584 24/10/2018             

4             18700566 20/10/2018             

5             18700160 18/04/2018             

6             18700169 27/04/2018             

7                                     

8                                     

9                                     

10                                     

11                                     

12                                     

13                                     

14                                     

15                                     

16                                     

17                                     

18                                     

19                                     

20                                     

21                                     

22                                     

23                                     

24                                     

25                                     

26                                     

27                                     

28                                     

29                                     

30                                     

31                                     

32                                     

33                                     

34                                     

35                                     

36                                     

37                                     

38                                     

39                                     

40                                     

  * : 1 nummer van een representatieve factuur per gecontroleerd 
dossier 

 
 


