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Agendapunt 7 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

FPO / Concerncontroller / Beleidsadviseur Inkoop 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Het lopende contract met Deloitte Accountants BV met 1 jaar verlengen (boekjaar 2020) conform de 

mogelijkheid in het afgesloten contract; 

2. In samenwerking met de auditcommissie de aanbesteding voor de nieuwe accountant op te starten 

ingaande boekjaar 2021. 

 
Inleiding 

Ingaand boekjaar 2016 is Deloitte benoemd als accountant van de VRF. Dit contract omvat de boekjaren 

2016 tot en met 2019 met de mogelijkheid tot verlenging met 1 (boek) jaar (2020). 

 

Aangezien de controle op de rechtmatigheid gaat wijzigen (geen rechtmatigheidsoordeel meer van de 

accountant maar een verantwoording door het AB) ingaande 2021 is dat een goed moment om de 

jaarrekening controle aan te besteden om te kijken welke geoffreerde aanpak het beste bij VRF past. 

 

In samenwerking met inkoop en de auditcommissie (in gevolgde artikel 3.3a van de verordening op de 

auditcommissie VRF) zal in de zomer van 2020 de aanbesteding worden opgestart.  

 
Beoogd effect 

Benoemen van de accountant (wettelijke plicht) 
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Argumenten 

1. In 2021 verandert de wetgeving inzake rechtmatigheid. Met de voorgestelde verlenging kan de 

nieuwe aanbestedingsprocedure later van start gaan. Dit maakt het mogelijk om bij de selectie van 

een nieuwe accountant aandacht te hebben voor een aanpak (nav nieuwe wetgeving) die past bij 

VRF. 

 
Kanttekeningen/risico’s 

1. Bij een nieuwe aanbestedingsprocedure bestaat het risico dat er onvoldoende (kwalitatieve) 

aanbieders inschrijven door krapte op de accountantsmarkt of door keuzes die de grotere 

accountantskantoren maken. Dit zou kunnen leiden tot hogere prijzen ingaande boekjaar 2021. 

 
Financiële consequenties 

Geen voor 2019 en 2020 

 
Vervolgaanpak/uitvoering 

Na vaststelling van de verlenging wordt de nieuwe aanbesteding medio 2020 opgestart in samenwerking 

met de Auditcommissie. 

 
Communicatie 

Geen 

 

 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


