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F&A / Concerncontroller / Beleidsadviseur Inkoop 

OR/GO  OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Conceptbesluit 

1. Benoemen accountant van de VRF ingaande boekjaar 2021 

 

 
Inleiding 

Omdat de overeenkomst met de huidige accountant van eindigt per 1 juli 2021 is er een nieuwe 
aanbestedingsprocedure nodig.  
 
Volgens artikel 2 van de Controleverordening VRF wordt de accountant door het AB benoemd. In artikel 4 
van de Verordening auditcommissie is geregeld dat de auditcommissie het AB vertegenwoordigt in zijn 
verantwoordelijkheid betreffende de accountantscontrole, waaronder in ieder geval wordt begrepen het 
voorbereiden van de selectie van de accountant, de gunning en de opdrachtverstrekking (art. 4f). 
De aanbestedingsdocumenten en -procedure zijn besproken in de vergadering van de auditcommissie van 
15 juni jl.  en vastgesteld door het AB op 1 juli jl. 

 
Aan de inschrijvers is gevraagd om in de offerte aandacht te besteden aan de wetswijziging inzake de 
rechtmatigheidsverantwoording. Gevraagd wordt naar de visie van de accountant op deze nieuwe 
rechtmatigheidsverantwoording in relatie tot VRF en het beeld van de werkverdeling tussen de 
organisatie en de accountant hierbij. Dit onderdeel is als gunningscriterium in het document 
opgenomen. 
 
Per gunningscriterium zijn wegingsfactoren toegekend. De vier gunningscriteria zijn: 

1. Kwaliteit (weging: 30%) 
2. Wetswijziging rechtmatigheidsverantwoording (weging: 10%) 
3. Prijs (weging: 30%) 
4. Presentatie (weging: 30%) 
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De offertes en presentaties zijn beoordeeld door beoordelingscommissie. Deze is, conform besluit van AB, 
als volgt samengesteld: 

- Portefeuillehouder financiën dagelijks bestuur. 

- Lid auditcommissie 

- Algemeen directeur 

- Directeur bedrijfsvoering 

- Beleidsadviseur Inkoop 

- Concerncontroller 
 
Eerst is door deze commissie beoordeeld of de offertes voldoen aan de eisen en vervolgens op de 
gunningscriteria prijs en wensen. Hierbij heeft een aantal accountantskantoren tevens een presentatie 
gegeven aan de beoordelingscommissie. 
 

Voorlopige gunning vindt plaats met goedkeuring in de vergadering van het Algemeen bestuur op 16 

december 2020. Definitieve gunning vindt plaats na de standstill-termijn op 11 januari 2021. Deze termijn 

duurt in dit geval 25 kalenderdagen in plaats van de wettelijke 20, door tussenkomst van kerstdagen en de 

jaarwisseling. 

 
De formele benoeming gaat dan in per 1 juli 2021 zodat de nieuwe accountant de interim-controle 2021 
kan uitvoeren in september 2021. 
 
Tijdens de vergadering van het Algemeen bestuur zal de accountant bij naam genoemd worden. Dit nadat 
de inschrijvende partijen op 16 december tussen 09:00 en 11:00 hier conform procesvoorschrift eerst zelf 
over zijn geïnformeerd. 

Beoogd effect 

Overeenkomst aan te gaan met een accountant voor de boekjaren 2021 - 2025  

Argumenten 

1. De aanbesteding is van belang omdat het de basisafspraken bepaalt met de accountant voor een 
aantal jaren. Een goede aanbesteding kan helpen bij het voorkomen van discussies over wat wel en 
niet mag worden verwacht en tegen welke kosten. Het programma van eisen bevat de eisen die aan 
de uitvoering van de opdracht worden gesteld. 

Kanttekeningen/risico’s 

1. Er bestaat het risico dat er onvoldoende (kwalitatieve) aanbieders inschrijven door krapte op de 

accountantsmarkt, keuzes die de grotere accountantskantoren maken en hierdoor ook hogere prijzen 

ingaande boekjaar 2021. De beheersmaatregel die hiervoor is genomen betreft het opstellen van 

realistische en haalbare eisen en de keuze om deze aanbesteding te doen in een periode die relatief 

rustig is voor accountants. 

 

2. Het risico bestaat dat het werk van de accountant niet voldoet aan de verwachtingen. Dit risico wordt 

beheerst middels het programma van eisen. In het programma van eisen zijn daarom specifieke 

eisen opgenomen met betrekking tot contactmomenten met de accountant. Deze contactmomenten 

bieden gelegenheid om lering te trekken uit het controleproces en de bevindingen en om richting te 

geven aan verbeteringen. 

Financiële consequenties 



De opdracht wordt gegund aan de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) gebaseerd op De 
Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding. Eerst wordt er beoordeeld of de Offertes voldoen aan de eisen en 
vervolgens op de Gunningscriteria prijs en wensen. De geoffreerde prijs is € 8.000 hoger dan het 
beschikbare budget. 

Vervolgaanpak/uitvoering 

• Op 16 december (tussen 09:00 – 11:00 uur) wordt de voorlopige gunning verstuurd naar de 3 
inschrijvers. 

• In de drie brieven is het volgende voorbehoud opgenomen: Het gunningsbesluit is onder 
voorbehoud vastgesteld, met dien verstande dat goedkeuring door het Algemeen bestuur nog 
plaats dient te vinden. De vergadering van het Algemeen bestuur staat gepland op 16 december 
om 14.00 uur. Wordt het voorlopige gunningsbesluit daar formeel bekrachtigd, dan wijzigt er niks 
in de verdere procedure met betrekking tot de aanvang van de standstill-termijn.  

 

De voorlopige gunning vindt plaats met goedkeuring in de vergadering van het Algemeen bestuur op 16 

december 2020. De definitieve gunning vindt plaats op 11 januari 2021. De formele benoeming gaat dan 

in per 1 juli 2021 zodat de nieuwe accountant de interim-controle 2021 kan uitvoeren in september 2021. 

Communicatie 

Geen 

 

Besluit: 

 

 

 niet vastgesteld 

 

 ongewijzigd vastgesteld 

 

 gewijzigd vastgesteld als volgt:       

 

Paraaf 

secretaris: 

Kopie naar auteur 

 


