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1 Doel agendering:

Beeldvorming

Oordeelsvorming

x Besluitvorming

2 Vraagstelling:

Na de controle van het boekjaar 2020 loopt het contract met onze accountant BDO 
af. Voor de controle vanaf het boekjaar 2021 dient een nieuwe aanbesteding plaats 
te vinden. Deze projectopdracht gaat over de uitgangspunten voor deze 
aanbesteding. Het AB wordt verzocht in te stemmen met de aanpak en een lid 
aan te wijzen uit zijn midden voor de projectgroep. 

Onderwerp aanbesteding
De opdracht voor accountancy diensten omvat in ieder geval de wettelijke controle 
van de jaarrekening en interim controle (management letter) van de VRK inclusief 
alle  daarmee  samenhangende  werkzaamheden  zoals  rapportages,  afstemming 
overleggen, bespreking van de bevindingen met de in het programma van eisen 
genoemde gremia,  de  natuurlijke  adviesfunctie  en de  verantwoording  ingevolge 
SISA.

Verantwoordingen  of  adviezen  die  niet  direct  bij  de  jaarrekening/Management 
Letter behoren, maken geen onderdeel uit van de opdracht. Het is wenselijk over 
dergelijke opdrachten apart te kunnen besluiten omdat de VRK daardoor flexibel 
blijft en de accountancykosten bewuster in beeld kan houden. 
Vanuit efficiency oogpunt verdient het aanbeveling in de aanbesteding op te nemen 
dat  de  te  contracteren  accountant  de  kennis  en  ervaring  heeft  ook  dergelijke 
werkzaamheden uit  te  kunnen voeren en bereid is  hier  een aanbieding  voor  te 
doen,  mocht  dat  opportuun  worden.  De  inschrijver  wordt  in  de  aanbesteding 
gevraagd bij de inschrijving aan te geven welke tarieven hij hanteert voor dergelijke 
aanvullende assurance-opdrachten. 

Adviesopdrachten,  anders  dan de bij  de controleopdracht  inbegrepen natuurlijke 
adviesfunctie, maken geen deel uit van de opdracht. 

3. Achtergrondinformatie:

Huidige situatie
Momenteel  hebben  wij  een  contract  voor  accountancy  diensten  afgesloten  met 
BDO. Dit betrof een 3-jarig contract (de boekjaren 2016-2019) met de mogelijkheid 
1 jaar te verlengen (boekjaar 2020). Deze aanbesteding is meervoudig onderhouds 
gegund. 
BDO is niet alleen de accountant van de VRK, maar ook van VRZW en VRNHN. De 
ervaringen  met  eenzelfde  accountant  zijn  goed,  vooral  daar  waar  inhoudelijke 
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samenwerking tussen de veiligheidsregio’s aan de orde is. Ook VRZW en VRNHN 
moeten  hun  accountancydiensten  ingaande  boekjaar  2021  aanbesteden.  In  de 
voorbereiding  wordt  afstemming  gezocht  met  VRNHN en VRZW om van elkaars 
expertise gebruik te kunnen maken en leren. Er wordt niet gekozen een gezamenlijk 
aanbestedingstraject  te  lopen.  Uitgangspunt  is  informatie-uitwisseling  waarbij 
iedere veiligheidsregio via een afzonderlijk traject tot gunning overgaat.  Zo blijft 
een eigen bestuurlijke afweging gewaarborgd. 

VRNHN en VRZW kiezen voor een meervoudig onderhands traject en blijven met de 
aanbesteding binnen de grens die geldt  voor een Europese aanbesteding.  Dit is 
voor  de  VRK  geen  optie.  Waar  bij  de  vorige  aanbesteding  een inschatting  was 
gemaakt van de contractwaarde voor 4 jaar van € 164.000, laten de facturen van 
de afgelopen 4 jaar op accountancykosten een ander beeld zien. De afgelopen 4 
jaar  is  €  438.599  (stand  juli  2020)  aan  accountancykosten  BDO  uitgegeven. 
Hiermee komen we ruim boven de Europese aanbestedingsgrens van € 214.000. De 
verwachting is niet dat de kosten de komende 4 jaar onder de € 214.000 uit gaan 
komen, ook niet nu de toets op de rechtmatigheid voor een aanmerkelijk deel gaat 
verschuiven van de accountant naar de VRK. 

Toekomstige situatie
Het doel van deze aanbesteding is het selecteren en contracteren van een nieuwe 
accountant, die in zo groot mogelijke mate voldoet aan de eisen uit het nog op te 
stellen  PvE.  Naast  inhoudelijke  kennis  en  expertise  die  nodig  is  om  een 
management letter en een controle op de jaarstukken uit te voeren, is ook kennis 
en ervaring nodig om assurante opdrachten uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt 
van  de  accountant  een  ondersteunende  rol  verwacht  in  het  opbouwen  van  de 
interne IC functie binnen de VRK als onderdeel van het nog te ontwikkelen “house 
of control”. 
Vanaf het boekjaar 2021 zal de VRK vanwege een wetswijziging zelf een 
rechtmatigheidsverantwoording moeten afgeven bij de jaarstukken. Van de 
accountant wordt bij de inschrijving een beschouwing op deze aanstaande 
wetswijziging verwacht. Verder geeft de accountant bij de inschrijving aan welke 
activiteiten noodzakelijk en waardevol zijn om de interne beheersing op orde te 
houden en waar mogelijk te verbeteren. We verwachten dat de wetswijziging geen 
grote gevolgen zal hebben op de aan te besteden contractwaarde omdat de 
accountant de juistheid van de rechtmatigheidsverantwoording zal moeten blijven 
vaststellen. 

Duur van de Overeenkomst / soort Overeenkomst
Gezien  de  uitgaven  aan  de  accountant  de  afgelopen  4  jaar  zal  een  Europese 
aanbestedingsprocedure  gevolgd  moeten  worden.  We  adviseren  het  AB  een 
overeenkomst af te sluiten met één (1) leverancier voor de duur van vier (4) jaar 
(maximale looptijd voor een raamovereenkomst) met de optie om de overeenkomst 
eenzijdig  vanuit  VRK  met  twee  (2)  keer  één  (1)  jaar  te  verlengen  onder 
gelijkblijvende voorwaarden. Er wordt voor deze contractduur gekozen omdat het te 
snel  wisselen bij  accountancydiensten de effectiviteit  van de controle in de weg 
staat. Met een contractduur van 4+2 jaar wordt voorkomen dat opgedane ervaring 
te snel verloren gaat.

Projectplan aanbesteding accountant vanaf boekjaar 2021 Pagina: 2 van 5



9fb5df23-1d74-4cfd-a56e-8782c1c314b0.docx

De besluitvorming ten aanzien van het verlengen van de overeenkomst geschiedt 
uiterlijk  zes  (6)  maanden  voor  afloop  van  het  contract.  De  VRK  zal  schriftelijk 
uitsluitsel geven aangaande de verlenging.

Inkooprisico’s
Uit marktonderzoek van IFV uit 2019 blijkt dat de aanbestedingsmarkt voor 
accountancydiensten krap is voor veiligheidsregio’s. Om de kans op een geslaagde 
aanbesteding te vergroten adviseert IFV om:

- In het programma van eisen zo min mogelijk harde eisen op te nemen. 
- De prijs niet dominant te laten zijn in de gunning (bij meer dan 30% of zelfs 

20% weging geven partijen aan niet in te schrijven). 
- Niet te veel specifieke ervaring te eisen, hiermee wordt de deur gesloten 

voor veel accountancydiensten. 
- Geen opdrachten te bundelen omdat, met name kleinere kantoren, niet in 

staat zijn om veel nieuwe klanten tegelijk te kunnen bedienen. 
- kleine(re) bureaus niet per definitie uit te sluiten maar het gesprek over de 

aanwezige kennis en ervaring aan te gaan door een contactmoment 
onderdeel van de aanbesteding te maken. 

- Wees voorzichtig met het opnemen van de ‘natuurlijke adviesfunctie’ in het 
aanbestedingsdocument. Als je dat doet, maak het dan heel expliciet.

- De ideale periode voor het vragen van een offerte is augustus – oktober. In 
het voorjaar hebben de bureaus minder tijd om een inschrijving voor te 
bereiden. 

Een Europees aanbestedingstraject wordt door sommige accountancy bureaus als 
complex en daarmee minder aantrekkelijk gezien. Om de kansen op een 
succesvolle aanbesteding te vergroten is het voorstel niet tot 2021 te wachten met 
het starten van de aanbesteding, maar deze al in 2020 in gang te zetten.  

Voor het programma van eisen vormt de vorige aanbesteding het uitgangspunt. 
Hierbij wordt gezocht naar een mix waarin zowel prijs, ervaring, kwaliteit van de te 
leveren diensten, als het lastig te definiëren “goede gevoel” tot uitdrukking komt. 

Waar we naar zoeken is een partij die de VRK helpt om verder in control te komen. 
Niet door ieder detail in de administratie driemaal tegen het licht te houden, maar 
door  op  hoofdlijnen  te  adviseren  over  de  stand  van  zaken.  Daarbij  helpt  het 
wanneer de verhoudingen goed blijven op het moment dat er druk op het proces 
staat. Naast prijs en kennis, zal via kennismakingsgesprekken geprobeerd worden 
dit gevoelsaspect in een waarderingscijfer uit te drukken. 
De markt voor accountancydiensten, kent vier grote kantoren (KPMG, PWC, Deloitte 
en EY) een aantal middelgrote spelers en de laatste jaren een toenemend aantal 
kleinere, nieuwe toetreders. Op dit moment is BDO onze accountant, een van de 
middelgrote kantoren. Voor een ordentelijke prijs laten ze zien zeer deskundig te 
zijn, maar ook in staat om op de hoofdzaken te blijven focussen. Die kenmerken 
hopen  we  bij  de  winnaar  van  deze  aanbesteding  ook  aan  te  treffen.  De  grote 
kantoren hebben nog weleens de neiging om een aanmerkelijk deel van de controle 
uit te voeren om aan te kunnen tonen dat hun dossiers op orde zijn. Dat zie je bij 
kleinere partijen minder. Aan de andere kant zie je bij de kleinere partijen dat de 
prijs concurrerend is, maar verstand van zaken/ ervaring soms inhoudelijk minder 
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aanwezig is wanneer het gaat om gaat om vragen in de categorie “bijzonder”. Een 
combinatie van beide werelden is wat we zoeken: kennis en ervaring (ook op de 
meer  exclusieve  dossiers),  advisering  op  hoofdlijnen,  stoppen  met  controleren 
wanneer er voldoende informatie is en flexibiliteit in de afspraken en contacten. Dit 
komt terug in het Programma van Eisen.

Capaciteit en inkoopkalender
Het project voor de aanbesteding van de accountancy staat op de inkoopkalender 
van de VRK voor 2021. De inkoopondersteuning lijkt niet binnen ons eigen team 
Inkoop voorhanden en daarom zal er inkoopexpertise worden ingekocht, binnen de 
budgetten van Inkoop.

De planning op hoofdlijnen is als volgt:
 Besluitvorming AB: 7 december 2020
 Aankondiging en documenten plaatsen op Tendernet: 15 december 2020
 Voeren gesprekken met inschrijvende kandidaten: week 7 2021
 Beoordelen inschrijvingen: 23 februari 2021
 Voorlopige gunning: 28 februari 2021
 Besluitvorming AB en definitieve gunning: 12 april 2021
 Verzenden  definitieve  gunningsbeslissing  (incl.  20  dagen  bezwaar):  13  april 

2021 
 Contract ingangsdatum: 1 mei 2021

Projectorganisatie
Opdrachtgever van de accountant is het Algemeen Bestuur en daarmee wordt de 
aanbesteding formeel ook door het AB aangestuurd en besloten. Om dit praktisch te 
houden, wordt het AB voorgesteld om een projectgroep (selectiecommissie) in te 
stellen die de benodigde werkzaamheden uitvoert. De volgende projectgroep wordt 
gezien:

- R. Van Haeften, portefeuillehouder Financiën DB
- Xxxx, lid AB
- Judith Hulsbosch (projectleider), 
- Arjan Zenden (lid projectgroep, inhoudelijke inbreng)
- Baudien Dijkstra (lid projectgroep, inhoudelijke inbreng)
- Fred Huijtink (lid projectgroep, inhoudelijke inbreng)
- Externe inkoop-deskundige (begeleiding Europese aanbesteding) 

Na installatie gaat de projectgroep het programma van eisen opstellen, de Europese 
aanbesteding uitrollen, gesprekken voeren met de kandidaten die inschrijven, de 
uiteindelijke keuze door het AB voorbereiden en tot slot het AB adviseren om te 
kiezen  voor  een  bepaalde  kandidaat.  De  voorbereidende,  inhoudelijke 
werkzaamheden van de projectgroep worden opgepakt door de ambtenaren in de 
projectgroep, de besluitvorming geschiedt door de projectgroep als geheel, waarbij 
de inbreng van de twee bestuurders beslissend. 
De  daadwerkelijke  benoeming  van  de  accountant  vindt  (op  voordracht  van  de 
projectgroep)  plaats  door  het  Algemeen  Bestuur.  Voorzien  is  dat  dit  in  de 
vergadering van 12 april plaatsvindt. 
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Begroting en inkoopstrategie
Het begrote bedrag voor de hier benoemde accountancy diensten bedraagt circa € 
100.000 op jaarbasis. Dit komt, bij een contractduur van vier (4+2) jaar, neer op 
een contractwaarde van circa € 600.000. De contractwaarde over een periode van 
het  contract  +  de  verlening  (6)  jaar  is  bepalend  voor  de  keuze  van  de 
aanbestedingsprocedure.  Met deze contractwaarde zal de aanbesteding Europees 
moeten plaatsvinden. Gezien de Europese aanbestedingsgrens van € 214.000 biedt 
ook een korte contractduur nauwelijks een optie voor een andere keuze. 
In  het  programma van eisen zal  de inkoopstrategie en wijze van selectie  nader 
worden beschreven.

Advies en aanbevelingen CBV
Dit  projectvoorstel  is  9  november  in  CBV  besproken.  Vanuit  de  CBV  wordt 
meegegevn aandacht te hebben voor de omvang van het te selecteren bureau in 
verband  met  kwetsbaarheid  /  continuiteit.  Ook  is  meegegeven  te  bezien  of  de 
planning, gezien de overlap met de jaarrekening controle, niet te krap gesteld is. 
Tot slot is meegegeven de specifieke situatie rondom Corona in de aanbesteding te 
benoemen. Wij zullen deze punten in het vervolg traject (beschrijvend document 
Europese Openbare Aanbestedingsprocedure waarin het programma van eisen is 
vervat) meenemen. M.b.t de planning zien we, gezien de wenselijkheid het nieuwe 
contract 1 mei 2021 te laten ingaan, weinig speelruimte. 

5 Voorstel te nemen besluit:
 Instemmen met Projectplan aanbesteding accountant 
 Een lid aan te wijzen uit het midden van het Algemeen Bestuur als deelnemer 

aan de projectgroep

6. Bijlagen:
-

In de vergadering genomen besluit:
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