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Begrippenlijst aanbesteding 

In dit Beschrijvend document worden begrippen gebruikt die hieronder worden gedefinieerd. 

Begrippen worden in het Beschrijvend document met een hoofdletter geschreven. 

 

Daar waar in dit Beschrijvend document en/of de bijlagen product- of merknamen, typen, 

octrooien, abonnementsvormen, bepaalde productiemethoden of een bepaalde oorsprong of 

productie zijn genoemd, dient telkens als toevoeging te worden gelezen ―of gelijkwaardig‖. 

 

Algemene Inkoopvoorwaarden 

De Algemene Inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever zoals opgenomen in de bijlage van dit 

Beschrijvend document.  

 

Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten (Bao) 

Besluit van 16 juli 2005, houdende regels betreffende de procedures voor het gunnen van 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten (Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten), Stb. 2005, 408 als gewijzigd bij Stb. 2005, 650 en Stb. 2008, 295. Het Bao 

is de Nederlandse implementatie van de vigerende algemene Europese aanbestedingsrichtlijn 

2004/18/EG. 

 

Beschrijvend document 

Het document ―Beschrijvend document Europese aanbesteding Accountantsdiensten‖ waarin de 

Opdrachtgever zijn eisen, wensen en voorwaarden heeft verwoord en waarop de Inschrijver zijn 

Inschrijving dient te baseren.  

 

Combinatie 

Een samenwerkingsverband tussen twee of meer rechtspersonen waarbij de leden zich zowel 

gezamenlijk als hoofdelijk aansprakelijk stellen. De combinatie dient zich aan te melden als één 

Inschrijver. 

 

Inschrijver 

De natuurlijke of rechtspersoon die een Inschrijving heeft gedaan. 

 

Inschrijving 

Het geheel van Inschrijvingsbrief en alle gevraagde informatie zoals door de Opdrachtgever in dit 

Beschrijvend document is gevraagd. 

 

Nota van inlichtingen 

Document waarin antwoorden op de geanonimiseerde vragen van Inschrijvers worden gegeven 

zoals beschreven in het Beschrijvend document.  

 

Onderaanneming 

De Inschrijver is hoofdaannemer en maakt gebruik van een onderaannemer voor bepaalde delen 

van de Opdracht. De Inschrijver is echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de Opdracht en 

volledig aansprakelijk voor de gestanddoening van de verplichtingen voortvloeiend uit de 

Inschrijving alsmede de eventuele uitvoering van de Opdracht. 
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Opdracht 

Het uitvoeren van de werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever zoals omschreven in dit 

Beschrijvend document en alle wijzigingen daarop ten gevolge van de Nota van inlichtingen en de 

Overeenkomst. 

 

Opdrachtgever 

De Opdrachtgevers zijn de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen. In dit 

document verder te benoemen met ―Opdrachtgever‖. De opdrachtgevende partij wordt 

vertegenwoordigd door Mevr. E. van Vliet – van Schie. Dit laat onverlet dat iedere Opdrachtgever 

een individuele overeenkomst zal aangaan met de Opdrachtnemer.  

 

Opdrachtnemer 

De Inschrijver aan wie de Opdracht in het kader van deze aanbesteding wordt gegund. 

 

Openbare procedure 

De aanbestedingsprocedure waarbij alle belangstellende leveranciers, aannemers of 

dienstverleners mogen inschrijven. 

 

Overeenkomst 

Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende de voorwaarden, 

die naar de Overeenkomst verwijzen. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Algemeen  

Dit Beschrijvend document is geschreven voor een openbare Europese aanbesteding aangaande 

Accountantsdiensten voor de genoemde gemeenten. Meerdere organisaties nemen deel aan de 

aanbesteding. Het doel is te komen tot een Overeenkomst per gemeente. 

 

Inschrijvers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een Inschrijving in te 

dienen met inachtneming van de eisen en wensen die in dit Beschrijvend document, inclusief de 

bijlagen zijn geformuleerd.  

 

1.2 Korte beschrijving van de Opdrachtgever 

 

De deelnemende organisaties aan deze aanbesteding zijn:  

 

Gemeente Hillegom 

De gemeente Hillegom ligt gelegen in de Bollenstreek. De steden Leiden, Haarlem en Den Haag 

liggen nabij. De gemeente heeft 20.800 inwoners met een totaal oppervlakte van 1.346 ha. 

Overige informatie staat op www.hillegom.nl.  

 

Gemeente Lisse  

Lisse is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland nabij de rijksweg A44. 

De gemeente telt 22.127 inwoners en heeft een oppervlakte van 1.611 ha. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar: www.lisse.nl.  

 

Gemeente Noordwijkerhout 

De Zuid-Hollandse gemeente Noordwijkerhout is gelegen in de Bollenstreek. Vlakbij het dorp liggen 

de Noordzeekust en de steden Leiden, Haarlem en Den Haag. Noordwijkerhout is een gemeente in 

de Duin- en Bollenstreek. De gemeente telt 15.559 inwoners met een oppervlakte van 2.341 ha. 

Zie voor overige informatie de website www.noordwijkerhout.nl.  

 

Gemeente Teylingen 

De drie dorpen Sassenheim, Voorhout en Warmond vormen samen de gemeente Teylingen. 

Teylingen maakt deel uit van de drukke Randstad, maar ook van het rustige Groene Hart. 

Teylingen heeft ruim 35.750 inwoners en beslaat een oppervlakte van 3366 hectares, waarvan 500 

hectares water. Meer over de gemeente Teylingen weten, ga naar: www.teylingen.nl.  

 

 

1.3 Contactgegevens 

De aanbesteding wordt begeleid door de heer N. (Niels) Springeling namens Purchasing Services 

International (PSI) BV. PSI is door Opdrachtgever gemachtigd om de aanbesteding uit te voeren. 

 

Communicatie met betrekking tot deze aanbesteding kan uitsluitend plaatsvinden via onderstaand 

adres: 

 

Purchasing Services International (PSI) BV 

T.a.v. drs. N.Springeling 

Boeierstraat 10K 

http://www.hillegom.nl/
http://www.lisse.nl/
http://www.noordwijkerhout.nl/
http://www.teylingen.nl/
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8102 HS Raalte 

 

e-mail: aanbestedingen@psi-projects.nl 

 

Het is niet toegestaan tijdens de aanbestedingsprocedure rechtstreeks contact op te nemen met 

medewerkers van de Opdrachtgever over deze aanbesteding, anders dan met de hierboven 

vermelde contactpersoon van PSI. 

 

 

1.4 Doel van de aanbesteding 

 

De volgende CPV code is van toepassing op deze aanbesteding: 
79200000 - Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten. 

 

Er zijn 2 percelen waarvan per gemeente een Overeenkomst wordt afgesloten. In totaal worden 4 

overeenkomsten afgesloten. 

 

Perceel 1: Gemeente Hillegom en de gemeente Lisse. 

Per gemeente wordt er een overeenkomst afgesloten. Beide gaan in op 1 augustus 2011. 

 

Perceel 2: Gemeente Noordwijkerhout en de gemeente Teylingen. 

Per gemeente wordt er een overeenkomst afgesloten. Beide gaan in op 1 juli 2011, met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011. 

 

Deze Overeenkomsten worden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever 

afgesloten, met een looptijd van twee (2) jaar tegen een vaste prijs, met een aan de 

Opdrachtgever toekomende optie tot verlenging van maximaal twee (2) maal een(1) jaar. De 

deelnemende organisaties hebben alle de intentie om van de optiejaren gebruik te maken.  

 

De voor de oorspronkelijke contractperiode overeengekomen bepalingen blijven tijdens de 

verlenging onverkort van kracht, tenzij in overleg tussen de Opdrachtgever op het nivo van de 

individuele gemeente en de Opdrachtnemer anders wordt bepaald en vastgelegd. 

 

Wanneer de procedure volgens planning verloopt, heeft de Opdrachtgever de intentie de 

Overeenkomsten volgens planning in te laten gaan. 

 

mailto:aanbestedingen@psi-projects.nl
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Hoofdstuk 2 Aanbestedingsprocedure 

2.1 Planning 

De onderstaande planning geeft enig inzicht hoe de Opdrachtgever het tijdpad van deze 

aanbesteding heeft uitgezet en welke fasen daarvan deel uitmaken. Deze planning is indicatief en 

er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

 

Activiteit Data 

Publicatie Beschrijvend document 

(www.aanbestedingskalender.nl) 
18-2-2011 

Sluitingsdatum indienen vragen 10-3-2011, 12.00u 

Publicatie Nota van inlichtingen  

(www.aanbestedingskalender.nl) 
17-3-2011 

Sluitingsdatum indienen Inschrijving 31-3-2011 17.00u 

Opening Inschrijvingen 1-4-2011 09.00u 

Beoordelingsfase 

Bekendmaking Top 3 8-4-2011 

Presentatie Top 3 11-4-2011 

Uitslag presentatie Inschrijvingen en voorgenomen gunning 27-5-2011 

Bezwaartermijn (Stand-still termijn) 27-5-2011 t/m 11-6-2011 

Definitief Gunningsbesluit 12-6-2011 

Ondertekening Overeenkomst In overleg 

Start dienstverlening  Zie paragraaf 1.4 

 

2.2 Het stellen van vragen over het Beschrijvend document 

De houders van het Beschrijvend document hebben de gelegenheid tot het stellen van vragen en 

kunnen alleen gedurende deze periode ook opmerkingen maken op de concept-Overeenkomst. 

 

Vragen over het Beschrijvend document en opmerkingen op de concept-Overeenkomst dienen 

altijd schriftelijk, via eerder genoemd e-mailadres, als Worddocument ingediend te worden met 

behulp van het formulier Nota van inlichtingen, zoals opgenomen in de bijlage, onder vermelding 

van het onderwerp van de aanbesteding en de naam van de Opdrachtgever. 

 

De vragen en opmerkingen dienen uiterlijk op de datum als genoemd in de planning in 

het bezit te zijn van Purchasing Services International (PSI) BV. 

 

Van de beantwoording van de vragen en overige verstrekte informatie wordt namens 

Opdrachtgever een geanonimiseerde Nota van inlichtingen opgemaakt, die integraal deel uit zal 

gaan maken van dit aanbestedingsdocument. Deze Nota van inlichtingen zal volgens planning 

gepubliceerd worden op de website www.aanbestedingskalender.nl. De Inschrijver is zelf 

verantwoordelijk voor het downloaden van de Nota van inlichtingen. 

 

De Opdrachtgever zal tevens alle opmerkingen op de concept-Overeenkomst verwerken in de Nota 

van inlichtingen en zal daarbij aangeven of dit leidt tot een wijziging van de concept-

Overeenkomst. Bij vaststelling van de Nota van inlichtingen wordt de concept-Overeenkomst 

definitief gemaakt. Daarna zijn geen wijzingen op de Overeenkomst meer mogelijk. De definitieve 

Overeenkomst is bindend voor de Inschrijver. 

 

http://www.aanbestedingskalender.nl/
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Na afloop van deze informatieronde kunnen Inschrijvers geen vragen meer stellen en/of 

opmerkingen maken, tenzij deze betrekking hebben op de Nota van inlichtingen.  

 

Middels de Nota van inlichtingen kan de Opdrachtgever tevens punten in het Beschrijvend 

document wijzingen. 

Door of namens de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen na verzending van het Beschrijvend 

document zijn alleen bindend voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd in de Nota van inlichtingen.  

 

Mondelinge toezeggingen hebben geen enkele rechtsgeldigheid. Alle vragen en opmerkingen die 

later worden aangeleverd of die niet worden aangeleverd op de voorgeschreven manier, worden 

niet in behandeling genomen.  

 

2.3 Wijze van aanbieden Inschrijvingen 

1. Met nadruk wijzen wij de Inschrijvers erop dat de Inschrijving overzichtelijk dient te zijn. 

Inschrijver dient voor de beantwoording van de bijlagen de lay-out te gebruiken van de 

bijlagen zelf. De bijlagen zijn als Word document en PDF-file verstrekt tegelijk met dit 

Beschrijvend document. 

 

2. In de Inschrijving dient de volgorde van de bijlagen aangehouden te worden. Elke aparte 

bijlage dient gescheiden te worden door genummerde tabbladen. Elk tabbladnummer dient te 

corresponderen met het nummer van de bijlage. 

 

3. De Inschrijving en alle eventuele bijbehorende documenten en bijlagen dienen in drievoud per 

perceel te worden ingezonden. Eén exemplaar dient als Origineel te worden gemerkt, de 

overige exemplaren als Kopie. Tevens dient een CD/USB-stick meegeleverd te worden met 

daarop alle tekst van de Inschrijving in een algemeen leesbaar formaat en overzichtelijk 

ingedeeld. Bij verschillen met de digitale versie is de originele schriftelijke versie leidend.  

 

4. De Inschrijving dient in een gesloten enveloppe dan wel in een gesloten pakket te worden 

aangeboden, met daarop de tekst: 

Europese aanbesteding Accountantsdiensten, gemeenten Hillegom, Lisse, 

Noordwijkerhout en Teylingen 

NIET OPENEN 

 

Deze enveloppe of dit pakket dient te worden aangeboden op het adres, als genoemd bij de 

contactgegevens. 

 

Indien de Inschrijver de Inschrijving zelf wenst te bezorgen, kan dat uitsluitend op werkdagen, 

tussen 9.00 uur en 17.00 uur op eerder genoemd bezorgadres.  

 

Bij persoonlijke bezorging kan Inschrijver een ontvangst- en afgiftebewijs opvragen en mede  

laten ondertekenen door een medewerker van PSI. 

 

5. Inschrijvingen die na het uiterste moment van indienen worden ontvangen, worden niet in 

behandeling genomen. Het risico van niet-bezorging of vertraging in de bezorging komt voor 

rekening van de Inschrijver, ook in geval van staking. Per e-mail of per telefax ingediende 

Inschrijvingen worden niet geaccepteerd. 

 

6. Indien vertegenwoordigers (maximaal 2) van Inschrijver bij de opening aanwezig wensen te 

zijn, dient Inschrijver dit, via het eerder vermelde e-mailadres, uiterlijk één werkdag voor de 
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openingsdatum, kenbaar te maken. Bij deze opening worden alleen de namen van de 

Inschrijvers aangegeven. Op zeer korte termijn na opening wordt het proces verbaal van 

opening gepubliceerd op de website www.aanbestedingskalender.nl. 

 

 

2.4 Voorwaarden Inschrijver en Inschrijving 

1. Het indienen van een Inschrijving houdt in dat door Inschrijver onvoorwaardelijk met de 

bepalingen, eisen, wensen en voorwaarden van dit Beschrijvend document en de Nota van 

inlichtingen wordt ingestemd.  

 

2. De Inschrijver mag de gegevens die de Opdrachtgever hem in verband met dit Beschrijvend 

document ter beschikking stelt alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De 

Inschrijver dient vertrouwelijk om te gaan met de door de Opdrachtgever verstrekte 

informatie. De Opdrachtgever zal de door de Inschrijver verstrekte informatie eveneens 

vertrouwelijk behandelen. 

 

3. De Inschrijver zal zich onthouden van gedragingen die de mededinging tussen de Inschrijvers 

beperken. In het bijzonder zal de Inschrijver geen informatie over zijn Inschrijving uitwisselen 

met andere Inschrijvers of met derden. 

 

4. Voor de Opdracht komen alleen Inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van de 

voorgenomen gunning als op de dag van contractsluiting voldoen aan de eisen die in de 

aanbestedingsdocumenten zijn vermeld.  

 

5. De persoon die de gevraagde bijlagen en eventuele andere documenten ondertekent, dient 

bevoegd te zijn de Inschrijver te vertegenwoordigen en rechtsgeldig te binden. Deze 

bevoegdheid dient te blijken uit het bij te voegen uittreksel van de Kamer van Koophandel, dan 

wel rechtsgeldig ondertekende machtiging.  

LET OP: De bijlage “Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid” dient door een 

BESTUURDER te worden ondertekend. 

 

6. Inschrijvingen die in strijd zijn met dit Beschrijvend document en bijbehorende documentatie, 

of gedaan worden onder wezenlijk afwijkende voorwaarden, zijn onrechtmatig en daarmee 

ongeldig. Het gevolg is dat Inschrijver wordt uitgesloten van verdere deelname aan de 

procedure. 

 

7. De Opdrachtgever onderhandelt niet over prijzen. De Inschrijver krijgt slechts éénmaal de 

gelegenheid een Inschrijving uit te brengen, tot uiterlijk datum en tijdstip zoals genoemd in de 

planning.  

 

8. De door Inschrijver aangeboden prijzen en/of tarieven dienen marktconforme prijzen en 

tarieven te zijn, zodanig dat er geen sprake lijkt te zijn van een abnormaal laag lijkende 

Inschrijving in de zin van artikel 56 van het Bao. Wanneer een Inschrijving is gedaan die in 

verhouding tot de te verrichten Opdracht abnormaal laag lijkt, verzoekt Opdrachtgever 

schriftelijk om de door hen nodig geachte verduidelijkingen. Hierna kan Opdrachtgever 

eventueel overgaan tot afwijzing van de Inschrijving. Artikel 56 leden 2 tot en met 5 van het 

Bao zijn overeenkomstig van toepassing. 

 

9. De Inschrijving dient een minimale geldigheidsduur te hebben van 90 dagen na sluitingsdatum. 

Gedurende deze periode is de Inschrijving onvoorwaardelijk en bindend. De Inschrijving is een 

http://www.aanbestedingskalender.nl/
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onherroepelijk aanbod in de zin van artikel 6:219 van het Burgerlijk Wetboek; prijzen en 

condities kunnen gedurende deze periode niet worden gewijzigd. De Opdrachtgever kan de 

gestanddoeningstermijn éénmaal eenzijdig met een periode van 60 dagen verlengen. Indien in 

het kader van de onderhavige aanbesteding een kort geding aanhangig is, eindigt de termijn 

van gestanddoening vijftien (15) kalenderdagen na de dag waarop in eerste aanleg is beslist. 

De Opdrachtgever zal de Inschrijver hiervan per omgaande berichten. 

 

10. Door de Opdrachtgever worden geen kosten vergoed inzake het uitbrengen van de 

Inschrijving. Correspondentie en ontvangen Inschrijvingen zullen na afloop niet aan de 

Inschrijver worden geretourneerd en worden eigendom van de Opdrachtgever.  

 

11. De Inschrijving en alle overige correspondentie dienen in de Nederlandse taal gesteld te zijn. 

 

12. Dit Beschrijvend document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht u 

desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, gelieve dan de 

Opdrachtgever hier per e-mail van op de hoogte te stellen op eerder vermelde e-mail adres. 

Indien naderhand blijkt dat dit Beschrijvend document tegenstrijdigheden en/of 

onvolkomenheden bevat en deze niet door Inschrijvers zijn opgemerkt, zijn deze voor risico 

van de Inschrijver. 

 

2.5 Overige voorwaarden 

1. Tijdens de periode van beoordeling zal de Opdrachtgever geen enkele informatie geven aan 

Inschrijvers over de stand van zaken. 

 

2. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor alle verstrekte gegevens op hun juistheid te 

controleren. Indien de Inschrijving onduidelijkheden bevat kan de Opdrachtgever verzoeken 

om een nadere toelichting op de Inschrijving. Het verstrekken van onjuiste gegevens leidt in 

het beginsel tot uitsluiting. Inschrijvers dienen onder meer de door hen in het kader van de 

gunning overlegde getuigschriften en documenten op verzoek van de Opdrachtgever toe te 

lichten.  

 

3. Het resultaat van de beoordeling zal schriftelijk en gelijktijdig aan alle Inschrijvers bekend 

worden gemaakt. 

 

4. De Opdrachtgever is niet verplicht interne (aanbestedings-) documenten, zoals resultaten van 

evaluaties, adviezen aangaande kwalificatie en gunning, aan de Inschrijvers bekend te maken.  

 

5. Er zal na de bekendmaking van het resultaat van de beoordeling een periode van vijftien (15) 

kalenderdagen in acht worden genomen om afgewezen Inschrijvers de gelegenheid te geven 

nadere informatie te verkrijgen dan wel om kenbaar te maken dat zij rechtsmiddelen willen 

inzetten tegen de afwijzing.  

 

6. Iedere Inschrijver die het niet met de voorgenomen gunningsbeslissing eens is, dient binnen 

vijftien (15) kalenderdagen na bekendmaking van het resultaat van de beoordeling, een civiel 

kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de voorzieningenrechter van het arrondissement 

Den Haag. De Opdrachtgever dient hiervan gelijktijdig in kennis te worden gesteld door 

toezending van een kopie van de dagvaarding. Indien niet binnen vijftien (15) kalenderdagen 

na verzending van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de 

gepasseerde Inschrijvers geen bezwaren meer maken naar aanleiding van de beslissing en 

hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. Opdrachtgever is in dat geval dan ook vrij om gevolg 
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te geven aan de geuite beslissing. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval 

evenzeer hun rechten verwerkt in een (bodem)procedure een vordering tot schadevergoeding 

in te stellen. Indien een kortgeding aanhangig is gemaakt, zal niet worden overgegaan tot 

gunning, tenzij onverwijlde spoed dit noodzakelijk maakt.  

 

7. De Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtnemer met onmiddellijke 

ingang te beëindigen, indien uit een onherroepelijke uitspraak van een rechter volgt dat de 

gunningbeslissing of de werkzaamheden onrechtmatig zijn of de werkzaamheden om welke 

reden dan ook opnieuw moeten worden aanbesteed. Aan een dergelijk beëindigingbesluit kan 

door de Opdrachtnemer geen enkel recht op vergoeding van enige kosten of schade worden 

ontleend.  

 

8. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om niet te gunnen. Ook in dat geval kan een 

Inschrijver geen enkele aanspraak maken op de vergoeding van inschrijfkosten, verlies aan 

referentie, gederfde winst of andere schade jegens de Opdrachtgever.  

 

9. Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de Inschrijver worden hierbij 

uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 

10. Op deze aanbesteding is het Nederlandse recht van toepassing. 

 

11. In het kader van deze aanbesteding zijn varianten en alternatieven niet toegestaan. 

 

12. De opdracht is onderverdeeld in 2 percelen. Inschrijven op een gedeelte van een perceel is niet 

toegestaan.  
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Hoofdstuk 3 Aard en omvang van de Opdracht 

Dit hoofdstuk omschrijft de gewenste prestaties van de te contracteren Opdrachtnemer en de 

geraamde omvang van de Opdracht. 

 

3.1 Omvang van de Opdracht 

De totale waarde van de gezamenlijke opdrachten wordt geschat op ongeveer  

€ 60.000,- per jaar als som per perceel. Dit bedrag omvat de dienstverlening ten aanzien van de 

Interim controle en controle jaarrekening. Specifieke controleopdrachten en de additionele 

dienstverlening zijn in dit bedrag niet opgenomen. 

 

De gegeven cijfers zijn uitsluitend ter indicatie. Hieraan kan de Inschrijver geen rechten ontlenen. 

De daadwerkelijke omzet kan verschillen. De Opdrachtgever geeft geen omzetgaranties. 

 

3.2 Aard van de Opdracht 

Het activiteitenjaar voor de accountant start in het begin van elk jaar met het indienen van een 

plan voor de controle van de jaarrekening, dit in overleg met de Opdrachtgever. De plannen 

beschrijven naast een tijdsplanning, tevens de geplande inzet van het controleteam en de wijze 

van samenwerking met de Opdrachtgever.  

 

De accountant dient er rekening mee te houden dat de organisaties zich dienen te houden aan het 

art. 197 Gemeentewet, de controle verordening en het controleprotocol van de betreffende 

gemeente. De dienstverlening geldt voor alle deelnemende gemeenten en is onderverdeeld in; 

A. Interim controle  

B. Controle jaarrekening incl. Sisa verantwoording 

C. Specifieke controleopdrachten & Additionele diensten 

 

In de volgende paragrafen worden de dienstverleningen verder toegelicht. 

 

3.2.1 Controleplan 

Ten behoeve van de controle stelt de accountant elk jaar een controleplan op en voert hierover 

vooraf en zo nodig tussentijds overleg. Het overleg over het controleplan vindt plaats in de 

Auditcommissies van de gemeentes Hillegom, Teylingen en Lisse en in de commissie BAM van de  

gemeente Noordwijkerhout. De Opdrachtgever stelt het controleplan vast. 

 

3.2.2 A. Interim controle 

 

Ieder jaar wordt door de accountant een zogenaamde interim-controle uitgevoerd. De controle 

wordt zodanig gepland dat het accountantsrapport (na een voorbespreking ambtelijk en een 

voorbespreking met de portefeuillehouder Financiën) uiterlijk 4 weken na de start van de controle 

gereed is. 

 

De controles dienen uiterlijk gereed te zijn voor: 

Perceel Gemeente Datum gereed 

Perceel 1 
Gemeente Hillegom Week 42 

Gemeente Lisse Week 39 

Perceel 2 
Gemeente Noordwijkerhout Week 46 

Gemeente Teylingen  Week 42 
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Over de uitkomsten van die tussentijdse controle wordt een verslag uitgebracht aan het bestuur en 

aan het management van de organisatie (de managementletter). De periode van de interim-

controle dient per individuele organisatie te worden afgestemd. 

 

Tijdens deze controle zal de accountant zich een oordeel vormen over de kwaliteit van de 

Administratieve Organisatie, inclusief de daarin opgenomen maatregelen in het kader van de 

interne controle. 

De accountant legt zijn bevindingen, evenals de daaruit voortvloeiende aanbevelingen, vast in de 

vorm van een managementletter. Het concept wordt mondeling toegelicht en voorzien van het 

commentaar van de betreffende managementleden. 

 

In de managementletter geeft de accountant aan:  

a. de verbeterpunten in de opzet en werking van het financieel beheer, de geautomatiseerde 

gegevensverwerking, de planning -en control-instrumenten en het risicomanagement, indien de 

accountantscontrole daartoe aanleiding geeft (natuurlijke adviesfunctie);  

 

b. de overige verbeterpunten in de bedrijfsvoering, indien de accountantscontrole daartoe 

aanleiding geeft (natuurlijke adviesfunctie).  

 

3.2.3 B. Controle jaarrekening inclusief Sisa verantwoording 

De eindejaarscontrole dient door de accountant in de eerste kwartaal van het jaar te worden 

uitgevoerd. De controle wordt zodanig gepland dat het accountantsrapport (na een voorbespreking 

ambtelijk en een voorbespreking met de portefeuillehouder Financiën) uiterlijk 4 weken na de start 

van de controle gereed is. 

 

De controles dienen uiterlijk gereed te zijn voor (zie tabel): 

Perceel Gemeente Datum gereed 

Perceel 1 
Gemeente Hillegom Week 12 

Gemeente Lisse Week 11 

Perceel 2 
Gemeente Noordwijkerhout Week 17 

Gemeente Teylingen  Week 11 

 

De controle van de jaarrekening wordt uitgevoerd door de accountant. De accountantscontrole is 

gericht op het afgeven van een oordeel over: 

 de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 

activa en passiva; 

 het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties (in 

overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijke regelingen, 

waaronder verordeningen van de gemeenteraad); 

 de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 

deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

 het in overeenstemming zijn van de opgestelde jaarrekening met de Raad. 

 

Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van het criterium 

(begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). Fouten of onzekerheden die de 

rapporteringstolerantie als bedoeld in het controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in 

een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. De accountant rapporteert ook over eventuele 

bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de continuïteit van de door de gemeente 

gehanteerde geautomatiseerde informatieverzorging.  
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Accountantsverklaring  

In de accountantsverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk 

voorgeschreven, de uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de 

getrouwheid als de rechtmatigheid, uitmondend in een oordeel over de jaarrekening.  

 

De accountantsverklaring dient aan te geven of:  

a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en 

 samenstelling van het vermogen;  

b. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen;  

c. de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met bij of krachtens algemene 

 maatregelen van bestuur te stellen regels, bedoeld in artikel 186 van de Gemeentewet.  

 

Het verslag van bevindingen bevat in ieder geval bevindingen over:  

a. de vraag of de inrichting van het financiële beheer en van de financiële organisatie een 

 getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken en  

b. onrechtmatigheden in de jaarrekening.  

 

Jaarrekeningdossiers  

Ten behoeve van bovenstaande jaarcontrole zullen door de organisatie jaarrekeningdossiers 

ingericht worden, waarin gegevens, documentatie en specificaties van verschillende 

jaarrekeningposten opgenomen zijn. Ook dient worden opgenomen de niet uit de balans blijkende 

verplichtingen en gebeurtenis na balans datum, die nog niet in de financiële administratie zijn 

verwerkt maar wel betrekking hebben op het boekjaar. Graag ontvangen wij bij uw Inschrijving 

een concept ‗lijst op te leveren stukken‘ zodat wij een beeld kunnen vormen van wat u verwacht 

van een goede oplevering van het jaarrekeningdossier (zie bijlage 1 checklist). 

 

Sisa verantwoording  

SISA controles vallen onder de normale werkzaamheden voor het controleren van de jaarrekening.  

Voor andere accountantsverklaringen, zoals verklaringen bij subsidies, worden aparte opdrachten 

verstrekt. De verantwoording wordt als bijlage van de jaarrekening verstuurd.  

 

Rechtmatigheid  

De rechtmatigheidtoets betreft controle op de formele en materiële juistheid van een 

administratieve verantwoording c.q. de formele juistheid van het beheer.  

Onder formele juistheid verstaan we dat de (administratieve) handelingen en beheersdaden zijn 

verricht binnen het kader van de bevoegdheden van de handelende functionaris en overeenkomstig 

de daarvoor gegeven (wettelijke en andere) voorschriften.  

 

Als referentiekader gelden hierbij de gemeentelijke controleprotocollen en raadsbesluiten. Onder 

materiële juistheid verstaan we dat de verantwoording of administratie in overeenstemming is met 

de werkelijkheid.  

De accountant geeft daarbij tevens een aanbeveling over de inspanningen die de gemeente doet 

om misbruik en oneigenlijk gebruik door de eigen organisatie en door derden te voorkomen.  

 

Goedkeuringstolerantie  

Het begrip goedkeuringstolerantie geeft de kwantitatieve grens aan voor het wel of niet afgeven 

van een goedkeurende accountantsverklaring. De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som 

van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening 

maximaal mogen voorkomen, zonder de bruikbaarheid ervan voor de oordeelsvorming door de 

gebruikers aan te tasten. De goedkeuringstolerantie wordt veelal uitgedrukt in de vorm van een 

percentage van de totale lasten van de gemeente (de omvangsbasis).  
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In het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten worden maximale percentages voor de 

goedkeuringstoleranties gegeven (1% voor fouten in posten van de jaarrekening en eventuele door 

de raad aan te wijzen deelverantwoordingen en 3% voor onzekerheden in de controle). De 

Opdrachtgever hanteert de hiervoor genoemde goedkeuringstoleranties. Hierover worden 

overigens jaarlijks afspraken gemaakt in het controleprotocol.  

 

Rapporteringtolerantie  

De rapporteringtolerantie is het kwantitatieve criterium voor het al dan niet rapporteren door de 

accountant van bevindingen in het verslag van bevindingen. Een rapporteringtolerantie is het 

bedrag dat voortvloeit uit een goedkeuringstolerantie en dient als tolerantie voor rapportage in het 

verslag van bevindingen. Per gemeente wordt een grensbedrag gehanteerd: 

 

Rapportage toleranties  

Perceel Gemeente Grensbedrag 

Perceel 1 
Gemeente Hillegom Significante fouten 

Gemeente Lisse € 45.000.- 

Perceel 2 
Gemeente Noordwijkerhout € 20.000,- 

Gemeente Teylingen  € 100.000, - 

 

In het hierna opgenomen schema zijn de goedkeuringstolerantie en de rapporteringtolerantie 

opgenomen. Deze komen overeen met het wettelijk minimum. 

 

Goedkeuringstolerantie 

 

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 

rekening (% lasten) 

≤ 1% >1%<3% - ≥ 3% 

Onzekerheden in de 

controle (% lasten) 

≤ 3% >3%<10% ≥ 10% - 

 

 

3.2.4 C. Specifieke controleopdrachten & Additionele diensten 

 

3.2.4.1 Specifieke controleopdrachten 

De Opdrachtgever voert jaarlijks specifieke (projecten)activiteiten uit voor diverse overheden en 

instanties die, op grond van subsidie- of contractvoorwaarden, regelmatig een afzonderlijke 

Accountantsverklaring vereisen bij de financiële verantwoording. 

 

De aard en omvang van de accountantscontrole, wordt bepaald door de vigerende specifieke 

regelgeving. Zowel het aantal als de omvang van deze (project) activiteiten varieert jaarlijks. Ook 

kunnen de subsidievoorwaarden verschillen. 

 

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verantwoordingen in 

overeenstemming met de subsidievoorwaarden. Het is van groot belang dat de accountant 

bijdraagt om, rekening houdend met de specifieke subsidievoorwaarden, de projectadministratie op 

een praktische en efficiënte wijze uit te voeren. Mogelijke interpretatieverschillen over de wijze van 

verantwoorden dienen vroegtijdig te worden voorkomen. 

 

De accountant moet bereid zijn om, voorafgaande aan de uitvoering van een specifieke 

controleopdracht en rekeninghoudend met de subsidievoorwaarden, de aard en omvang van een 
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project en de controle door de Opdrachtgever zelf, in overleg met Opdrachtgever een ‗all in‘ prijs 

(exclusief BTW) overeen te komen. 

 

3.2.4.2 Additionele diensten 

De Opdrachtgever verwacht van de accountant, dat hij naast zijn controleactiviteiten, in staat is tot 

het uitvoeren van een aantal additionele diensten. Te denken valt aan onderwerpen als: 

• Public Governance (in control statements) 

• Risicobeheer respectievelijk riskmanagement 

• Fiscale zaken. 

De Opdrachtgever wil op afroep een beroep kunnen doen op deze additionele dienstverlening. 

 

De Opdrachtgever behoudt zich overigens het recht voor de dienstverlening ook bij een ander, dan 

de opdrachtnemer van de aanbestede accountantsdiensten, af te nemen. 

Te allen tijde gelden voor extra arbeid de inkoopvoorwaarden per gemeente. 

 

 

3.3 Algemeen 

3.3.1 Natuurlijke Adviesfunctie 

Deze dient op eigen initiatief of op verzoek van de Opdrachtgever plaats te vinden. Onder de 

natuurlijke adviesfunctie verstaan we alle activiteiten ten behoeve van de Opdrachtgever voor 

zover een relatie aanwezig is met de taakuitoefening van de accountant. Deze functie bevat 

adviezen in beperkte omvang, bijvoorbeeld adviezen op basis van controlebevindingen en adviezen 

die een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van de besprekingen van uitgebrachte 

(concept)rapportages. Ook een signalerende functie met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en 

risico‘s is hier van belang. Een afzonderlijke adviesopdracht wordt hiervoor niet gegeven. Het 

karakter van de natuurlijke adviesfunctie brengt met zich mee, dat de accountant direct 

aanspreekbaar is. Overleg met het management en bestuursleden wordt gezien als passend binnen 

de natuurlijke adviesfunctie. De Opdrachtgever verlangt van de accountant een pro-actieve en 

creatieve opstelling. 

 

Het zijn adviezen van beperkte omvang:  

 die een logisch gevolg zijn van de controlebevindingen;  

 die een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van besprekingen van bepaalde 

rapportages;  

 die betrekking hebben op ontwikkelingen binnen de organisatie, zoals het beoordelen 

van nieuwe procedures, andere werkwijzen en de inrichting van de administratieve 

organisatie;  

 die voortvloeien uit bevindingen in andere gemeenten;  

 die voortvloeien uit ontwikkelingen op het vakgebied;  

 die voortvloeien uit informatie van de rijksoverheid.  

 

Separaat kan de accountant worden gevraagd een advies uit te brengen dat de natuurlijke 

adviesfunctie overstijgt (voor zover niet strijdig met de onafhankelijke positie van de accountant 

als controlerend accountant). Dit betreft doorgaans uitgebreidere advisering van meer 

specialistische aard binnen het ruim gedefinieerde vakgebied accountancy, fiscaliteit en 

aanverwante vakgebieden. Deze werkzaamheden dienen te vallen onder de functies van 

―Specifieke opdrachten en additionele diensten‖. 
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3.3.2 Kennis, deskundigheid en inzet medewerkers 

De Opdrachtgever hecht groot belang aan de continuïteit van de Opdrachtnemer-Opdrachtgever 

relatie  en verwacht dan ook dat de betrokken accountant de Opdrachtgever duurzaam als één van 

zijn primaire markten zal beschouwen. De betrokken accountant moet (binnen zijn organisatie) 

terug kunnen vallen op deskundigheid om zijn werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen 

vervullen en dit ook in dit traject kunnen aantonen. Gewenst is een vast controleteam met kennis 

van en ervaring met de uitvoering van de werkzaamheden bij gemeenten. 

Verder hecht de Opdrachtgever waarde aan een zorgvuldige en adequate communicatie met de 

betrokken accountant. De accountant RA en senior controleleider moeten aantoonbare kennis en 

kunde hebben van de voorschriften bij de Opdrachtgever. 

 

3.3.3 Bestuurlijke verhoudingen 

De verantwoordelijke accountants zijn gehouden, indien de opdrachtgever dit wenst aan de 

auditcommissie van de opdrachtgever de gevraagde informatie/toelichting te geven. Minimaal 1 

maal per jaar dient de partner inclusief afvaardiging desgewenst een toelichting te geven op de 

jaarrapportage aan de portefeuillehouders, het college, auditcommissie en gemeenteraden. Indien 

vaker dan 1x per jaar, mogen hier geen extra kosten voor worden berekend. 

 

3.4 Programma van Eisen 

De Inschrijver dient te voldoen aan de Conformiteitenlijst. Inschrijvers die niet voldoen aan de 

eisen worden van deelname uitgesloten. Via deze criteria wordt de geschiktheid van de Inschrijving 

vastgesteld voor het uitvoeren van de gevraagde diensten. 

 

De beoordeling is een binaire beoordeling: Inschrijving voldoet wel of voldoet niet. Inschrijvingen 

die daar niet aan voldoen worden terzijde gelegd. Alleen Inschrijvers, die aan al deze gunningeisen 

(Ja + eventueel gevraagd bewijs) voldoen, zijn gekwalificeerd voor de verdere beoordeling van de 

Inschrijving op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). 

 

Beantwoording dient te geschieden middels het invullen van de Conformiteitenlijst in Bijlage 8. 
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Hoofdstuk 4 Selectie- en gunningsprocedure 

4.1 Beoordeling 

Het beoordelingsteam bestaat uit medewerkers van de Opdrachtgever en van PSI. De beoordeling 

van de Inschrijvingen geschiedt aan de hand van: 

 selectiecriteria 

 gunningscriteria 

 

Via selectiecriteria (stap 1) wordt de geschiktheid van de Inschrijver vastgesteld. De beoordeling is 

een binaire beoordeling: Inschrijver voldoet wel (Ja) of voldoet niet (Nee). Alleen Inschrijvers die 

voldoen aan alle gestelde selectie-eisen (Ja+gevraagde bewijs) zijn gekwalificeerd voor de verdere 

beoordeling op de gunningscriteria. 

 

Via de gunningseisen (stap 2) wordt beoordeeld of de Inschrijver conform de gestelde minimum-

eisen van de Opdrachtgever de Opdracht uit kan uitvoeren. Ook dit is een binaire beoordeling: 

Inschrijving voldoet wel of voldoet niet. Alleen Inschrijvers, die aan al deze minimum-eisen (Ja + 

eventueel gevraagd bewijs) voldoen, zijn gekwalificeerd voor de verdere beoordeling van de 

Inschrijving op de gunningswensen. 

 

Tot slot vindt een beoordeling op de gunningswensen (stap 3) plaats. Deze zijn uitgesplitst naar: 

 Kwaliteit 

 Prijs. 

 

Inschrijvingen die niet voldoen aan de gestelde selectiecriteria of gunningseisen, worden van 

deelneming uitgesloten. 

 

4.2 Selectiecriteria 

Selectiecriteria (S) = stap 1.  

Beantwoording dient te geschieden middels het invullen van de bijlagen 2 tot en met 7. 

Inschrijvers, die aan alle selectie eisen voldoen (Ja+gevraagde bewijs) zijn gekwalificeerd voor de 

verdere beoordeling van de gunningscriteria. 
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S.1 Verklaring bedrijfsgegevens Inschrijver(-s) (Bijlage 2) 

Voorzien van: 

Opgave en bewijs van inschrijver volgens de voorschriften van de lidstaat waar 

hij is gevestigd, in het beroepsregister of in het handelsregister ingevolge art. 

47 Bao; 

 

Het is de Inschrijver toegestaan om in Samenwerkingsverband met een andere 

partij of met gebruikmaking van onderaannemers aan te bieden. Dit dient te 

worden aangegeven op Bijlage 2. 

 In geval van een Combinatie dient de Inschrijver duidelijk aan te geven wie 

gedurende het aanbestedingstraject, de implementatie- en 

overeenkomstperiode de financiële verantwoording draagt, de leiding heeft 

(penvoerder is), eindverantwoordelijke is voor zowel eigen werkzaamheden 

als de werkzaamheden van de andere leden van de Combinatie en dus 

aanspreekpunt voor Opdrachtgever is. Ieder lid van de Combinatie dient 

een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat alle tot de Combinatie 

behorende ondernemingen zich bij eventuele gunning zowel gezamenlijke  

als  hoofdelijke  aansprakelijk aanvaarden  voor de volledige en juiste 

uitvoering van de Overeenkomst in al zijn onderdelen. Het is niet 

noodzakelijk dat de Combinatie verzekerd is voor beroeps- een 

bedrijfsaansprakelijkheid, op voorwaarde dat de afzonderlijke leden van de 

Combinatie wel verzekerd zijn. Het is toegestaan dat de relevante 

verzekerde bedragen van de verschillende leden van de Combinatie bij 

elkaar worden opgeteld. Ook dienen alle leden die deelnemen aan de 

Combinatie de bijlagen met betrekking tot de selectiecriteria (S.1 tot en 

met S.3) in te vullen en te ondertekenen. Iedere Combinant dient 

afzonderlijk te voldoen aan alle gestelde criteria in de Eigen Verklaring. De 

selectiecriteria S.4 tot en met S.6 dient door de Combinatie ingevuld te 

worden. Het vormen van een Combinatie na het indienen van de 

Inschrijving is niet toegestaan.  

 In geval van Onderaanneming is de hoofdaannemer (de Inschrijver die de 

Inschrijving indient) volledig aansprakelijk voor alle afspraken die volgen uit 

de Overeenkomst. Aan de Inschrijving dient een door de onderaannemer 

ondertekende verklaring te worden toegevoegd, waarin wordt verklaard dat 

de onderaannemer haar middelen volledig ter beschikking zal stellen aan de 

Inschrijver, zodat de Inschrijver daadwerkelijk kan beschikken over de voor 

de uitvoering van de aan te besteden Opdracht noodzakelijke middelen van 

de onderaannemer. 

Ja/Nee 

S.2 Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid (Bijlage 3) 

De Inschrijver geeft met deze verklaring aan dat zijn Inschrijving niet tot stand 

is gekomen onder invloed van een Overeenkomst, besluit of gedraging in strijd 

met het Nederlands of Europese mededingingsrecht. 

LET OP: Deze verklaring dient door de BESTUURDER(S) te worden ondertekend. 

Indien bestuurders gezamenlijk bevoegd zijn dienen alle bestuurders deze 

bijlagen te ondertekenen. 

Ja/Nee 
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S.3 Akkoord Eigen Verklaring (Bao) (Bijlage 4) 

Voorzien van: 

een Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen. De Opdrachtgever wil 

uitsluitend zaken doen met bedrijven waarvan geen enkele twijfel bestaat 

omtrent hun integriteit. De Inschrijver dient, als bewijsstuk bij zijn eigen 

verklaring, een exemplaar van de Verklaring Omtrent het Gedrag 

Rechtspersonen te verstrekken. Deze verklaring mag niet ouder zijn dan 12 

maanden. Indien u bij het inleveren van uw Inschrijving nog geen VOGR in uw 

bezit heeft kunt u volstaan met een kopie van de bevestiging van ontvangst van 

de aanvraag. Voor het moment van gunnen dient de VOGR in bezit te zijn van 

Opdrachtgever. Het niet tijdig aanleveren van de VOGR leidt tot uitsluiting van 

de gunning zonder aanspraak op enige vorm van schadevergoeding. 

Ja/Nee 

S.4 Financiële en economische draagkracht (Bijlage 5) 

Voorzien van: 

Om voor gunning van de Opdracht in aanmerking te kunnen komen dient de 

Inschrijver aan te tonen dat hij beschikt over voldoende financiële en 

economische draagkracht om de Opdracht zonder financiële risico‘s voor 

Opdrachtgever, in geval van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering, tot een goed 

einde te brengen, waarbij Inschrijver: 

 verzekerd is voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid voor minimaal 

€ 1.000.000, - per gebeurtenis per jaar, aangetoond middels een kopie van 

een polisblad of een poliscertificaat van de verzekering. 

 dient te beschikken over een minimale omzet per jaar gemeten over de 

boekjaren 2007, 2008 en 2009 van € 500.000, -.  

Ja/Nee 

S.5 Verklaring referenties technische bekwaamheid (Bijlage 6) 

Voorzien van: 

Om voor gunning van de Opdracht in aanmerking te kunnen komen dient de 

Inschrijver aan te tonen dat hij substantiële ervaring heeft met soortelijke 

Opdrachten. Inschrijver dient deze ervaring te onderbouwen door het geven van 

minimaal en maximaal drie referenties met vermelding van de omzetwaarde per 

referentie. De referenties dienen naar aard (Openbaar bestuur) en omvang 

vergelijkbaar te zijn met onderhavige Opdracht met gemeentelijke ervaring. 

Eventuele extra referenties zullen terzijde worden gelegd. 

Ja/Nee 

S.6 Verklaring overige technische bekwaamheid (Bijlage 7)  

 

 

4.3 Gunning 

Gunning zal plaatsvinden op basis van de vanuit het oogpunt van de Opdrachtgever economisch 

meest voordelige inschrijving (EMVI). 

 

De Inschrijver met het hoogste scoretotaal van de beoordeling zal in aanmerking komen voor de 

uiteindelijke gunning van de Opdracht. 

 

Het besluit tot voorgenomen gunning wordt door de gemeenteraden van de deelnemende 

gemeenten genomen, waarna tot bekendmaking van het besluit tot voorgenomen gunning kan 

worden overgegaan. 

 

Uitvoering van de aanbesteding, voorgenomen en definitieve gunning en contractering vinden 

plaats binnen de kaders, die zijn vermeld in het hoofdstuk Aanbestedingsprocedure.  
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4.4 Gunningscriteria 

Per perceel worden twee (2) Overeenkomsten aangegaan met een Inschrijver, die de vanuit het 

oogpunt van de Opdrachtgever economisch meest voordelige inschrijving heeft, gelet op 

onderstaande gunningseisen en gunningswensen. 

 

4.4.1 Gunningseisen 

Gunningscriteria met uitsluitend karakter = stap 2. 

Beantwoording dient te geschieden middels het invullen van de Conformiteitenlijst (bijlage 8). 

Alleen Inschrijvers, die aan al deze gunningseisen (Ja + eventueel gevraagd bewijs) voldoen, zijn 

gekwalificeerd voor de verdere beoordeling op de gunningswensen. 

 

4.4.2 Gunningswensen 

Gunningscriteria (G) met onderscheidend karakter = stap 3. 

Prijs en kwaliteit zijn hier onderdeel van. Beoordeling op de gunningswensen resulteert in de 

economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). 

 

Criterium Omschrijving Max. puntenscore 

G.1 Prijs 35 

 G.1.1 Prijs en aanneemsom 28 pnt  

 G.1.2 Kortingpercentage prijs & 

aanneemsom 

2 pnt  

 G.1.3 Specifieke opdrachten en additionele 

diensten 

5 pnt  

    

G.2 Kwaliteit 50 

 G.2.1 Uitvoering dienstverlening 15 pnt  

 G.2.2 Specifieke deskundigheid 12.5 pnt  

 G.2.3 Samenstelling team 10 pnt  

 G.2.4 Natuurlijke adviesfunctie 10 pnt  

 G.2.5 Duurzaamheid  2.5 pnt  

    

G.3 Presentatie (Top 3)  15 

 G.3.1 Methodiek en visie 7.5 pnt  

 G.3.2 Match met de organisatie 7.5 pnt  

 Totaal 100 
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4.4.2.1 G.1: Prijs 

Er zijn maximaal 35 punten te behalen voor het onderdeel Prijs. 

Genoemde prijzen zijn in Euro‘s, uitgesplitst naar nettobedrag, BTW-bedrag en totaalprijs. 

 

De beoordeling van de prijs is onderverdeeld in een 3-tal onderdelen. 

G.1.1 Prijs en aanneemsom (28 punten) 

G.1.2 Kortingspercentage ―prijs en aanneemsom‖ (2 punten) 

G.1.3 Specifieke opdrachten en additionele diensten (5 punten) 

 

Inschrijver dient op basis van Bijlage 9 Gunningscriterium G.1: Prijs zijn tarieven aan te bieden. 

 

4.4.2.2 G.2: Kwaliteit 

Er zijn maximaal 50 punten te behalen voor het onderdeel Kwaliteit. 

 

De beoordeling op de kwaliteit is onderverdeeld in: 

 

G.2.1 Uitvoering dienstverlening (15 punten) 

G.2.2 Specifieke deskundigheid (12,5 punten) 

G.2.3 Samenstelling team (10 punten) 

G.2.4 Natuurlijke adviesfunctie (10 punten) 

G.2.5 Duurzaamheid (2,5 punten) 

 

Opgave dient te geschieden volgens Bijlage 10 Gunningscriterium G.2: Kwaliteit 

 

4.4.2.3 G.3: Presentatie top 3 

Er zijn maximaal 15 punten te behalen voor het onderdeel Presentatie. 

 

Mits de Inschrijver bij de beoordeling in de top 3 eindigt wordt hij uitgenodigd om een Presentatie 

weer te geven.  

 

Op grond van alle beschikbare informatie komt het projectteam tot een totaaloordeel en een 

voorlopige winnaar. In principe is dit de inschrijver die voldoet aan alle eisen en het hoogste 

eindtotaal in punten heeft behaald. Vertegenwoordigers van de gemeenteraad zullen tijdens de 

presentatie aanwezig zijn. 

 

Indien blijkt dat: 

• in de inschrijving onjuiste informatie is verstrekt, of; 

• op een ander punt onoverkomelijke bezwaren bestaan, of; 

• geen definitieve overeenstemming kan worden bereikt over de te sluiten overeenkomst; 

dan kan de betreffende inschrijver alsnog afvallen. In een dergelijk geval wordt de eerstvolgende 

hoogst geëindigde inschrijver uitgenodigd. 

 

Onderwerpen die tijdens de presentatie aan de orde komen zijn:  

 

G.3.1 Methodiek en visie (7,5 punten) 

Tijdens de presentatie wordt van de Inschrijver verwacht een toelichting te geven over de 

Inschrijving. Bij de boordeling wordt zowel gekeken naar hoe de presentatie wordt uitgevoerd als 

naar de opdrachtspecifieke kennis  van zaken van de spreker(s). 

  



pagina 23 van 48 

© 2010 Purchasing Services International 

Beschrijvend document 

EA Accountantsdiensten 

 

 

Versie: Def. 

Datum:13-1-2011 

Referentie:00364  

 

 

G.3.2 Match met de organisatie (7,5 punten) 

Hier zal gelet worden op de beantwoording van de gestelde vragen en of deze matchen met het 

gevraagde. 

 

Bij de presentatie moet minimaal de verantwoordelijke partner aanwezig zijn.  

 

Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat de presentatie uitsluitend een informatief karakter heeft en 

niet dat van een onderhandelingsgesprek. Ook is het niet mogelijk dat op grond van de presentatie 

de Inschrijving wordt bijgesteld of aangevuld. De presentatie heeft een maximale duur van 45 

minuten. 

 

4.5 Methodiek 

4.5.1 Prijs 

Het onderdeel ―prijs‖ wordt onderverdeeld in ―G.1.1. ―Prijs en aanneemsom‖ , ―G.1.2. 

―Kortingspercentage prijs en aanneemsom‖ en G.1.3. ―Specifieke controleopdrachten en additionele 

diensten‖. De onderdelen worden berekend volgens onderstaande voorbeelden.  

 

G.1.1. Prijs en aanneemsom  

De Prijs is de som van het totaal per perceel, met uitsplitsing naar per Inschrijver, opgebouwd uit: 

 

A. Interim controle 

B. Controle jaarrekening 

 

Voor het onderdeel ―prijs en aanneemsom‖ geldt dat de Inschrijver met de laagste prijs de 

maximale score krijgt. De andere Inschrijvers worden aan de Inschrijver met de laagste prijs 

gerelateerd met behulp van onderstaande formule: 

 

laagste prijs 
X maximaal aantal punten = gewogen score 

te beoordelen prijs 

 

G.1.2 Kortingpercentage “Prijs en aanneemsom” 

De Inschrijver dient bij Inschrijving op 2 percelen een kortingspercentage op te geven over de 

gehele Opdracht. Indien de Inschrijver winnaar is van beide percelen geldt het ingediende 

kortingpercentage over ―prijs en aanneemsom‖ voor de beide percelen.  

 

De Inschrijver met het hoogste kortingpercentage krijgt de maximale score. De andere Inschrijvers 

worden aan de Inschrijver met het hoogste kortingpercentage gerelateerd met behulp van 

onderstaande formule: 

 

te beoordelen kortingspercentage  
X maximaal aantal punten = gewogen score 

hoogste kortingpercentage 

 

Bij Inschrijving op slechts één perceel, dient de Inschrijver zich ervan bewust te zijn geen punten 

voor dit criterium te ontvangen.  

 

G.1.3 Specifieke controleopdrachten en additionele diensten 

Voor het onderdeel ‗Specifieke controleopdrachten en additionele diensten‘ geldt dat de Inschrijver 

met de laagste score van de uurtarieven de maximale score krijgt. De andere Inschrijvers worden 

aan de Inschrijver met de laagste prijs gerelateerd met behulp van onderstaande formule: 
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laagste prijs 
X maximaal aantal punten = gewogen score 

te beoordelen prijs 

 

Voor het bepalen van de som van de uurtarievenprijs voor de additionele diensten heeft iedere 

functie een andere weging. Het uurtarief zal worden vermenigvuldigd met de onderstaande 

wegingsfactor. De som wordt gebruikt in bovenstaande formule.  

 

Onderstaand staat een voorbeeld uitwerkt zoals de beoordelingssystematiek zal 

uitpakken bij fictieve inschrijvingen van Partij A, B, C en D. 

 

In te zetten functionaris 
Totaal kosten  
in Euro's  
excl. BTW 

Weging  Totaal  

Partner   € 200,00  1  € 200,00  

Accountant RA   € 150,00  2  € 300,00  

Senior controleleider   € 120,00  3  € 360,00  

Controleleider   € 130,00  3  € 390,00  

1e assistent-accountant   € 110,00  2  € 220,00  

2e assistent-accountant   € 90,00  1  € 90,00  

Stagiair   € 60,00  1  € 60,00  

Fiscalist (VPB, BTW, LB)   € 115,00  2  € 230,00  

Assistent-fiscalist   € 100,00  2  € 200,00  

Totaal prijs  € 2.050,00  

 

Totaal onderdeel “Prijs” 

 

Gunningscriteria   pnt  A B C D 

G.1.1.Prijs en aanneemsom 28 26,41 18,91 24,71 28,13 

G.1.2. Kortingpercentage 

 ―Prijs en aanneemsom‖ 
2 

0,59 1,05 2 1,23 

G.1.3. Specifieke controleopdrachten  
en additionele diensten 

5 
4,83 2,46 3,64 5 

Totaalscore 35 31,83 22,42 30,35 34,36 

 

4.5.2 Kwaliteit 

De kwalitatieve gunningscriteria worden door het projectteam beoordeeld middels een 

rapportcijfer: 

 Het Projectteam kent per gunningscriterium een waardering toe in de vorm van een 

rapportcijfer tussen 0 en maximaal 10 punten. 

 Het beoordelingsteam baseert haar rapportcijfers op het totaalbeeld van de kwaliteit van 

de Inschrijving met betrekking tot het desbetreffende gunningscriterium. 

 De beoordeling vindt afzonderlijk en op basis van onderling vergelijk van de Inschrijvingen 

plaats. 

 In de beoordeling worden de onderstaande cijfers gebruikt om het verschil in de 

Inschrijving, naar het oordeel van het beoordelingsteam, tot uiting te laten komen. 
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Cijfer Omschrijving Toelichting 

0 Ontbreekt (Een deel van) de gevraagde informatie ontbreekt, of 

inhoudelijk niet relevant en voldoet geheel niet aan het 

criterium. 

1 – 3 Niet overeenstemmend Inhoudelijk niet (geheel) relevant en voldoet niet aan het 

criterium. De toelichting geeft onvolledige informatie. 

4 - 5 Matig 

overeenstemmend 

Enkele belangrijke elementen ontbreken/schieten te kort. De 

wijze van invulling is niet overtuigend en/of laat openingen 

over. 

6 - 8 Overeenstemmend Dekt het criterium af en voldoet aan de verwachtingen. 

9 - 10 Onderscheidend Voegt beduidend extra waarde toe aan het oorspronkelijke 

criterium. Er is sprake van positief onderscheidend vermogen 

ten opzichte van de overige inschrijvingen. 

De Inschrijver met het hoogste rapportcijfer ontvangt het maximale aantal punten per onderdeel. 

De punten van de overige Inschrijvers worden percentagegewijs aan het hoogste rapportcijfer 

gerelateerd, middels onderstaande formule: 

 

te beoordelen cijfer  
X maximaal aantal punten = gewogen score 

hoogste cijfer  

 

Onderstaand staat een voorbeeld uitwerkt zoals de beoordelingssystematiek zal 

uitpakken bij fictieve inschrijvingen van Partij A, B, C en D. 

 

Gunningscriterium kwaliteit A B C D 

G2.1 Specifieke deskundigheid Cijfer 7 6,5 7 7 

G2.2 Samenstelling team Cijfer 7,5 4 7 8 

G2.3 Uitvoering dienstverlening Cijfer 6 8 4 7 

G2.4 Duurzaamheid Cijfer 8 7 6 7 

G2.5 Natuurlijke adviesfunctie Cijfer 7,5 3 6 8 

                

G2.1 weging 15 Score 15 14 15 15 

G2.2 weging 12,5 Score 11,72 6,25 10,94 12,50 

G2.3 weging 10 Score 7,50 10,00 5,00 8,75 

G2.4 weging 10 Score 10,00 8,75 7,50 8,75 

G2.5 weging 2,5 Score 2,34 0,94 1,88 2,50 

Totaalscore   max 50 46,56 39,94 40,31 47,50 

 

 

 

 

Gunningscriteria     A B C D 

Prijs 35 31,83 22,42 30,35 34,36 

Kwaliteit 50 46,56 39,94 40,31 47,50 

Totaalscore 85 78,39 62,36 70,66 81,86 
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Gezien de lage totaalscore valt Inschrijver B af voor de presentatie en voor de verdere beoordeling.  

 

Presentaties Top 3 

 

In de onderstaande tabel wordt een voorbeeld uitwerkt zoals de beoordelingssystematiek zal 

uitpakken bij fictieve inschrijvingen van Partij A, C en D, na de presentaties. 

 

Gunningscriterium Presentatie A C D 

        

Cijfer: Methodiek en visie   5 8 6 

Score 7,5 4,68 7,5 5,63 

Cijfer: Match met de organisatie   7 5 9 

Score 7,5 5,83 4,16 7,5 

Totaalscore 15 10,51 11,66 13,13 

 

De score van Inschrijver A wordt als volgt berekend: 

5 
X 7,5 = 4,68 

7 
X 7,5 = 5,83 

8 9 

 

Eindresultaat 

 

Tot slot vindt een ranking plaats, waarbij de uitkomsten per gunningscriteria zijn opgeteld. 

 

Gunningscriteria     A C D 

Prijs 35 31,83 30,35 34,36 

Kwaliteit 50 46,56 40,31 47,50 

Presentatie 15 10,51 11,66 13,13 

Totaalscore 100 88,09 82,32 90,61 

     

 

Rangorde     2 3 1 

 

De Inschrijver met de hoogste score krijgt de Opdracht. In dit geval is Inschrijver D de winnaar. 
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Bijlage 1. Checklist in te leveren documenten  

Deze checklist dient volledig ingevuld te worden door de Inschrijver en te worden toegevoegd aan 

de aanbieding. Er dient een vinkje gezet te worden indien de betreffende stukken zijn bijgevoegd. 

 

 

Getekend voor akkoord: 

Naam Inschrijver 

 

 

Naam tekenbevoegde 

 

 

Handtekening 

 

 

Datum 

 

 

Betreft 

gevraagde  

in 

Omschrijving vraag/gevraagde Volgorde 

Inschrijving 

Bijgevoegd 

 Aanbiedingsbrief Voor tabblad 1  

 

Bijlage 1 Checklist in te leveren documenten Achter tabblad 1  

Bijlage 2 

Verklaring Bedrijfsgegevens (S.1) voorzien van 

recent uittreksel KvK en eventuele nadere 

verklaring(en) Combinatie / Onderaanneming 

Achter tabblad 2  

Bijlage 3 
Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid 

(S.2)  
Achter tabblad 3  

Bijlage 4 
Eigen verklaring (S.3) voorzien van Verklaring 

Omtrent het Gedrag 
Achter tabblad 4  

Bijlage 5 
Financiële en economische draagkracht (S.4) 

voorzien van kopie polisblad, omzetgegevens  
Achter tabblad 5  

Bijlage 6 
Verklaring referenties technische bekwaamheid 

(S.5) 
Achter tabblad 6  

Bijlage 7 
Verklaring overige technische bekwaamheden 

(S.6) 
Achter tabblad 7  

Bijlage 8 Conformiteitenlijst  Achter tabblad 8  

Bijlage 9 Gunningscriterium G.1: Prijs Achter tabblad 9  

Bijlage 10 Gunningscriterium G.2: Kwaliteit Achter tabblad 10  

Bijlage 11 
Wijze van Dossier opbouw 

 (zie alinea Jaarrekeningdossiers,  blz 14) 
Achter tabblad 11  
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Bijlage 2. Verklaring bedrijfsgegevens (S.1) 

Bedrijfsgegevens en standaardverklaring 

Officiële naam en 

rechtsvorm Inschrijver 

 

Bezoekadres  

 

Postadres  

Postcode + Plaats  

 

Postcode + Plaats  

Naam contactpersoon 

 

 Naam vervangend 

contactpersoon 

 

Functie  

 

Functie  

Telefoonnummer  

 

Telefoonnummer  

E-mailadres  

 

E-mail adres  

Internet-adres  

 

 

De hiervoor aangegeven functionaris verklaart dat:  

Met betrekking tot (het vormen van) een Combinatie (aanvinken wat van toepassing is): 

 Zijn onderneming met betrekking tot deze Opdracht geen Combinatie aangaat met andere 

bedrijven; 

 Zijn onderneming met betrekking tot deze Opdracht een Combinatie  aangaat en dat de naam 

van de voorgenomen Combinatie is ..................................................; 

dat de voorgenomen rechtsvorm van de Combinatie een .................................................is; 

dat de naam en respectievelijk vestigingsplaats van participanten is: .................................; 

dat de functionaris: ................................ van het bedrijf: ............................................... 

als enig aanspreekpunt (penvoerder) zal optreden; 

dat de verdeling van werkzaamheden bij eventuele gunning de volgende is: ......................... 

Voorts dient ieder lid van de Combinatie een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat alle 

tot de Combinatie behorende ondernemingen zich bij eventuele gunning zowel gezamenlijke 

als hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden voor de volledige en juiste uitvoering van de 

Overeenkomst in al zijn onderdelen. Tevens moet in die verklaring de naam van de combinant 

worden opgenomen, die als vertegenwoordiger namens de Combinatie zal optreden en 

bevoegd is de Combinatie te binden.  

Deze verklaring direct toevoegen achter deze Bijlage van de Inschrijving. 

 

Ook dienen alle leden die deelnemen aan de Combinatie de bijlagen met betrekking 

tot de selectiecriteria (S.1 tot en met S.3) in te vullen, te ondertekenen en toe te 

voegen achter de betreffende Bijlagen. 

 

De Combinatie vult de selectiecriteria S.4 tot en met S.6 in. 
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De hiervoor aangegeven functionaris verklaart dat:  

Met betrekking tot Onderaanneming (aanvinken wat van toepassing is): 

 Zijn onderneming met betrekking tot deze Opdracht geen werkzaamheden of activiteiten in 

Onderaanneming geeft; 

 Zijn onderneming met betrekking tot deze Opdracht werkzaamheden of activiteiten in 

Onderaanneming geeft of voornemens is te geven en:  

a. dat de naam en respectievelijk vestigingsplaats van onderaannemer(s) is: ......................; 

b. dat hij voornemens is - bij eventuele gunning - de volgende onderdelen van de Opdracht in 

onderaanneming te geven: ............................................................................................ 

Aan Inschrijving dient een door onderaannemer ondertekende verklaring te worden 

toegevoegd, waarin wordt verklaard dat onderaannemer haar middelen volledig ter 

beschikking zal stellen aan Inschrijver, zodat Inschrijver daadwerkelijk kan beschikken over de 

voor de uitvoering van de aan te besteden Opdracht noodzakelijke middelen van de 

onderaannemer. 

 

De hoofdaannemer verklaart dat hij  volledig aansprakelijk is voor de uitvoering van de  

gehele opdracht en de daaruit voortvloeiende afspraken.  

Deze verklaring direct toevoegen achter deze Bijlage van de Inschrijving. 

 

 

Met betrekking tot het vaststellen van de entiteit van de Inschrijver 

 Dat Inschrijver bij deze Inschrijving een recent uittreksel (niet ouder dan 6 maanden gerekend 

vanaf de sluitingsdatum) uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel databank 

heeft gevoegd. 

Het (kopie) bewijsdocument toevoegen direct achter deze Bijlage van de 

Inschrijving. 

 

 

Getekend voor akkoord: 

Naam Inschrijver 

 

 

Naam tekenbevoegde 

 

 

Handtekening 

 

 

Datum 
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Holdingverklaring 

Onderstaande verklaring dient door de Inschrijver en haar Holding naar waarheid te worden 

ingevuld en dient te worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een 

volmacht van degene die blijkens het handelsregister bevoegd is om de Holding te 

vertegenwoordigen en om namens de Holding dit formulier te ondertekenen. Een recent uittreksel 

van de Holding (niet ouder dan 6 maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum) uit het 

Handelsregister van de kamer van Koophandel databank dient te worden toegevoegd.  

 

AUB het (kopie) bewijsdocument hechten direct achter deze bijlage in uw Inschrijving. 

Indien sprake is van een Holding 

 

Inschrijver verklaart hierbij dat: 

 

  de Inschrijving onafhankelijk van andere bedrijven uit de Holding heeft opgesteld en daarbij 

geen inzicht heeft gegeven in zijn aanbieding nog inhoudelijk weet heeft van de aanbieding van 

deze andere bedrijven. 

  de hieronder vermelde onderneming zich namens de Inschrijver bij gunning van onderhavige 

Opdracht volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de nakoming van de verplichtingen die 

uit de af te sluiten overeenkomst voortvloeien. Ondergetekende verklaart bovendien dat de 

hieronder vermelde onderneming zich, namens de Inschrijver bij gunning van de opdracht, 

volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de uit de rechtshandelingen van Inschrijver 

voortvloeiende schulden in het kader van deze Opdracht.  

 

Namens de Holding: 

Naam Inschrijver 

 

 

Naam tekenbevoegde 

 

 

Functie 

 

 

Datum 

 

 

Handtekening 

 

 

Namens Inschrijver: 

Naam Inschrijver 

 

 

Naam tekenbevoegde 

 

 

Functie 

 

 

Datum 

 

 

Handtekening 
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Bijlage 3. Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid 

(S.2) 

Onderstaande verklaring dient door een BESTUURDER te worden ondertekend.  

(zie onder kop „Bestuurder(s)‟ op het uittreksel uit het handelsregister, dus niet door 

een gevolmachtigde / procuratiehouder) 

Ondergetekende verklaart hierbij dat noch de onderneming / inschrijver, noch hijzelf, noch één of 

meerdere van haar werknemers, door haar ingeschakelde derden of met haar verbonden 

vennootschappen en hun werknemers of adviseurs ten aanzien van de inschrijving betrokken is of 

is geweest bij: 

1. overleg of afspraken betreffende prijsvorming met mede-Inschrijvers, (onder)aannemers 

en/of andere derden, anders dan binnen een gevormde of te vormen combinatie van 

ondernemingen of participatie na gunning van de opdracht als onderaannemer; 

2. overleg met één of meer andere ondernemingen die deelnemen of wensen deel te nemen 

aan de betreffende aanbesteding met het doel of het effect dat de prijsaanbieding van één 

van de betrokken ondernemingen zo aantrekkelijk wordt dat zij in aanmerking komt voor 

gunning van de opdracht; 

3. overleg of afspraken aangaande het beurtelings uitbrengen van het laagste bod met het 

doel of het effect beurtelings opdrachten of contracten te krijgen gegund; 

4. overleg of afspraken die tot doel of tot gevolg hebben dat één of meer ondernemingen 

worden beperkt in hun vrijheid in te schrijven op een aanbesteding; 

5. enig overleg of afspraken die op welke wijze dan ook in strijd zijn met de bepalingen van 

de Mededingingswet en/of de artikelen 81 en 82 EG Verdrag; 

6. enig overleg of afspraken met het doel tot het aanbieden of geven van geld of andere op 

geld te waarderen stoffelijke en niet stoffelijke voordelen aan één of meer ambtenaren die 

direct of indirect betrokken is (zijn) bij of enige invloed kan (kunnen) uitoefenen op de 

beslissing tot gunning van de betrokken opdracht. 

 

Tevens verklaart ondergetekende dat betreffende aanbieding niet op een andere dan onder de 

punten 1 tot en met 6 genoemde wijzen onrechtmatig tot stand is gekomen. Ondergetekende die 

kennis heeft van overleg of afspraken zoals hierboven onder punt 1 tot en met 6 genoemd, waarbij 

andere Inschrijvers of derden zijn betrokken dan wel kennis van andere onrechtmatigheden die 

zich in het kader van de aanbiedingen van andere Inschrijvers hebben voorgedaan, is verplicht 

hierover desgevraagd de Opdrachtgever informatie te verstrekken. De ondergetekende aanvaardt 

dat, indien tijdens de procedure van opdrachtverlening / aanbesteding de Opdrachtgever een 

ernstig vermoeden krijgt van betrokkenheid van de betrokken onderneming bij één of meer van de 

hierboven genoemde situaties, de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft de onderneming van 

verdere deelname aan de procedure van opdrachtverlening / aanbesteding uit te sluiten. 

 

Getekend voor akkoord: 

Naam Inschrijver 

 

 

Naam Bestuurder 

 

 

Handtekening 

 

 

Datum 
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Bijlage 4. Eigen Verklaring (S.3) 

Onderstaande verklaring dient door een gevolmachtigde te worden ondertekend. 

Naam bedrijf  

 

Adres  

 

Postcode + Plaats  

 

hierna te noemen: Inschrijver 

Inschrijver verklaart dat niet één van de onderstaande omstandigheden op hem van 

toepassing is: 

A - dat jegens hem bij een onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling om een of meer van 

de hieronder opgegeven redenen is uitgesproken: op grond van artikel 140, 177, 177a, 178, 

225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis, 420ter of 

420quater van het Wetboek van Strafrecht; 

B - 

 

dat hij in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, zijn werkzaamheden zijn 

gestaakt, jegens hem een surseance van betaling of een akkoord geldt of dat hij in een 

andere vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in 

de op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving, 

- zijn faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen hem een procedure van surseance van 

betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem 

van toepassing zijnde wet- of regelgeving, aanhangig is gemaakt,  

- jegens hem een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de op hem van 

toepassing zijnde wet- of regelgeving is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd 

is met zijn beroepsgedragsregels, 

- hij in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, 

- hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale 

zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is 

gevestigd, of van Nederland, 

- hij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn 

belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of 

van Nederland, of 

- hij zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken 

van inlichtingen die ingevolge aanbestedingsprocedures kunnen worden verlangd, of die 

inlichtingen niet heeft verstrekt. 

C - Opdrachtgever gaat akkoord met limited liability partnership (LLP) 

LET OP: Achter deze bijlage dient de Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen, of 

(indien nog niet aanwezig) de bevestiging van ontvangst van de aanvraag door het 

Ministerie van Justitie, te worden toegevoegd. 

 Plaats  Datum  

Naam Bestuurder  

Handtekening  
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Bijlage 5. Financiële en economische draagkracht (S.4) 

Het formulier dient door de Inschrijver naar waarheid te worden ingevuld en dient te 

worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een volmacht 

van degene die blijkens het handelsregister bevoegd is om Inschrijver te 

vertegenwoordigen en om namens Inschrijver dit formulier te ondertekenen. 

 

Om voor gunning van de Opdracht in aanmerking te kunnen komen dient de Inschrijver aan te 

tonen dat hij beschikt over voldoende financiële en economische draagkracht om de Opdracht 

zonder financiële risico‘s voor Opdrachtgever, in geval van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering, tot 

een goed einde te brengen, waarbij hij: 

 

  Verzekerd is voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid voor minimaal € 1.000.000,- per  

gebeurtenis per jaar of afdoende verzekerd; 

De Inschrijver dient een bewijs van adequate verzekering voor aansprakelijkheid (tenminste  

1 miljoen Euro per gebeurtenis per jaar) toe te voegen. Hiertoe volstaat een kopie van het 

polisblad, of een poliscertificaat van de verzekering. 

Bewijs toevoegen achter deze Bijlage. 

  Beschikt over voldoende financiële en economische draagkracht om de Opdracht zonder 

financiële risico‘s voor Opdrachtgever, in geval van gebrekkige of niet-tijdige uitvoering, tot een 

goed einde te brengen. Hiertoe dient de Inschrijver te beschikken over een minimale omzet per 

jaar gemeten over de boekjaren 2007, 2008 en 2009 van € 500.000,- . 

De omzetgegevens dient Inschrijver te vermelden in onderstaande tabel. 

 

Omzet 2007 Omzet 2008 Omzet 2009 

€ € € 

 

 

 Een passende bankverklaring (maximaal drie maanden oud) overlegt, waaruit blijkt dat zijn      

onderneming financieel en economisch voldoende draagkrachtig is voor de uitvoering van de       

onderhavige Opdracht.  Bewijs toevoegen achter deze Bijlage. 

 

Getekend voor akkoord: 

Naam Inschrijver 

 

 

Naam tekenbevoegde 

 

 

Handtekening 

 

 

Datum 
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Bijlage 6. Verklaring referenties technische 

bekwaamheid (S.5)  

Het formulier dient door de Inschrijver naar waarheid te worden ingevuld en dient te 

worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een volmacht 

van degene die blijkens het handelsregister bevoegd is om Inschrijver te 

vertegenwoordigen en om namens Inschrijver dit formulier te ondertekenen. 

 

Om voor gunning van de Opdracht in aanmerking te kunnen komen dient de Inschrijver aan te 

tonen dat hij substantiële ervaring heeft met soortelijke Opdrachten. Inschrijver dient deze 

ervaring te onderbouwen door het geven van referenties. Deze referenties dienen qua aard en 

omvang vergelijkbaar te zijn met onderhavige Opdracht. 

 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor bij voorgenomen gunning de opgave te controleren 

bij de opgegeven referenties. Indien uit deze controle wordt geconstateerd, dat de opgave in deze 

bijlage afwijkt van hetgeen de referentie-contactpersonen melden, kan de Opdrachtgever alsnog 

besluiten tot uitsluiting van deelname aan deze aanbesteding. 

Referentie

 

1 

Naam klant    

Plaatsnaam    

Naam contactpersoon    

Telefoonnummer    

Duur van het contract  Omzetwaarde  

Uitgebreide omschrijving ervaringen met accountantsdiensten voor gemeenten voor minstens 4 

jaar. incl. tevredenheidsverklaring(max 2 A4): 

 

 

Referentie

 

2 

Naam klant    

Plaatsnaam    

Naam contactpersoon    

Telefoonnummer    

Duur van het contract  Omzetwaarde  

Uitgebreide omschrijving ervaringen met accountantsdiensten voor gemeenten voor minstens 4 

jaar. incl. tevredenheidsverklaring(max 2 A4): 

 

 

Referentie

 

3 

Naam klant    

Plaatsnaam    

Naam contactpersoon    

Telefoonnummer    

Duur van het contract  Omzetwaarde  

Uitgebreide omschrijving ervaringen met accountantsdiensten voor gemeenten voor minstens 4 

jaar. incl. tevredenheidsverklaring(max 2 A4): 
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Getekend voor akkoord: 

Naam Inschrijver 

 

 

Naam tekenbevoegde 

 

 

Handtekening 

 

 

Datum 
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Bijlage 7.  Verklaring overige technische bekwaamheden 

(S.6) 

Het formulier dient door de Inschrijver naar waarheid te worden ingevuld en dient te 

worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een volmacht 

van degene die blijkens het handelsregister bevoegd is om Inschrijver te 

vertegenwoordigen en om namens Inschrijver dit formulier te ondertekenen. 

 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor bij voorgenomen gunning uw opgave te controleren 

door raadpleging van externe bronnen en/of door op afroep jaarverslagen op te vragen. 

S.3.1 Kwaliteitsbeleid 

en -borging 

Inschrijver verklaart te beschikken over een 

kwaliteitsbeleid en heeft kwaliteitsverbetering verankerd in 

de organisatie. Kwaliteit van de werkprocessen dient te 

worden aangetoond door bijvoeging van het bewijs van 

certificering via ISO 9001 of gelijkwaardig, direct achter 

deze bijlage. Indien Inschrijver niet in het bezit is van een 

dergelijk certificaat dient deze een omschrijving van het 

toegepaste kwaliteitssysteem (max. 1 A4) toe te voegen. 

Ja 

 

Nee 

 

S.3.2 

Beveiligingsbeleid en 

borging 

Inschrijver werkt volgens algemeen geaccepteerde normen 

voor de inrichting van de IT-processen en beveiliging en 

heeft kwaliteitsverbetering verankerd in de organisatie. 

Kwaliteit van de inrichting van de IT-processen is geborgd 

door inrichting conform COBIT, ITIL of gelijkwaardige 

methodes.  

Indien Inschrijver niet in het bezit is van een dergelijk 

methodes dient deze een omschrijving (max. 1 A4) toe te 

voegen hoe de beveiliging van de IT-processen gaat 

worden ingericht. 

Ja 

 

Nee 

 

S.3.3 Kennisniveau 

personeel 

Inschrijver verklaart dat het in dienst zijnde personeel en 

de in te zetten organisatie van de vereiste omvang en het 

vereiste niveau is, en dat zij beschikkend over de daarvoor 

benodigde vakkundigheid, efficiency, ervaring en 

betrouwbaarheid om de accountantsfunctie te kunnen 

faciliteren. De verantwoordelijken dienen deel uit te maken 

van beroepsgroep der accountants als bedoeld in artikel 

393, 1e lid van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek of 

gelijkwaardig.  

Ja 

 

Nee 

 

 

Getekend voor akkoord: 

Naam Inschrijver 

 

 

Naam tekenbevoegde 

 

 

Handtekening 

 

 

Datum 
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Bijlage 8. Conformiteitenlijst  

Het formulier dient door de Inschrijver naar waarheid te worden ingevuld en dient te 

worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een volmacht 

van degene die blijkens het handelsregister bevoegd is om Inschrijver te 

vertegenwoordigen en om namens Inschrijver dit formulier te ondertekenen.  

Indien een eis of vraag met “nee” wordt beantwoord zal de Inschrijving van verdere 

beoordeling worden uitgesloten. 

 

Algemeen 

A1 Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de 

procedurevoorschriften zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en 

gaat met deze voorschriften onverkort akkoord. 

Ja 

 

Nee 

 

A2 Inschrijver verklaart kennis te hebben genomen van de selectie- en 

gunningsprocedure zoals opgenomen in dit Beschrijvend document en 

gaat met deze procedure onverkort akkoord. 

Ja 

 

Nee 

 

A3 Inschrijver verklaart te voldoen aan de gedragscode en beroepsregels 

registeraccountants.  

Ja 

 

Nee 

 

A4 Inschrijver verklaart te gaan opereren conform wet- en regelgeving, de 

gemeentewet, de BBV, de geldende gemeentelijke verordeningen en 

ministeriële controleprotocollen.   

Ja 

 

Nee 

 

A5 Alle aangeboden prijzen, tarieven en kosten zijn in Euro‘s, exclusief BTW. Ja 

 

Nee 

 

A6 Twee jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst kan de tariefstelling 

in overleg met en na schriftelijke instemming van de opdrachtgever, 

maximaal eenmaal per jaar, worden aangepast. 

Een eventuele prijswijziging dient de inschrijver transparant berekend en 

voldoende onderbouwd aan de opdrachtgever voor te leggen. Eventuele 

verhogingen kunnen enkel betrekking hebben op wijzigingen in de wet- en 

regelgeving, loon- en/of materiaalkosten. Een eventuele prijsverhoging 

heeft als bovengrens de CBS-index Totaal diensten accountancy, 

percentage betreffende jaarmutaties vanaf het boekjaar 2012. 

Ja 

 

Nee 

 

A7 Indien er onduidelijkheid of verschil van mening is over de uitleg van een 

onderwerp inzake de Overeenkomst, zal voor de beantwoording van het 

betreffende vraagstuk gekeken worden naar de volgende documenten in 

aflopende volgorde van belangrijkheid: 

 De Overeenkomst 

 Het Beschrijvend document en de bijbehorende Nota van inlichtingen 

 Inkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever 

 De Inschrijving 

Ja 

 

Nee 

 

 

Programma van eisen: Controle eisen 

C1 De controle van de in artikel 197 gemeente bedoelde jaarrekening, 

uitgevoerd door de accountant, omvat tenminste 

- Het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde 

baten en laten en de grootte en samenstelling van het vermogen; 

- Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en de 

balansmutaties; 

- Het in overeenstemming zijn van de door het college opgestelde 

Ja 

 

Nee 
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jaarrekening met de bij krachtens algemene maatregel van 

bestuur te stellen regels als bedoeld in artikel 186 Gemeentewet; 

- Bevindingen over de vraag of de inrichting van het financiële 

beheer en de financiële organisatie een getrouwe en rechtmatige  

verantwoording, mogelijk maken alsmede over 

onrechtmatigheden in de jaarrekening.   

C2 

 

Voor de goedkeurings-/rapportagetoleranties, inrichtingseisen voor het 

verslag van bevindingen en te stellen eisen voor eventueel aanvullende 

tussentijdse controles en de frequentie daarvan worden gehanteerd 

respectievelijke het protocol accountantscontrole en de controle 

verordening waarbij jaarlijks kan worden verlangd dat een specifieke 

controle plaatsvindt op onderdelen van de jaarrekening/gemeentelijke 

organisatieonderdelen. 

Ja 

 

Nee 

 

 

Programma van eisen: Personeel 

P1 Personeel 

Alle bij de Opdrachtgever in te zetten kandidaten dienen in het bezit te 

zijn van een verklaring omtrent gedrag, niet ouder dan 6 maanden.  

Ja 

 

Nee 

 

P2 In de (‗all in‘) tarieven dienen te zijn inbegrepen de kosten voor: 

 salaris 

 overhead 

 gebruik apparatuur 

 reis-, parkeer- en verblijfskosten 

 opleidingskosten, werving- en selectie, vervanging 

 verzekeringspremies 

 risico en winst 

 alle eventuele overige bijkomende kosten en lasten 

Ja 

 

Nee 

 

P3 Urenverantwoording en facturering bij additionele 

dienstverlening en meerwerk 

De Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte verstrekking van 

tijdverantwoordingsformulieren van de adviseur aan de Opdrachtnemer. 

Van de ingediende tijdverantwoordingsformulieren dient een 

totaaloverzicht van één kalendermaand door Opdrachtnemer binnen vier 

dagen na afloop van de betreffende maand aan de Opdrachtgever te 

worden gepresenteerd. Het maandoverzicht wordt door de Opdrachtgever 

gecontroleerd en geaccordeerd, waarna facturatie kan plaatsvinden. 

 

De factuur dient aan de wettelijke eisen te voldoen. Daarnaast dient op 

de factuur vermeld te worden: 

 Kostenplaats 

 Naam Adviseur 

 Aantal gefactureerde uren van de betreffende maand 

 Tarief 

 

Facturatie gaat in overleg met de Opdrachtgever. 

Ja 

 

Nee 

 

 

Programma van eisen: Organisatie, Communicatie en Evaluatie 

E1 Contactpersoon Opdrachtnemer 

De Opdrachtnemer dient per deelnemende organisatie één medewerker 

aan te wijzen als contactpersoon (bijvoorbeeld regio- of accountmanager) 

voor de Opdrachtgever. De Contactpersoon zal, vooral op beleidsmatig 

Ja 

 

Nee 
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strategisch niveau, voor de Opdrachtgever het aanspreekpunt zijn. 

Daarnaast dient de Contactpersoon beschikbaar te zijn voor onderwerpen 

die de Opdrachtgever met de vestigingsmanager(s) van de 

Opdrachtnemer kan of wil bespreken. Bij afwezigheid van de 

Contactpersoon wordt deze adequaat vervangen. De Opdrachtnemer 

dient op alle werkdagen tijdens kantooruren vanaf 8.00 uur tot 17.30 uur 

telefonisch bereikbaar te zijn voor de Opdrachtgever. 

E2 

 

Evaluatie en Contractmanagement 

Gedurende de contractperiode zal (indien door de opdrachtgever 

gewenst) elk kwartaal evaluatief overleg plaatsvinden tussen 

vertegenwoordigers van de Opdrachtgever en Opdrachtnemer. 

Afwijkingen worden in onderling overleg afgestemd. Tijdens het overleg 

komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

 Tevredenheid interne Opdrachtgevers/contactpersonen van de 

Opdrachtgever 

 Evaluatie en beoordeling contractuele afspraken 

 Managementrapportage, financiële rapportages en toelichting 

 Klachtenregistratie en behandeling 

 Functioneren Contactpersoon en aanspreekpunten 

 Klantgerichtheid, bereikbaarheid, probleemoplossend vermogen, 

flexibiliteit, zakelijkheid, kundigheid en initiatief in communicatie 

 Kwaliteit van de geleverde informatie (o.a. duidelijkheid rapportages, 

voldoende maatwerk, tijdigheid en adequate aanbevelingen) 

 Boordelingen van eventuele subsidietrajecten 

Ja 

 

Nee 

 

E3 De Opdrachtnemer dient snel en adequaat te kunnen inspelen op actuele 

gebeurtenissen binnen de gemeenten. Hij dient duidelijk aan te geven of 

hij dit kan organiseren en hoe hij dit organiseert 

Ja 

 

Nee 

 

 

Programma van eisen: Overig 

O1 Ketenaansprakelijkheid, sociale premies en loonbelasting 

De Opdrachtnemer is verplicht ten aanzien van alle door haar aan de 

Opdrachtgever ter beschikking gestelde adviseurs loonbelasting, premies 

volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen af te dragen 

aan de bevoegde instanties. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor 

een tijdige en volledige aangifte en afdracht hiervan. De Opdrachtnemer 

vrijwaart de Opdrachtgever van alle aanspraken tot betaling van 

belastingen en premie, inclusief de daarop betrekking hebbende renten 

en kosten. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om gebruik te 

maken van daartoe goedgekeurde instrumenten zoals bijv. een G-

rekening. Indien de Opdrachtgever een zzp-er inzet, dient er voor het 

aangaan van een Nadere Overeenkomst een geldige Verklaring 

arbeidrelatie (VAR-WUO) te worden overlegd. 

Ja 

 

Nee 

 

O2 

 

Opdrachtnemer dient zoveel mogelijk in een vaste samenstelling te 

opereren. Bij sprake van wisseling dient men zelf het personeel op te 

leiden. 

Ja 

 

Nee 

 

Getekend voor akkoord: 

Naam Inschrijver 

 

 

Naam tekenbevoegde 
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Handtekening 

 

 

Datum 
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Bijlage 9. Gunningscriterium G.1: Prijs 

Het formulier dient door de Inschrijver naar waarheid te worden ingevuld en dient te 

worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een volmacht 

van degene die blijkens het handelsregister bevoegd is, bevoegd is om Inschrijver te 

vertegenwoordigen en om namens Inschrijver dit formulier te ondertekenen. 

 

 

 

Het is NIET toegestaan de opmaak van de prijsbijlage anders dan aangegeven te 

wijzigen. Het door een Inschrijver zelfstandig wijzigen van de opmaak van deze 

bijlage maakt de Inschrijving onvergelijkbaar met andere Inschrijvingen en leidt tot 

uitsluiting van Inschrijver.  

 

 

Aangeboden prijzen zijn in Euro‘s exclusief BTW 

 

Voor de prijsformulieren zie het toegevoegde losse EXCEL-bestand:  

Bijlage 9: Prijsformulier 

 

De All-in prijs dient volledig, per onderdeel en per deelnemende organisatie, ingevuld 

aan deze bijlage te worden toegevoegd. 

 

De digitale versie dient in PDF én EXCEL-FORMAAT ingediend te worden. 

 

 

 

 

 

Getekend voor akkoord: 

Naam Inschrijver 

 

 

Naam tekenbevoegde 

 

 

Handtekening 

 

 

Datum 
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Bijlage 10.  Gunningscriterium G.2 

Het formulier dient door de Inschrijver naar waarheid te worden ingevuld en dient te 

worden ondertekend door een persoon die blijkens het handelsregister of een volmacht 

van degene die blijkens het handelsregister bevoegd is, bevoegd is om Inschrijver te 

vertegenwoordigen en om namens Inschrijver dit formulier te ondertekenen. 

 

Naast de in te vullen tabellen dient hier de gevraagde informatie per Gunningscriterium te worden 

toegevoegd. De verschillende onderdelen dienen van elkaar gescheiden te worden middels 

(gekleurde) tussenvellen. 

Omschrijving Max. aantal 

pagina‟s A4 

Informatie 

toegevoegd 

G 2.1 Uitvoering dienstverlening  

Inschrijver dient per dienstverleningsactiviteit aan te geven 

hoe hij hieraan invulling geeft. Voor de jaarrekening 

controle, interim controle en de heffing-, inning- en 

afdracht dient tevens een draaiboek/PvA en globale 

planning te worden bijgevoegd. Inschrijver dient tevens 

per dienstverleningsactiviteit aan te geven hoe hij aan 

―service en beschikbaarheid‖ invulling geeft naar o.a. de 

gemeenteraad. 

6 

Ja 

 

Nee 

 

 

Omschrijving Max. aantal 

pagina‟s A4 

Informatie 

toegevoegd 

G 2.2 Specifieke deskundigheid  

Inschrijver dient aan te geven, welke specifieke 

deskundigheid in de onderneming aanwezig is voor de 

volgende gebieden: jaarrekeningrecht, loonbelasting, 

omzetbelasting, vennootschapsbelasting, automatisering 

(benchmarking). Deze deskundigheid wordt verlangd op 

het gebied van overheidsorganisaties. Hierbij geeft de 

inschrijver tevens aan op welke wijze actualisering van 

kennis en deskundigheid is georganiseerd binnen de 

organisatie van de opdrachtnemer. 

5 

Ja 

 

Nee 

 

 

Omschrijving Max. aantal 

pagina‟s A4 

Informatie 

toegevoegd 

G 2.3 Samenstelling team  

Inschrijver dient per dienstverleningsactiviteit (zie 

hoofdstuk 3) aan te geven hoe het team (functies, aantal 

personen en namen van partner, accountant RA, senior 

controleleider en controleleider) voor de opdrachtgever 

wordt samengesteld en voor welke termijn dit team kan 

worden ingezet. 

Hierbij geeft de inschrijver aan op welke wijze de 

continuïteit van teams wordt gegarandeerd.  

3 

Ja 

 

Nee 
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Omschrijving Max. aantal 

pagina‟s A4 

Informatie 

toegevoegd 

G 2.4 Natuurlijke adviesfunctie 

De inschrijver geeft een beschrijving van het aangeboden 

adviespotentieel voor de natuurlijke adviesfunctie.  

 

Bij de beoordeling wordt in elk geval gelet op de volgende 

elementen: 

• in welke mate de inschrijver een kritische, actief 

meedenkende en ondersteunende rol vervult in het 

kader van de uitoefening van de natuurlijke 

adviesfunctie en welke toegevoegde waarde dat 

voor de gemeente zal hebben  

• welke maatregelen de inschrijver zal nemen om er 

zorg voor te dragen dat hij op de hoogte zal zijn 

van de gemeentelijke organisatie, de lokale, 

regionale en randstedelijke situatie, de 

verhoudingen daarin en de maatschappelijke 

ontwikkelingen hierbinnen   

• de intensiviteit van de advisering — mede d.m.v. 

een opgegeven urenspecificatie — en de scheiding 

die de inschrijver hanteert tussen de natuurlijke 

adviesfunctie en meerwerk  

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 

communicatie aangaande de natuurlijke advies-

functie. 

3 

Ja 

 

Nee 

 

 

Omschrijving Max. aantal 

pagina‟s A4 

Informatie 

toegevoegd 

G.2.5 Duurzaamheid  

Inschrijver dient aan te geven hoe invulling wordt gegeven 

aan ‗duurzaam inkopen van Externe Adviesdiensten‘ en wat 

inschrijver eventueel meer doet in het kader van 

duurzaamheid (bijv. MVO-jaarverslag of 

duurzaamheidsverslag conform GRI Richtlijnen). 

1 

Ja 

 

Nee 

 

 

Getekend voor akkoord: 

Naam Inschrijver 

 

 

Naam tekenbevoegde 

 

 

Handtekening 

 

 

Datum 
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Bijlage 11. Concept Overeenkomst 

Als los document toegevoegd. 
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Bijlage 12. Inkoopvoorwaarden 

Als los document toegevoegd genaamd: 

 

Inkoopvoorwaarden & controleprotocol van: 

 

 Gemeente Hillegom 

 Gemeente Lisse 

 Gemeente Noordwijkerhout 

 Gemeente Teylingen 
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Bijlage 13. Formulier Nota van inlichtingen 

Inschrijvers kunnen uitsluitend per e-mail vragen indienen n.a.v. de ontvangen stukken. Deze 

vragen dient Inschrijver met behulp van onderstaande tabel, als Word-document in te dienen.  

 

 

 

 

 

 

Nr. van 

de vraag 

Verwijzing 

naar 

hoofdstuk, 

paragraaf of 

bijlage in het 

Beschrijvend 

Document  

 

 

 

 

 

 

Vraag 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Bij meer vragen, tabel zelf aanvullen. 
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Inschrijvers kunnen uitsluitend per e-mail opmerkingen indienen en / of wijzigingen 

voorstellen inzake de concept Overeenkomst. Deze opmerkingen dient Inschrijver met behulp 

van onderstaande tabel, als Word-document in te dienen.  

 

Ondergetekende heeft de volgende tekstsuggesties/-voorstellen 

met betrekking tot de Overeenkomst 

 

Artikel 

 

Tekstsuggesties/-voorstellen  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

 

 

Naam Inschrijver 

 

 

 

Naam/functie ondertekenaar 

 

 

 

Handtekening  

 

Datum  
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Bijlage 14.  Ontvangstbevestiging 

 

 

 

 

 

Inschrijving aanbesteding 

 

 

 

 

Naam bedrijf (aanbieder) 

 

 

 

 

Naam aanbieder 

 

 

 

 

Datum afgifte/ontvangst 

 

 

 

 

Tijd afgifte/ontvangst 

 

 

 

 

Handtekening voor afgifte 

 

 

 

 

 

 

Handtekening voor ontvangst 

 

 

 

 

 

 

 


