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1 Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen 

Ten aanzien van Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen wordt onderscheid gemaakt tussen twee 

wijzen van indienen van bewijsstukken. Bewijsstukken die bij de Inschrijving gevoegd dienen te zijn 

en bewijsstukken die de Inschrijver op eerste verzoek van Opdrachtgever dient op te leveren. Op 

eerste verzoek van de Opdrachtgever dient de Inschrijver bewijsstukken (verklaringen en 

polisblad(en)) en/of documentatie binnen zeven (7) werkdagen te overleggen. 

 

Als op Inschrijver één (1) of meer Uitsluitingsgronden van toepassing zijn, wordt Inschrijver 

uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.  

 

Als Inschrijver niet volledig aan de in dit hoofdstuk gestelde geschiktheidseisen voldoet, zal de 

Inschrijving als ongeldige Inschrijving terzijde gelegd worden en niet voor verdere beoordeling in 

aanmerking komen. 

 

De gestelde Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen gelden voor zowel de gemeente Haarlem als 

de gemeente Zandvoort, tenzij expliciet vermeld is dat de eis alleen voor gemeente Haarlem dan wel 

gemeente Zandvoort geldt.  

1.1 Uitsluitingsgronden 

1.1.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument 

De Inschrijver overlegt in de Inschrijving een, door de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s), ingevuld 

en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). 

De Inschrijver geeft in de UEA bij onderdeel II C aan voor welk deel van de Opdracht de Inschrijver 

een beroep doet op derden die de Inschrijver nodig heeft om te voldoen aan de Geschiktheidseisen. 

In afwijking op de UEA is het toegestaan om de rechtsgeldige vertegenwoordiging door middel van 

een volmacht aan te tonen. 

 

Door middel van het ondertekenen van het UEA verklaart de Inschrijver, dat op de Inschrijvende 

onderneming geen van de  gestelde Uitsluitingsgronden van toepassing zijn. 

 

Het bijgevoegde document “Model UEA” dient te worden ingevuld en geüpload bij deze vraag. 

1.1.2 Gedragsverklaring Aanbesteding 

De Inschrijver beschikt of kan beschikken over een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid 

afgegeven Gedragsverklaring Aanbesteding, die op de datum van publicatie niet ouder is dan 

vierentwintig (24) maanden of wanneer sprake is van een buitenlandse onderneming, kan, als er in 

het land waar het bedrijf gevestigd is geen gelijkwaardig formulier bestaat, in plaats van de 

Gedragsverklaring aanbesteden een verklaring onder ede of een plechtige verklaring ten overstaan 

van een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde 

beroepsorganisatie van dat land worden afgelegd en deze verklaring vervolgens overleggen aan de 

Aanbestedende dienst.  

 

Op verzoek overlegt de Inschrijver deze gegevens binnen zeven (7) werkdagen. 
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1.1.3 Bewijs van inschrijving nationaal beroeps-/ handelsregister  

 

De Inschrijver beschikt over een bewijs van inschrijving van de onderneming in het nationale 

beroeps-/ handelsregister. Dit bewijs bevat de meest actuele gegevens. De Inschrijver vult dit bewijs 

eventueel met documentatie aan, waaruit de rechtsgeldigheid van de handtekening van de 

Inschrijver blijkt (volmacht(en)).  

 

Op verzoek overlegt de Inschrijver deze gegevens binnen zeven (7) werkdagen. 

1.2 Geschiktheidseisen met betrekking tot financiële en economisch draagkracht 

1.2.1 Financiële en economische draagkracht 

Bij een voorgenomen gunning kan een accountantsverklaring met betrekking tot de financiële 

gegevens gevraagd worden door Opdrachtgever. Deze accountantsverklaring mag geen 

continuïteitsparagraaf bevatten. Met het indienen van een Inschrijving verklaart de Inschrijver 

financieel voldoende gezond te zijn om de Opdracht uit te voeren.  

 

Op verzoek overlegt de Inschrijver deze accountantsverklaring binnen zeven (7) werkdagen. 

1.2.2 Verzekering  

De Inschrijver beschikt op de uiterste datum voor het indienen van een Inschrijving over een 

(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de volgende voorwaarden: gedurende de 

uitvoering van de Opdracht is Opdrachtnemer afdoende verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid 

die voortvloeit uit de overeenkomst. Het verzekerde bedrag dient minimaal de financiële dekking te 

bieden van het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid beperkt is € 1.000.000 per gebeurtenis te 

bedragen en maximaal € 2.000.000 per verzekeringsjaar. 

Indien ingediend in combinatie dient deze hier aan te voldoen bij één (1) verzekeraar.  

 

Op verzoek overlegt de Inschrijver deze gegevens binnen zeven (7) werkdagen. 

1.3 Geschiktheidseisen met betrekking tot technische en beroepsbekwaamheid  

1.3.1 Kerncompetenties (referenties) 

De Inschrijver beschikt op de uiterste datum voor het indienen van de Inschrijving over de hieronder 

beschreven kerncompetentie. De Inschrijver toont aan dat deze over de kerncompetentie beschikt 

door het overleggen van maximaal één (1) referentie. De referentie dient minimaal aan de hieronder 

genoemde eisen te voldoen en dient door de onderneming gedurende de afgelopen drie (3) 

kalenderjaren uitgevoerd te zijn. Er mogen alleen geheel afgeronde opdrachten als referentie worden 

opgegeven of, indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht mogen 

alleen de werkelijk behaalde resultaten van het lopende contract worden opgenomen en kan niet 

volstaan worden met een prognose van de resultaten.  

 

Bij de referentie vermeldt de Inschrijver: 
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De naam van de publieke- of privaatrechtelijke instantie(s) waarvoor de opdracht bestemd was, de 

contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres. 

De naam en beschrijving van de opdracht gebaseerd op de hieronder opgenomen punten: 

• Het bedrag aan omzet van de opdracht (excl. btw); 

• De data van aanvang en afronding; 

• De naam en het adres van eventuele samenwerkingspartner(s); 

• Een beschrijving van de inhoud en omvang van de uitgevoerde werkzaamheden inclusief 

eventuele inhoud en omvang van de in onderaanneming uitgevoerde werkzaamheden. 

 

De referentie dient aan te tonen dat de Inschrijver voldoet aan de gestelde eisen. De Inschrijver is 

ermee bekend en gaat ermee akkoord, door het indienen van de referentie, dat Opdrachtgever zich 

het recht voorbehoudt om zonder tussenkomst gegevens na te trekken bij de contactpersoon van de 

referent. 

 

Het is Inschrijver niet toegestaan om bij de naam van de contactpersonen namen van eigen 

medewerkers in te vullen of aan te geven, dat contactpersonen alleen via Inschrijver benaderd 

kunnen worden, tenzij de referentie een eigen ontwikkeling betreft. Wanneer de referentie niet 

succesvol kan worden nagetrokken door Opdrachtgever, kan besloten worden de referentie buiten 

beschouwing te laten en kan leiden tot uitsluiting. Wanneer Inschrijver meer dan het gevraagde 

aantal referenties overlegt, worden uitsluitend de eerste aangetroffen referenties beoordeeld. 

 

Minimumvereiste kerncompetentie: 

De Inschrijver toont aan door het indienen van één (1) referentie dat de Inschrijver ervaring heeft 

met het uitvoeren van de controle van de jaarstukken vanuit de certificerende functie bij één (1) 

60.000+ gemeente en/of provincie. 

 

Het bijgevoegde document “Model opgave referentieprojecten” dient te worden ingevuld en geüpload 

bij deze vraag. 

1.3.2 Kwaliteit 

De Inschrijver beschikt op de uiterste datum voor het indienen van de Inschrijving over een 

kwaliteitsborgingsysteem.  

 

Op verzoek overlegt Inschrijver deze gegevens binnen zeven (7) werkdagen. 

1.3.3 Bijzondere vergunningen of lidmaatschappen 

De tekenend accountant en het direct verantwoordelijke aanspreekpunt voor de uitvoering van de 

opdracht, dienen in ieder geval deel uit te maken van de beroepsgroep als bedoeld in artikel 393, 1ste 

lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De Inschrijver dient hiertoe aan zijn Inschrijving een 

Verklaring uit het Beroepsregister Registeraccountants te verstrekken. 

Op verzoek overlegt Inschrijver deze gegevens binnen zeven (7) werkdagen.  

 

 



 

Gemeente Haarlem en Zandvoort 

Aanbestedingsleidraad ‘Accountantsdiensten’, kenmerk 2019/xxxxxx Pagina 5 van 19 

2 Programma van eisen 

Inschrijver gaat door het indienen van de Inschrijving onvoorwaardelijk akkoord met alle in het 

Programma van eisen gestelde eisen, de Algemene inkoopvoorwaarden diensten, concept 

Overeenkomst en alle bepalingen in de Aanbestedingsleidraad inclusief alle Bijlagen.  

 

De gestelde eisen zijn knock-out eisen. Indien Opdrachtnemer niet onvoorwaardelijk voldoet aan de 

gestelde eisen, betekent dat Opdrachtnemer zal worden uitgesloten van verdere deelname aan de 

aanbestedingsprocedure. Dit betekent dat Opdrachtnemer niet voor verder beoordeling in 

aanmerking komt en dus geen kans maakt op het sluiten van een Overeenkomst met 

Opdrachtgevers.  

 

De gestelde eisen gelden voor zowel de gemeente Haarlem als de gemeente Zandvoort, tenzij 

expliciet vermeld is dat de eis alleen voor gemeente Haarlem dan wel gemeente Zandvoort geldt.  

 

Het indienen van varianten is niet toegestaan. Dit betekent dat er voor de nadere criteria 

(beoordelingsaspecten) geen alternatief mag worden ingediend.  

2.1 Eisen met betrekking tot de algemeen certificerende functie, rapportage en 
communicatie 

Eis 1. De opdracht heeft minimaal betrekking op de volgende door de Inschrijver te verrichten 

werkzaamheden en te verstrekken documenten:  

1) De certificerende functie, waaronder: 

- Controleverklaring jaarrekeningen; 

- Verslag van bevindingen na jaarrekeningcontrole; 

- Managementletter na interimcontrole; 

- Controleverklaringen bij financiële verantwoordingen van subsidieprojecten; 

2) De natuurlijke adviesfunctie; 

3) Eventuele overige diensten. 

Eis 2. De primaire functie van de accountant is het als onafhankelijke deskundige uitvoeren van 

de accountantscontrole en het geven van een oordeel op grond van dit onderzoek als 

bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet. 

Eis 3. De accountant verricht zijn werkzaamheden in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat zij voldoen aan de voor 

hen geldende ethische voorschriften, de verordening gedrags- en beroepsregels 

accountants (VGBA). 

Eis 4. De accountant geeft naar aanleiding van de uitgevoerde controle een oordeel af over 

getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening inclusief de verplichte bijlagen. Vanaf 

2021 stelt de accountant de getrouwheid van de door het college opgestelde 

rechtmatigheidsverantwoording vast.  

Eis 5. De accountant dient in samenwerking met het interne Audit Team de jaarrekeningcontrole 

te plannen en uit te voeren. De controleaanpak van de accountant dient aan te sluiten op 

de werkzaamheden van het interne Audit Team. 
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Eis 6. De te verrichten werkzaamheden inclusief de daarop volgende verslaggeving moeten de 

planning & control cyclus van Opdrachtgevers volgen. Dit alles binnen de in overleg 

vastgestelde tijdlimieten. 

Eis 7. Ten aanzien van de controle stelt de accountant elk jaar een controleplan op en voert 

overleg hierover vooraf en zo nodig tussentijds met de interne organisatie. Het 

controleplan wordt ter inspraak voorgelegd aan de raad waarbij (een vertegenwoordiging 

van) de raad in overleg met de accountant eventuele posten van deelverantwoordingen, 

gemeentelijke producten en gemeentelijke organisatieonderdelen kan vaststellen, waaraan 

de accountant in het kader van de jaarrekeningcontrole specifiek aandacht dient te 

besteden. En welke rapporteringstolerantie hij daarbij dient te hanteren. 

Eis 8. De accountant gebruikt voor zijn oordeelsvorming in de controleverklaring over de 

jaarrekening de goedkeuringstoleranties zoals verwoord in het Besluit accountantscontrole 

decentrale overheden (Bado) en vastgelegd in de controleverordening, namelijk: 

- Ten aanzien van fouten in de jaarrekening 1% van de omvangbasis; 

- Ten aanzien van onzekerheden in de controle 3% van de omvangbasis; 

- De omvangbasis is gelijk aan de totale lasten plus de dotaties aan de reserves van 

Opdrachtgevers. 

De accountant kan in opdracht van de raad lagere goedkeuringstoleranties hanteren . 

De accountant volgt voor zijn oordeelsvorming in de controleverklaring over de SiSa-

verantwoordingsbijlage in de jaarrekening de instructies die door het Rijk worden gegeven 

in de Nota van verwachtingen accountantscontrole met betrekking tot SiSa.  

Eis 9. Overeenkomstig de Gemeentewet brengt de accountant over de jaarrekeningcontrole een 

verslag van bevindingen uit aan de gemeenteraad en in afschrift aan het college van B&W. 

in het verslag van bevindingen wordt in ieder geval gerapporteerd over: 

- De controleopdracht, de controleaanpak in hoofdlijnen en de hierbij gehanteerde 

kaders, zoals gehanteerde goedkeuring- en rapportagetoleranties; 

- De te rapporteren fouten en onzekerheden ten aanzien van getrouwheid en 

rechtmatigheid van de jaarrekening en van de SiSa-verantwoordingsbijlage boven de 

rapporteringstolerantie; 

- De door de raad en/of auditcommissie/accountantscommissie opgegeven controle-

accenten;  

- De opzet en uitvoering van het financiële beheer en de mate waarin de 

beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een rechtmatige 

verantwoording daarover waarborgt;  

- De ontwikkeling en analyse van het resultaat en vermogen (resultaat, financiële 

structuur en weerstandsvermogen); 

- De bevindingen en adviezen over de interne beheersing en over de betrouwbaarheid 

en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking; 

- De mate waarin gebruik gemaakt is van de interne beheersorganisatie; 

- Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht gespecificeerd naar de aard van 

het criterium (begrotingscriterium, voorwaardencriterium, etc.). Fouten of 

onzekerheden die de rapporteringtolerantie overschrijden, worden weergegeven in 

een apart overzicht bij het verslag van bevindingen; 
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- De bevindingen in hoeverre aanbevelingen over voorgaande jaren tot de gewenste 

verbeteringen hebben geleid en indien aanbevelingen niet zijn opgevolgd vermelding 

van de oorzaak hiervan. 

Eis 10. Jaarlijks wordt een interim-controle uitgevoerd waarin het functioneren van de 

administratieve organisatie, de interne controle, de geautomatiseerde gegevensverwerking 

en het financieel beheer onderzocht wordt. De uitkomsten worden gerapporteerd in de 

vorm van een management letter. De management letter bevat minimaal bevindingen 

omtrent: 

- De kwaliteit en het functioneren van de administratieve organisatie; 

- De rechtmatigheid; 

- IT-audits; 

- Kwaliteit van de bedrijfsvoering/financiële processen; 

- Bijzondere ontwikkelingen; 

- Risicoanalyse als vooruitblik op de jaarrekening. 

De accountant laat de bevindingen gepaard gaan met concrete aanbevelingen van 

maatregelen die proportioneel zijn, passen binnen de gemeentelijke ambities ten aanzien 

van bedrijfsvoering en bovendien voldoende economisch rationeel. 

N.B. Indien concrete aanbevelingen niet passen binnen de gemeentelijke ambities, maar 

aannemelijk te maken is door de accountant dat de ambities niet toereikend zijn, of 

anderszins de aanbevelingen niet kunnen verwerken, dient de accountant dit ook aan te 

geven. 

De management letter wordt jaarlijks aangeboden aan het college van BenW, hooguit drie 

(3) weken na afronding van de interim controle, uiterlijk in de maand november. 

Eis 11. De rapportages vanuit de interim controle en de jaarrekeningcontrole zijn gericht aan: 

Controle Rapport Gericht aan Ter attentie van 

Totaal Controleplan Raad, in afschrift 

aan B&W 

Griffie 

Interim controle Management letter  College B&W Concerncontrol 

Jaarrekeningcontrole Verslag van bevindingen 

met controleverklaring 

Raad, in afschrift 

aan B&W 

Griffie 

 

De accountant bespreekt voorafgaand aan de publicatie en aan de raadsbehandeling van de 

jaarstukken het verslag van bevindingen, voorzien van de reactie van het college van B&W 

met de Auditcommissie/Accountantscommissie.  

Na bespreking met het college van B&W stuurt de accountant, na akkoord van de 

concerncontroller, de interim bevindingen naar de Auditcommissie/Accountantscommissie. 

 

De accountant dient in zijn Inschrijving minimaal rekening te houden met de volgende 

afstemmingsmomenten: 

Functionaris of gremium Overlegfrequentie per 

jaar 

Haarlem 

Overlegfrequentie 

per jaar Zandvoort 

Collegevergadering  2 x 2 x 

Auditcommissie/accountantscommissie 3 x 3 x 
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Toelichting bevindingen jaarrekening 

en aanwezig bij Raadsvergadering 

jaarrekening (kunnen 2 verschillende 

bijeenkomsten zijn) 

1 x  

Gesprek met rapporteurs onderzoek 

jaarstukken methode Duisenberg 

1 x  

Portefeuillehouder financiën en  

algemeen directeur / 

gemeentesecretaris 

2 x 2 x 

Concerncontroller, Audit Team en 

afdelingsmanager financiën 

3 x 3 x 

Kennismaking raad (alleen bij 

aantreden) 

1 x 1 x 

Inwerkprogramma nieuwe raad bij 

raadswisseling  

1 x (per 4 jaar) 1 x (per 4 jaar) 

 

Eis 12. Ter bevordering van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole stemt de 

accountant ermee in dat er –als onderdeel van/ in combinatie met bovengenoemde 

gebruikelijke overleggen ten aanzien van de te leveren producten – overleg plaatsvindt 

tussen de accountant en de Auditcommissie/Accountantscommissie voorafgaand aan de 

uitvoering van de controle van ieder boekjaar. In dit overleg komen onder meer aan de 

orde: 

- De inhoud en omvang van de opdracht c.q. de uitvoering van de Overeenkomst op 

basis van deze Aanbestedingsleidraad; 

- De onderlinge communicatie; 

- Het controleplan, inclusief planning van werkzaamheden en een beschrijving van de 

controle aanpak en voor welke onderwerpen specifiek aandacht van de accountant 

wordt gevraagd. Het gaat hier om specifieke vragen over jaarrekening posten, 

administratieve processen en risico’s die een directe relatie hebben met de 

jaarrekening van Opdrachtgevers. Voor posten die als aandachtspunt zijn aangemerkt 

worden de controlewerkzaamheden uitgevoerd ongeacht of deze op basis van de 

goedkeuringstoleranties passen binnen de scope van de opdracht; 

- De afspraken met het college van B&W en de ambtelijke organisatie, in het bijzonder 

met de Concerncontroller, het Audit Team en het hoofd Financiën; 

- De samenstelling van het controleteam; 

- De kwaliteit van de opgeleverde producten; 

- De tijdigheid van de opgeleverde producten; 

- Evaluatie of de uitvoering van de voorgaande controle op de jaarrekening in 

overeenstemming met de opdracht heeft plaatsgevonden en afspraken over eventuele 

verbeterafspraken.  

Eis 13. De accountant organiseert jaarlijks, voor alle medewerkers die betrokken zijn bij de 

totstandkoming van de jaarrekening, vaktechnische bijeenkomsten en/of trainingen waarbij 

onder andere de wijzigingen van relevante wetgeving wordt toegelicht.  
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2.2 Eisen met betrekking tot de natuurlijke advies functie 

Eis 14. De accountant voorziet in de natuurlijke adviesfunctie, voor zover betrekking hebbend op 

de controle van de jaarrekening en/of een uitgevoerd accountantsonderzoek van een 

verantwoording over een specifieke regeling.  

Eis 15. De adviezen van de accountant zijn concreet, praktisch en oplossingsgericht en op de 

betrokken problematiek toegesneden en worden schriftelijk uitgebracht aan de 

auditcommissie/accountantscommissie in het verslag van bevindingen en aan het college 

van B&W in de managementletter. 

2.3 Eisen ten aanzien van deskundigheid en vaardigheden personeel   

Eis 16. De accountant waarborgt dat de teamleden over de benodigde sectorspecifieke 

vaktechnische kennis en kwaliteiten beschikken behorend bij hun functieniveau en ervaring 

hebben opgedaan met controlewerkzaamheden bij gemeenten, gemeenschappelijke 

regeling en/of provincie. 

Eis 17. De accountantsorganisatie dient over voldoende sectorspecifieke vaktechnische kennis en 

kwaliteiten te beschikken in de vorm van specialisten binnen het kantoor en/of een 

vaktechnische backoffice. 

Eis 18. De accountantsorganisatie houdt er in de samenstelling van het controleteam rekening 

mee dat de inzet van meer dan gemiddelde senioriteit in het team wenselijk is als gevolg 

van de oplevering van de werkzaamheden van het Interne Audit team en de samenwerking 

ten aanzien van de controleaanpak met het Interne Audit team.  

Eis 19. De accountant waarborgt bij de samenstelling van het controleteam voldoende menskracht 

en tijdige beschikbaarheid van de benodigde deskundigheid en ervaring voor het uitvoeren 

van een doelmatige en doeltreffende controle van de jaarrekening. 

Eis 20. De accountant waarborgt dat het controleteam naast inhoudelijke kwaliteiten ook over 

specifieke sociale en didactische vaardigheden beschikt. Dit betekent: 

- Het aanpassen van de communicatiestijl aan de doelgroep; 

- De deskundigheid van andere benutten; 

- Het vermogen om draagvlak en betrokkenheid te verkrijgen voor het realiseren van 

verbeterpunten; 

Eis 21. De accountant wijst een vaste accountmanager en eerste vervanger aan, die 

verantwoordelijk is voor de gehele dienstverlening aan Opdrachtgevers en uit hoofde 

daarvan bevoegd is beslissingen te nemen. 

Eis 22. De accountant spreekt de intentie uit dat minimaal de verantwoordelijke partner of de 

eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de controle, gedurende de contractperiode 

dezelfde personen blijven. 

Eis 23. De accountant is in staat om, gedurende de contractperiode, de continuïteit van zowel de 

reguliere (controle) werkzaamheden als de educatie te waarborgen.  

Eis 24. Teammutaties worden zo veel als mogelijk  beperkt en indien noodzakelijk voorgelegd aan 

de Concern controller.  

Eis 25. De accountant gaat ermee akkoord dat, indien naar oordeel van de 

auditcommissie/accountantscommissie sprake is van onvoldoende gekwalificeerd 

personeel, de auditcommissie/accountantscommissie bevoegd is, namens de raden om de 
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verwijdering van dit personeel te gelasten en is de accountant verplicht tot onmiddellijke 

deugdelijke vervanging over te gaan. Vervanging van personeel heeft geen financiële 

gevolgen.  

Eis 26. De accountant waarborgt bij wisseling in de samenstelling van het controleteam een goede 

kennisoverdracht en kennismanagement binnen het controleteam voor een doelmatige en 

doeltreffende controle van de jaarrekening. Dit houdt ook in dat een wisseling in de 

samenstelling van het controleteam geen extra interne belasting en/of extra kosten met 

zich me zal brengen. Het controleteam dat de interim controle uitvoert zal in principe ook 

de eindcontrole uitvoeren.  

2.4 Commerciële eisen  

Eis 27. Alle prijzen en tarieven zijn op basis van prijspeil 2020 en zijn in ieder geval vast tot 1 juli 

2021. 

Eis 28. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro (€) en exclusief btw. De door inschrijver 

aangeboden prijzen en tarieven zijn inclusief overige belastingen en/of heffingen, reis- en 

verblijfkosten en soortgelijke. 

Eis 29. Ten hoogste één (1) maal per jaar, voor het eerst op 1 juli 2021, kunnen de door 

Opdrachtnemer  geoffreerde prijzen en tarieven worden herzien. Ook in het geval van een 

negatieve indexering moet de herziening van de tarieven worden doorgevoerd. De 

tarieven worden geïndexeerd conform het CBS indexcijfer 6920 Accountants, 

boekhouders en belastingconsulenten (2015 = 100). Indien de indexcijfers nog niet 

vastgesteld zijn, worden de voorlopige cijfers gehanteerd, zonder dat een eventuele 

verrekening achteraf plaatsvindt.  

Eis 30. Door middel van een jaarlijkse opdrachtbevestiging worden eventuele prijs- en 

tariefwijzigingen voorafgaand aan het controlejaar (niet kalenderjaar) vooraf schriftelijk 

aan de Opdrachtgever meegedeeld. Waarna  de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd 

na ondertekening van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de Opdrachtgever.  

Eis 31. Indien in een jaar afgezien is van het herzien van prijzen en tarieven, dan vindt indexering 

in het daarop volgende jaar plaats over de periode van één (1) jaar. Van indexering over 

meerdere jaren is derhalve nimmer sprake. 

Eis 32. Opdrachtnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat alleen daadwerkelijk 

ingezette uren kunnen worden gedeclareerd. 

Eis 33. Opdrachtnemer is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat kosten en uren van woon-

werkverkeer (tot aan de startplek) voor rekening van Opdrachtnemer zijn. 

Eis 34. Facturatie geschiedt per gemeente afzonderlijk op basis van een urenverantwoording 

waarover, voor facturering overeenstemming is bereikt met de concerncontroller. 

Eis 35. Facturatie en betaling van de reguliere werkzaamheden vinden plaats in vier termijnen 

(20% aanvang interim werkzaamheden, 40% na interim werkzaamheden (na management 

letter), 30% aanvang jaarrekeningcontrole, 10% afronding jaarrekeningcontrole en 

oplevering accountantsverklaring) waarbij de laatste termijn na het afgeven van de 

controleverklaring. 

Eis 36. De factuur bevat de volgende specificaties: verantwoording uren, aard van de 

werkzaamheden, ingezette medewerkers met bijbehorend tarief per functieniveau. 

Eis 37. Facturatie Haarlem geschiedt digitaal naar: crediteuren@haarlem.nl  

mailto:crediteuren@haarlem.nl
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Facturatie Zandvoort geschiedt digitaal naar: crediteuren@zandvoort.nl  

2.5 Eisen ten aanzien van meerwerk  

Eis 38. Bij meerwerk wordt onderscheid gemaakt in meerwerk voor de natuurlijk adviesfunctie en 

meerwerk voor de certificerende functie.  

Eis 39. Meerwerk is alleen toegestaan in situaties die vooraf niet in te schatten waren. 

Eis 40. Meerwerkopdrachten (zowel als gevolg van de natuurlijke adviesfunctie als de 

certificerende functie) worden te allen tijde vooraf schriftelijk voorgelegd aan de 

concerncontroller wat betreft gemeente Haarlem en aan de griffie wat betreft gemeente 

Zandvoort. De concerncontroller van gemeente Haarlem en/of griffie van gemeente 

Zandvoort geeft, schriftelijk opdracht aan de accountant. De concerncontroller en/of griffie 

zoekt indien noodzakelijk afstemming met de Auditcommissie/Accountantscommissie en/of 

rapporteert aan de commissie.  

Eis 41. Meerwerk facturen waar geen schriftelijke opdracht voor is verstrekt door de 

concerncontroller van gemeente Haarlem en/of griffie van gemeente Zandvoort worden 

niet betaalbaar gesteld. De concerncontroller en/of griffie geeft schriftelijk opdracht aan de 

accountant.  

2.6 Juridische eisen  

Eis 42. Opdrachtnemer is in het bezit van alle vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren 

van de in de Aanbestedingsleidraad genoemde activiteiten. 

Eis 43. Het laten uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming is alleen toegestaan als 

Opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

Eis 44. Als hoofdaannemer draagt Opdrachtnemer volledige verantwoordelijkheid voor de 

activiteiten van zijn onderaannemers. Opdrachtnemer verzorgt de communicatie 

namens en naar de onderaannemer(s). Facturering van werkzaamheden die in 

onderaanneming worden uitgevoerd, wordt door de hoofdaannemer verzorgd. 

2.7 Eisen ten aanzien van de presentatie 

Eis 45. De accountant gaat ermee akkoord dat het controleteam bij de inschrijving een presentatie 

geeft aan het beoordelingsteam. De presentaties staan gepland op [datum en tijd]. U wordt 

verzocht deze datum in uw agenda vrij te houden.  

Eis 46. De accountant gaat ermee akkoord dat de functionarissen die de presentatie verzorgen 

daadwerkelijk worden ingezet voor de opdracht.  

 

mailto:crediteuren@zandvoort.nl
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3 Nadere criteria 

Inschrijver dient te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de hoofdstukken 2 

Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen en hoofdstuk 3 Programma van eisen. Daarnaast vindt de 

beoordeling plaats op de nadere criteria waarmee de Inschrijver zijn toegevoegde waarde en 

onderscheidend vermogen aan kan tonen. Om de economisch meest voordelige inschrijving op basis 

van beste prijs-kwaliteitverhouding te bepalen, worden de volgende nadere criteria met 

bijbehorende punten gehanteerd: 

  

Nadere criteria Punten 

Kwaliteit Totaal 750 

Nader criterium 1 Plan van aanpak controle  450 

Nader criterium 2 Digitalisering audit 50 

Nader criterium 3 Duurzaamheid 75 

Nader criterium 4 Presentatie  175 

   

Prijs Totaal 250 

Totaalprijs Totaalprijs 250 

 

[TOELICHTING] 

Door middel van een Nader criterium geeft inschrijver zijn invulling/beschrijving/werkwijze op een 

bepaalde vraag. De antwoorden van de Inschrijvers worden vergeleken met de mate waaraan zij 

voldoen aan het gestelde nadere criterium c.q. de doelstellingen die Opdrachtgevers beogen, een 

Inschrijver kan zich door zijn antwoord dus beter of slechter onderscheiden van een andere 

Inschrijver.  

3.1 Nadere criteria Kwaliteit 

Per nader criterium ontvangen Opdrachtgevers een uitwerking van de visie van Inschrijver omtrent 

de gevraagde aandachtspunten, mede ten behoeve van de presentatie. De Inschrijver is vrij deze 

aandachtspunten naar eigen inzicht uit te breiden en de uitwerking vorm te geven. 

Opdrachtgevers stellen maximaal 20 pagina’s A4 enkelzijdig, lettergrootte 10, regelafstand 1 ter 

beschikking voor de nadere criteria 1, 2 en 3, exclusief CV’s van het controleteam en een eventuele 

planning.  

 

Nader criterium 1 Plan van aanpak controle aanpak  Punten: 450  

Opdrachtgevers wensen inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de Inschrijver de controle bij de 

gemeente Haarlem en Zandvoort gaat uitvoeren. In welke mate dit concreet toegespitst is op de 

huidige interne organisatie bij Haarlem en Zandvoort. En in hoeverre de Inschrijver kan bijdragen aan 

een verdere verbetering / toepassing van het 3-lines of defence model binnen de ambtelijke 

organisatie. Opdrachtgevers vragen om bij de uitwerking van dit onderdeel expliciet invulling te 

geven aan onderstaande elementen:  
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- Op welke wijze gaat Inschrijver invulling geven aan de samenwerking met het Audit Team om tot 

een zo efficiënt mogelijke aanpak en uitvoering van de controle te komen? Laat hierbij planning, 

risicoanalyse, aanpak, uitvoering en communicatie terugkomen. 

- Hoe zorgt Inschrijver er voor dat, binnen de kaders van regelgeving, optimaal gebruik gemaakt 

wordt van de door het Audit Team uitgevoerde werkzaamheden? 

- Met welk controleteam gaat u de controles uitvoeren en op welke wijze sluit dit aan op een 

gezamenlijke aanpak met het Audit Team? Welke eventuele aanvullende eisen u stelt aan de 

organisatie in het kader van de controles en hoe u daarover met de organisatie communiceert? 

Hoe houdt de Inschrijver bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening met het 

feit dat de twee gemeenten gebruik maken van dezelfde ambtelijke organisatie en grotendeels 

sprake is van dezelfde processen? 

- Op welke wijze waarborgt de Inschrijver dat het (afgesproken) tijdpad bij beide gemeenten 

wordt gehaald? 

- Welke ideeën heeft de Inschrijver om de gemeenten verder te helpen bij de verdere uitwerking  

van het 3-lines of defencemodel en op welke wijze de Inschrijver tot concrete adviezen komt om 

de eerste en tweede lijn beter in positie te brengen?  

- In dit kader ook de wijze waarop de Inschrijver de organisatie de komende periode meeneemt 

richting de wettelijk verplichte rechtmatigheidsverantwoording in 2021: wat verwacht u van de 

organisatie en wat mag de organisatie van u verwachten?  

- Hoe uw communicatieplan / -wijze is, gespecificeerd naar de verschillende gremia binnen de 

organisatie (raad, college, controller, etc.) en op welke wijze u betrokken bent gedurende het 

gehele jaar? Daarin ook specifiek ingaand op hoe u omgaat met (spoed)vragen uit de organisatie. 

 

Het plan van aanpak zal beoordeeld worden op realiteit, innovatie, kwaliteit en concreetheid. 

 

Nader criterium 2 Plan van aanpak digitalisering audit Punten: 50 

De gemeentelijke organisatie heeft specifiek behoefte aan een adviestraject over het realiseren van 

een interne beheersingsomgeving waarbij sprake is continue monitoring en auditing met 

gebruikmaking van digitale technieken. Voor een dergelijk streven zijn organisatorische en 

systeemtechnische veranderingen noodzakelijk. De opdrachtgevers hebben behoefte aan advies op 

dit gebied. Zodat aan de hand van een stapsgewijze aanpak een transformatie gerealiseerd kan 

worden in de interne (geautomatiseerde) beheersingsomgeving waarbij uiteindelijk ook de 

controleaanpak van het Audit Team en de accountant hierop aangepast kan worden.  

 

Opdrachtgevers vragen de Inschrijvers om te beschrijven hoe een dergelijk adviestraject 

vormgegeven zou worden in combinatie met de certificerende functie. Daarnaast vragen wij de 

Inschrijver in te gaan op de risico’s en kansen die u  ziet in het proces van digitalisering interne 

beheersing en accountantscontrole en hierbij in te gaan op ten minste de volgende aspecten: 

- Aan welke voorwaarden ten aanzien van de geautomatiseerde omgeving dienen de gemeenten 

te voldoen om digitalisering in de certificerende functie mogelijk te maken? 

- In hoeverre kan de Inschrijver behulpzaam zijn bij - en adviezen geven over - het realiseren van 

deze voorwaarden door de gemeenten? 

- Welke IT tools kunnen reeds door de organisatie toegepast worden, ook indien er nog gebruik 

wordt gemaakt van verouderde systemen en de gemeenten nog niet aan alle voorwaarden 
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kunnen voldoen? Kan de Inschrijver hier concrete voorbeelden van noemen, gekoppeld aan de 

betreffende stroom / jaarrekeningpost in de gemeentelijke jaarrekening? 

- Op welke wijze is de Inschrijver voornemens om zelf gebruik te maken van IT-tools en is dit ten 

behoeve van het verkrijgen van controlezekerheid? 

- Op welke wijze kan de Inschrijver bijdragen aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie 

en de controle aanpak van het Audit Team en de accountant in relatie tot de 

digitaliseringsdoelstelling? 

- Welk effect zal een optimaal gebruik van digitalisering hebben op de controle aanpak en het 

controlebudget? 

 

Het plan van aanpak zal beoordeeld worden op realiteit, innovatie, kwaliteit en concreetheid.  

 

Nader criterium 3 Duurzaamheid  Punten: 75 

De gemeente Haarlem heeft in haar doelstellingen voor de komende jaren de 

toekomstbestendigheid van de stad centraal staan met de focus op duurzaamheid, energie en 

mobiliteit. Dit komt sterk naar voren In het coalitieprogramma 2018-2022 getiteld Duurzaam doen! 

Gemeente Haarlem werkt hierbij onder andere toe naar een klimaatbegroting. Haarlem wil in 2030 

klimaatneutraal zijn, per 2040 aardgasvrij en circulair en in 2050 moet de openbare ruimte 

klimaatbestendig zijn ingericht. De gemeente gaat daarom investeren in energietransitie, 

klimaatadaptatie en verduurzaming. In 2019 zijn de eerste stappen gezet door het kader voor 

bestuur, beleid en investeringen stapsgewijs te versterken. 

 

Met name voor de gemeente Haarlem maar ook voor de gemeente Zandvoort geldt daarom dat 

gezocht wordt naar een effectieve interne beheersing en een betrouwbare rapportagestructuur 

waarin de verantwoording over duurzaamheidsdoelstellingen vormgegeven wordt. 

 

De Opdrachtgevers wensen inzicht te krijgen in de visie van de Inschrijver op de ontwikkeling van 

duurzaamheidsverslaggeving bij gemeenten en de certificering hiervan door de accountant. Hierbij is 

het van belang dat onderscheid wordt gemaakt in financiële en niet financiële aspecten. Wij vragen 

de Inschrijver dit als uitgangspunt te nemen in de uitwerking van de door Inschrijver te bieden 

begeleiding op dit traject om te komen tot een aanvullende certificerende opdracht met betrekking 

tot de te ontwikkelen duurzaamheidsrapportage. 

 

Hierbij vragen we u op onder andere op de volgende elementen in te gaan: 

- Over welke ervaringen en specialisten beschikt de Inschrijver op het gebied van advisering en 

certificering van duurzaamheidsverslagen en de implementatie van interne beheersing rondom 

duurzaamheidsdoelstellingen? 

- Welke aanpak en eventueel stappenplan hanteert de Inschrijver bij de begeleiding en/of 

advisering rondom de ontwikkeling van duurzaamheidsverslaggeving? 

- Welk onderscheid in producten biedt de Inschrijver aan op het gebied van certificering van 

duurzaamheidverslaggeving eventueel specifiek ten behoeve van de overheidssector? 

- Wat zijn de mogelijkheden vanuit de Inschrijver in dit begeleidingstraject in combinatie met de 

certificering voor de jaarrekening? 
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- Welke eisen stelt de Inschrijver aan de organisatie om een aanvang te maken met de opzet van 

duurzaamheidsverslaggeving? 

- Aan welke voorwaarden dient de organisatie en het duurzaamheidsverslag te voldoen om voor 

certificering in aanmerking te komen? 

De visie zal worden beoordeeld op realiteit, creativiteit en concreetheid.  

 

Nader criterium 4 Presentatie Punten : 175 

Inschrijver geeft een presentatie waarin het beoogd controleteam zich voorstelt en een toelichting 

geeft op de inschrijving. Daarbij presenteert het team de uitwerking van een casus. Gedurende de 

presentatie kunnen Opdrachtgevers vragen stellen met betrekking tot de Inschrijving en casuïstiek. 

De presentatie duur maximaal 60 minuten. Een uur voor aanvang van de presentatie ontvangt u de 

casuïstiek. De presentaties vinden plaats zonder aanwezigheid van andere Inschrijvers. 

Bij de beoordeling van de presentatie tellen de volgende elementen mee: 

1. Didactische vaardigheden; 

2. Sociale vaardigheden; 

3. Deskundigheid; 

4. Communicatievermogen; 

5. Overtuigingskracht; 

6. Organisatiebewustzijn.  

3.2 Gunningscriteria Prijs 

Nader criterium 5 Prijs Punten : 250  

Inschrijver vult het prijsinvulformulier volledig in de vragenlijst prijslijsten. 

 

Inschrijver geeft een prijs op jaarbasis voor de werkzaamheden van: 

1. De algemeen certificerende functie van de jaarrekening uitgesplitst naar gemeente Haarlem 

en gemeente Zandvoort. Het betreft één prijs (jaarbedrag) per boekjaar uitgesplitst per 

gemeente. De bedragen dienen door de Inschrijver onderbouwd te worden met een 

inschatting van de uren per functieniveau met bijbehorend tarief.  

2. Voor overige incidentele en separate opdrachten zullen per opdracht offertes worden 

opgevraagd. Dit dient u te onderbouwen door uurtarieven te geven voor junior, medior en 

senior adviseur en informatie over de samenstelling van deze tariefcategorieën. Deze 

uurtarieven dient u op te nemen in het prijsinvulformulier (Bijlage 6).  

 

Opdrachtgever verstaat hieronder: 

Junior: 

Bij junior gaat het om een startersfunctie, een junior heeft veel begeleiding nodig, doet 

kleine projecten en minder complexe werkzaamheden, heeft ongeveer 0-3 jaar ervaring. 

Medior: 

Een medior kan zelfstandig kleine projecten en minder complexe werkzaamheden doen, 

moet bij grotere projecten en complexere werkzaamheden nog begeleid worden, kan 

meedenken over strategische vraagstukken, heeft ongeveer 4-6 jaar ervaring. 
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Senior: 

Een senior is een expert in zijn of haar vak, kan zelfstandig grote projecten en complexe 

werkzaamheden doen, kan juniors en mediors begeleiden, heeft een belangrijke inbreng in 

strategische vraagstukken, heeft meer dan 7 jaar ervaring. 

 

Inschrijvingen die in de ogen van Opdrachtgever in verhouding tot de uit te voeren diensten en 

andere Inschrijvingen abnormaal laag lijken, kan Opdrachtgever – na verificatie (toelichting) – 

terzijde leggen of ongeldig verklaren.   

 

Een lagere prijs resulteert in een hogere score. 
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4 Beoordelingsprocedure 

De Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver met de ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving’ op 

basis van beste prijs-kwaliteit verhouding. Deze wordt berekend aan de hand van: 

Kwaliteit  750 punten 

Prijs  250 punten 

Totaal aantal te behalen punten  1.000 punten  

 

In de onderstaande tabel is de verdeling per nader criterium opgenomen: 

Criterium Omschrijving Maximaal te behalen 

punten 

Kwaliteit 1 Plan van aanpak 

controle 

450 

Kwaliteit 2 Digitalisering audit 50 

Kwaliteit 3 Duurzaamheid 75 

Kwaliteit 4 Presentatie 175 

Prijs Totaalprijs 250 

 

Beoordeling kwaliteit 

Aan de hand van de verstrekte antwoorden/gegevens bij elk nader criterium worden de 

Inschrijvingen beoordeeld op de mate waarin c.q. de wijze waarop zij aan de nadere criteria voldoen.  

Bij de beoordeling van de nadere criteria worden punten toegekend per onderdeel. Op basis van de 

onderstaande verdeling wordt een percentage van het maximaal aantal te behalen punten per 

onderdeel toegekend.  

 

100% Uitstekend Beantwoording voldoet volledig aan het gevraagde, sluit zeer goed aan bij 

de behoefte en wensen van Opdrachtgever en geeft blijk van een 

uitstekend inzicht in de situatie van Opdrachtgever. Dit uit zich onder meer 

doordat uit de beantwoording blijkt dat Opdrachtnemer voor 

Opdrachtgever een relevante en onderscheidende meerwaarde biedt in 

relatie tot het desbetreffende nader criterium en hieruit een goed inzicht 

in de situatie van Opdrachtgever blijkt. De beantwoording is tevens 

concreet en realistisch. 

80% Goed Beantwoording voldoet aan het gevraagde, sluit goed aan bij de behoefte 

en wensen van Opdrachtgever en geeft blijk van goed inzicht in de situatie 

van Opdrachtgever. Beantwoording is concreet en realistisch.  

60% Voldoende  Beantwoording voldoet aan het gevraagde en sluit aan bij behoeften en 

wensen van Opdrachtgever. Beantwoording is in beperkte mate concreet 

en/of realistisch.  

40% Matig Beantwoording voldoet slechts gedeeltelijk aan het gevraagde en sluit 

slechts deels aan bij behoeften en wensen van Opdrachtgever. 

Beantwoording is in beperkte mate concreet en/of realistisch.  
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20% Onvoldoende Beantwoording voldoet onvoldoende aan het gevraagde en/of sluit 

onvoldoende aan bij behoeften en wensen van Opdrachtgever, of 

beantwoording is niet concreet en/of realistisch. 

0%  Geen inhoudelijke beantwoording. 

 

De beoordeling wordt uitgevoerd door een selectiecommissie bestaande uit twee leden van de 

Accountantscommissie van Zandvoort  en de voltallige Auditcommissie van Haarlem. Indien door 

onvoorziene omstandigheden leden van de selectiecommissie uitvallen, behoudt Opdrachtgever zich 

het recht voor om andere raadsleden plaats te laten nemen in de selectiecommissie. 

Elk lid van de selectiecommissie stelt individueel een beoordeling op van de nadere criteria. In een 

plenair overleg van de selectiecommissie worden de argumenten die hebben geleid tot de individuele 

beoordeling besproken. Daarna komt de selectiecommissie tot een unaniem oordeel per nader 

criterium. Dit oordeel is de basis van het verdere verloop van de gunningsprocedure. De totaalscore 

per Inschrijving wordt afgerond op twee (2) decimalen.  

 

Prijsaanbod 

De score op het nader criterium prijs wordt bepaald door gebruik te maken van onderstaande 

formule. 

 

Score = (laagst aangeboden prijs/aangeboden prijs) * maximaal aantal te behalen punten op prijs 

 

De Inschrijving met de laagste prijs krijgt het maximaal aantal punten voor het nader criterium prijs. 

De Inschrijvers met hogere prijzen krijgen een score, die het procentueel prijsverschil uitdrukt in het 

overeenkomstig procentuele verschil in score.   
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