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Nadere informatie 
Korte samenvatting 
(als stuk > 3 A4) 
of integraal voorstel 
(als max 3 A4) 

Aanleiding 
 
Omdat het contract met de huidige accountant Deloitte inmiddels is 
vervallen is binnen Baanbrekers onlangs gestart met een 
aanbestedingstraject voor een (nieuwe)accountant.  
 
Gezien het feit dat we al halverwege het controlejaar zijn is er bewust voor 
gekozen een zeer compacte en basale uitvraag te hanteren. Dit is mede 
ingegeven om de doorlooptijd van het keuze proces zo kort mogelijk te 
houden zodat een (nieuwe)accountant in het derde kwartaal van dit jaar 
nog een interim controle kan uitvoeren.  
 
Een belangrijk onderdeel van het aanbestedingstraject is het programma 
van eisen waarin wordt beschreven waaraan de in aanmerking komende 
accountant dient te voldoen. Ter voorbereiding op de besluitvorming door 
het Algemeen Bestuur (AB) is het programma van eisen ter advisering 
voorgelegd aan de auditcommissie en door hen akkoord bevonden. 
 
In aansluiting hierop wordt het AB gevraagd het bijgevoegde programma 
van eisen vast te stellen. 
 
Argumenten (pro’s) 
De continuïteit van de accountant dienstverlening voor 
Baanbrekers/Ruelong B.V. wordt gewaarborgd. 
 
Kanttekeningen (con’s) 
Geen. 
 
Toelichting  
In het programma van eisen wordt de gevraagde dienstverlening voor de 
accountant van Baanbrekers/Ruelong B.V. beschreven. Bij de onderdelen 
Algemene eisen, Technische bekwaamheid, Controle eisen, Algemene 
inkoopvoorwaarden en Offerte staat beschreven aan welke eisen de 
accountant dient te voldoen om voor de dienstverlening in aanmerking te 
komen.  
 
De inhoud is voorgelegd aan de auditcommissie Baanbrekers en akkoord 
bevonden. Eventuele nadere toelichting tijdens de vergadering. 
 
Voorstel: Vaststellen programma van eisen aanbesteding accountant. 

Implementatie en 
communicatie 

 

Bijlage(n)  Document Programma van eisen. 
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PROGRAMMA VAN EISEN 
 
4.1. Algemene eisen 
De dienstverlening van de accountant heeft zowel betrekking op de gemeenschappelijke regeling 
Baanbrekers als Ruelong B.V. De accountant moet voldoen aan de gedragscode en beroepsregels 
registeraccountants. Daarnaast moet de accountant werken conform vigerende wet- en regelgeving, 
de gemeentewet, de wet gemeenschappelijke regelingen, de commissie BBV (BVV), de geldende 
gemeentelijke verordeningen en ministeriële controleprotocollen in de sectoren Sociale Dienst (SD) 
en de Wet Sociale Dienstverlening (WSD). Voor Ruelong geldt de BVV niet. De accountant dient bij de 
planning en uitvoering van de werkzaamheden hiermee rekening te houden. 
 
Een expliciete eis is dat de signatuur van de accountant past binnen het ondernemende cultuur en de 
dynamische omgeving waarin Baanbrekers/Ruelong B.V. opereert. Baanbrekers/Ruelong B.V. zoekt 
nadrukkelijk een accountant die, ondanks de regeldruk in de branche, zich meer richt op waarden- en 
cultuur gedreven controles en minder op uitputtende formaliteiten. De accountant dient tevens een 
bijdrage te leveren aan het bevorderen van een dergelijke organisatie waarbij beheersing gericht is 
op soft controls met minimale belasting van de organisatie. Wanneer de accountant onvoldoende in 
staat is aan te tonen dat aan deze eis wordt voldaan behoudt Baanbrekers/Ruelong B.V. zich het 
recht voor de accountant uit te sluiten om in aanmerking  te komen voor invulling van de 
dienstverlening.  
 
De door de accountant uit te voeren werkzaamheden zijn geen doel op zich en dienen dienstbaar te 
zijn aan de ambities van Baanbrekers/Ruelong B.V. De aard van de onderzoeken en bezoeken en de 
frequentie hiervan dienen voorafgaand aan iedere controle activiteit te worden afgestemd met de 
directie van Baanbrekers/Ruelong B.V.  
 
4.2. Technische bekwaamheid 
 
4.2.1 Beroepskwalificaties 
Het accountantskantoor moet duidelijk inzicht geven in het kwaliteitsniveau en de persoonlijkheid 
van de functionarissen die zij inzetten bij de uitvoering van het controlewerk Baanbrekers/Ruelong 
B.V. Dit geldt met name voor de kwaliteit van de controleleiders, die tevens contactpersonen zijn 
voor de verschillende organisatieonderdelen van Baanbrekers/Ruelong B.V. Verder moet het 
accountantskantoor inzicht geven in de kwaliteit van het management van het accountantskantoor. 
Zij moeten in ieder geval deel uit maken van de beroepsgroep der accountants als bedoeld in artikel 
393, 1e lid van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De aanbieder moet hieromtrent nadere gegevens 
verstrekken. 
 
4.2.2 Kwalificaties backoffice 
Naast de specifieke accountantsdeskundigheid is het in relatie tot de accountantscontrole van belang 
dat binnen het accountantskantoor kundigheden aanwezig zijn op het gebied van fiscaliteit, 
diepteonderzoeken, bedrijfsvergelijkingen, bedrijfswaarderingen, EDP-audit, Informatisering & 
Automatisering, treasury, risico analyse, juridische vraagstukken, organisatorische aspecten. 
 
4.2.3 Ervaring 
Het accountantskantoor moet ervaring hebben met de controle van sociale diensten en WSW-sociale 
werkbedrijven en moet tevens goed op de hoogte te zijn van de specifieke gemeentelijke 
kenmerken. Daarnaast moet het kantoor kunnen schakelen tussen de eisen die gelden voor een B.V. 
en een overheidsorganisatie. Dit moet onder meer blijken uit het feit dat de aanbieder tenminste 6 
andere sociale diensten en sociale werkbedrijven als referentie opgeeft. Deze referenties mogen niet 
ouder zijn dan 3 jaar. 
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4.2.4 Continuïteitswaarborgen personeel 
Het accountantskantoor moet aantonen dat medewerkers van het accountantskantoor tijdens de 
contractperiode langdurig worden ingezet bij de controlewerkzaamheden van Baanbrekers/Ruelong 
B.V. Het aantal personeelswisselingen moet tot een minimum beperkt worden. De medewerkers 
hebben ruime kennis van en ervaring met de uitvoering van de werkzaamheden bij SD-en en WSW-
en. 
 
4.2.5 Goed geïnformeerd 
Het is van belang dat het accountantskantoor goed op de hoogte is van de voor de gemeenten, 
sociale diensten en sociale werkbedrijven relevante actuele ontwikkelingen en dat zij 
Baanbrekers/Ruelong B.V. hierin proactief kan ondersteunen en adviseren. Het accountantskantoor 
moet vroegtijdig op de hoogte zijn van veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en een 
dusdanige relatie met de rijksoverheid en/of andere instanties onderhouden dat deze informatie 
daadwerkelijk vroegtijdig bekend is. Daarnaast is de accountant op de hoogte van actuele 
ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering, automatisering, faciliteiten, et cetera. 
 
4.2.6 Reactiesnelheid 
Het accountantskantoor moet snel en adequaat kunnen inspelen op actuele gebeurtenissen binnen 
Baanbrekers/Ruelong B.V. Het accountantskantoor moet duidelijk aangeven of zij dit kan garanderen 
en hoe zij dit organiseert. 
 
4.2.7 Klachtenprocedure 
Het accountantskantoor moet een procedure voor de afhandeling van klachten hebben en zij moet 
inzicht geven in deze klachtenprocedure. 
 
4.3. Controle eisen 
 
4.3.1. Algemene eisen en begrippen 
De werkzaamheden omvatten de controle van de in artikel 197 Gemeentewet bedoelde jaarrekening 
dan wel de in het vennootschapsrecht BW boek 2 bedoelde jaarrekening uitgevoerd door de door 
het Algemeen Bestuur benoemde accountant van: 

• het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte 
en samenstelling van het vermogen; 

• het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties; 
• het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening met 

de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels zoals is bedoeld in 
artikel 186 Gemeentewet; 

• de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening; 
• de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of 

deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken, waarbij de nadere 
regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het 
zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen. 

 
4.3.2. De goedkeuringstoleranties 
De goedkeuringstoleranties voor maximaal aanvaardbare fouten en onzekerheden zijn conform de 
percentages genoemd in het besluit accountantscontrole provincies en gemeenten (BAPG) op basis 
van de totale lasten van Baanbrekers c.q. Ruelong B.V.   
 
De accountantscontrole Baanbrekers is toegespitst op de certificerende functie. Het betreft de 
werkzaamheden die beschreven zijn in artikel 213 van de Gemeentewet: 

 U voert het onderzoek naar de jaarstukken uit en geeft hierover een oordeel in de vorm van 
een accountantsverklaring, alsmede een verslag van bevindingen.  
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 U stelt vast in hoeverre de jaarrekening een juist en getrouw beeld geeft van de baten en 
lasten en de balansmutaties en in welke mate het BBV en het BAPG zijn nageleefd.  

 U valideert de jaarlijkse en incidentele verantwoordingen waarvoor een accountantscontrole 
in de regelgeving is voorgeschreven. In deze opdracht zijn deze verantwoordingen nader 
gespecificeerd. Omtrent de uitkomsten van het onderzoek geeft u een accountantsverklaring 
af, rekening houdend met de bepalingen van de specifieke regelgeving. 

 U legt via specifiek afzonderlijke bijlagen in de jaarstukken verantwoording af voor een 
aantal benoemde rijksbijdrageregelingen op basis van Single Information Single audit (SiSa). 

 U geeft controleverklaringen af van additioneel opkomende verzoeken waaronder de interim 
controle waarin een oordeel wordt gegeven over de (primaire)processen die worden 
gehanteerd voor de interne beheersing. 

 
U rapporteert in het verslag van bevindingen de bij de controle van de jaarrekening geconstateerde 
en niet gecorrigeerde fouten en onzekerheden aan het Algemeen Bestuur. De bevindingen uit de 
interim controle (managementletter) worden gerapporteerd aan de directeur en de manager 
Bedrijfsvoering & Control. Bij de rapportering neemt u een rapporteringstolerantie in acht die 
bepalend is voor het al dan niet rapporteren van een fout of onzekerheid. De rapporteringstolerantie 
is gelijk aan de hiervoor genoemde goedkeuringstoleranties. Het Algemeen Bestuur van Baanbrekers 
c.q. de AVA van Ruelong B.V. heeft de bevoegdheid een lagere rapporteringstolerantie voor te 
schrijven dan aangegeven in het BAPG. Dit heeft geen gevolgen op de omvang van de 
controlewerkzaamheden, maar wel voor de door u te rapporteren geconstateerde en niet 
gecorrigeerde fouten. 
 
4.3.3. Overige taken  
Naast de certificerende functie hebt u als controlerend accountant ook een natuurlijke adviesfunctie. 
Deze komt tot uiting door ongevraagde en proactieve waarde toevoegende adviezen die tijdens de 
werkzaamheden worden gegeven. Onder andere in de managementletter die u naar aanleiding van 
interim-controle moet uitbrengen worden deze adviezen zichtbaar. Onderwerpen die dan aan de 
orde kunnen komen zijn onder meer : 

 administratieve organisatie 

 ICT-systemen 

 (primaire)processen 

 bedrijfsvoering 

 fiscale aangelegenheden 

 verslaggeving 

 risicoanalyse 
 

Meerwerk wordt alleen gehonoreerd na voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever. 
 
4.3.4. Vereiste resultaten 
De resultaten van de controlerende werkzaamheden en de natuurlijke adviesfunctie moeten per 
kalenderjaar uitmonden in een managementletter, een verslag van bevindingen en een 
accountantsverklaring, 
 
4.3.5. Uitvoering 
 
A. Tijdschema. 

Voor de uitvoering van de controlewerkzaamheden hanteert Baanbrekers/Ruelong B.V. het 
bijgevoegd tijdschema (bijlage 1). U neemt de in het tijdschema genoemde data strikt in acht.  

 



 4  

B. Rapportages.   
U stelt minimaal drie soorten rapportages op: 
1. Managementletter:  

Hierin beschrijft u, naar aanleiding van de interim-controle, de mogelijke risico's, verbeter- 
en aandachtspunten betreffende de processen en procedures (beheersingsstructuur) en 
overige, in het kader van voor de bedrijfsvoering van belang zijnde onderwerpen. 

2. Verslag van bevindingen:  
U stelt dit verslag op na afronding van de controle op de jaarrekening. Daarin is opgenomen 
een verslag van de resterende dan wel geconstateerde fouten, onzekerheden of mogelijke 
verbeteringen op het gebied van de verslaglegging. Uw opmerkingen zijn van dien aard dat 
ze nimmer afbreuk doen aan de strekking van de accountantsverklaring.  

3. Accountantsverklaring:  
U stelt deze verklaring op na afronding van de controle op de jaarstukken; 
 

C. Controleteam 
Uitgangspunt is dat het team dat bij Baanbrekers/Ruelong B.V. de controlerende 
werkzaamheden uitvoert, bestaat uit professionals met ruime kennis van en ervaring met 
gemeentelijke overheden in het bijzonder SD en WSD en voor deze sector(en) relevante 
onderwerpen om de doelstellingen van deze opdracht te kunnen realiseren. Bij de uitvoering van 
de controle en advieswerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk digitale 
hulpmiddelen zowel vanuit de accountant als vanuit Baanbrekers/Ruelong B.V. De 
eindverantwoordelijke heeft minimaal de kwalificatie van registeraccountant (RA), hetgeen blijkt 
uit inschrijving in het daartoe bestemde register. 
 

D. Communicatie 
Voorafgaand aan de interim- en jaarrekeningcontrole vindt er minimaal 1 maand van tevoren, 
overleg plaats over de op te leveren stukken en het tijdsbestek waarin e.e.a. moet worden 
opgeleverd. Minimaal 2 weken voorafgaande aan de controle informeert de accountant de 
teamleider Interne Beheersing over de interviews die worden gehouden en de dossiers die 
worden gecontroleerd. Dit maakt het mogelijk om over de juiste personen en dossiers te kunnen 
beschikken. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt 
periodiek (afstemmings-)overleg plaats tussen de accountant, de auditcommissie en de 
controller. U dient jaarlijks een plan van aanpak aan te leveren voor het komende controlejaar bij 
de teamleider Interne Beheersing. U voert met ons overleg en wel na afronding van de interim-
controle en de controle op de jaarrekening. U bespreekt voorafgaand aan de behandeling van de 
jaarstukken door het Algemeen Bestuur het verslag van bevindingen in de vergadering van het 
Dagelijks Bestuur en de auditcommissie. U verstrekt ongevraagd alle verslagen of rapporten, 
anders dan de accountantsverklaring, het rapport van bevindingen en de managementletter, die 
u over Baanbrekers/Ruelong B.V. uitbrengt. 

 
4.3.6. Randvoorwaarden 
De accountant moet aantoonbaar voldoen aan de AVG en compliant zijn aan de ISO 27001 norm 
(informatieveiligheid). Het opstellen van een verwerkersovereenkomst kan tot de vereisten behoren. 
Wij gaan met u een overeenkomst aan voor bepaalde tijd en wel gedurende een periode van 2 jaren, 
te weten over de boekjaren 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019 met een optie tot 
tweemaal een verlenging van één jaar. De controles hebben dus betrekking op de rekeningjaren 
2018 en 2019. 
 
4.4 Algemene inkoopvoorwaarden  
In de bijgesloten bijlage zijn de eenmalig geldende “Algemene voorwaarden van 
Baanbrekers/Ruelong B.V. voor het inkopen van diensten” ingevoegd.  
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4.5 Offerte 
 
4.5.1 Opbouw offerte 
In uw offerte geeft u aan welke visie u hebt op het gebied van de certificerende functie, welke 
ervaringen uw organisatie heeft op het gebied van controlewerkzaamheden bij gemeentelijke 
overheden en sociale diensten en u vermeldt zes referentie sociale diensten en/of sociale 
werkbedrijven waarmee u minimaal 3 jaren recente ervaring heeft. Uw offerte is gebaseerd op vaste 
aanneemsommen (excl. BTW). Hier moet u een splitsing aanbrengen in de reguliere 
accountantswerkzaamheden en een bedrag per specifieke vorm van dienstverlening. U neemt reis- 
en verblijfkosten als vaste post op in uw offerte. Deze kunnen nimmer overschreden worden. 
 
4.5.2 Uitbrengen offerte 
U brengt op basis van dit programma van eisen uiterlijk dd-mm-2018 voor 09.00 uur een schriftelijke 
offerte uit. Wij nemen geen offertes in behandeling die te laat zijn ontvangen. U richt uw offerte aan 
het Dagelijks Bestuur Baanbrekers/Ruelong B.V., t.a.v. de heer W. Bak, directeur, Postbus 15, 5140 
AA  Waalwijk. 


