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Nota van inlichtingen ten behoeve van de Europese aanbesteding Accountantsdiensten NWO-D 
Datum : 15 juni 2022 
 
 
Deze Nota van inlichtingen bevat alle vragen en opmerkingen, die gesteld zijn binnen de uiterste termijn voor het stellen van vragen. De vragen 
zijn geanonimiseerd in deze Nota van inlichtingen opgenomen. Tevens dient deze Nota van inlichtingen om beperkte aanpassingen en 
wijzigingen van de Aanbestedingsdocumenten mee te delen. 
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Vragen over het Beschrijvend document 
 
Nr.  § Blz.  Vraag Antwoord 

1.  1.1 8 Wanneer wordt de strategie 2023-2026 publiek? Aanbestedende dienst is voornemens deze 4 juli aan te bieden aan de minister waarna de 
strategie naar verwachting publiek gemaakt zal worden.  

2.  1.1 8 Wat is de rol van internal audit in de financial audit van 
de JR? Op welke wijze wordt er nu samengewerkt en wat 
is hierin de ambitie van NWO? 

De internal audit afdeling voert voornamelijk operational audits uit. De afdeling kan ook financial 
audits uitvoeren maar dit is voor de komende drie jaren niet voorzien in het audit jaarplan. In het 
kader van de COS 610 controlestandaard wordt door de huidige accountant niet gesteund op de 
werkzaamheden van internal audit in het kader van de jaarrekeningcontrole. Wel is er de sterke 
behoefte om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen om zodanig te voorkomen dat zaken 
dubbel gedaan worden. Daarbij staat de interne audit functie open voor samenwerking in audits, 
e.e.a. conform de gedragslijn die door de NBA hierover wordt uitgedragen om de externe 
accountant en interne auditor maximaal te laten samenwerken. 

3.  1.1 9 U noemt onder “voor de accountant relevante 
systemen” enkele platforms welke u binnen uw 
organisatie gebruikt. Graag vragen wij u meer inzicht te 
verschaffen over hoe uw IT-landschap is ingericht.  

De belangrijkste systemen voor de jaarrekeningcontrole betreffen het primaire system 
(bronregistratie subsidieverstrekkingen) ISAAC (maatwerk pakket voor NWO) en Unit4 UBW 
(betreft het financieel pakket). 

4.  1.1 9  Welke andere applicaties gebruikt NWO die mogelijk 
relevant zijn voor de jaarrekeningcontrole naast Unit4 
Business World en RAET? 

Naast genoemde systemen is ISAAC relevant. Dit betreft de primaire bronregistratie van de 
verstrekte subsidies en betreft een maatwerk pakket voor NWO. 

5.  1.1 9  

Welk beleid/strategie heeft NWO ten aanzien van de 
inzet van IT in het realiseren van haar strategische 
doelstellingen? 

Eind 2021 heeft de RvB het Programma CIO vastgesteld. Het strategisch belang betrof met name 
de volgende vier aspecten: 
1. Verantwoording doelmatigheid en doeltreffendheid inzet van publieke middelen 
2. Lerende organisatie: Monitoren, evalueren en leren en Decision Support 
3. Gezonde bedrijfsvoering en toenemende compliance-vereisten 
4. ‘Practice what you preach’: Open NOW 
 
Doel van het Programma CIO (Informatiemanagement) is te komen tot een NWO-
informatiehuishouden dat aan deze eisen tegemoet komt. 
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6.  1.1 9  
Wat zijn de belangrijkste (voorgenomen) wijzigingen in 
het overall IT-(applicatie) landschap en de IT-
infrastructuur? 

Op basis van een (nog uit te voeren assessment) zal de netwerk infrastructuur en structurele 
upgrade ondergaan om de (harde) IT Architectuur weer up to date te brengen en 
toekomstbestendig te maken. Hierbij zal tevens worden gekeken naar de mogelijk gedeeltelijke 
outsourcing van de diensten, die vermoedelijk beter (en goedkoper) door derden kan worden 
geleverd. 

7.  1.1 9  In welke mate maakt NWO gebruik van Cloud Service 
Providers en kunt u de diensten beschrijven die zijn 
uitbesteed? 

Op dit moment zijn slechts enkele applicaties op clouddiensten gebaseerd. Samen met de 
vernieuwing van de harde IT infrastructuur, zal ook een ‘cloud first strategie worden’ 
geïmplementeerd, waarbij “security & privacy by design” als zal worden uitgangspunt worden 
gehanteerd.  

8.  2.3 13 In de planning is opgenomen dat de overeenkomst in zal 
gaan per 17 oktober 2023. Om de controle 2023 tijdig te 
kunnen opstarten is een eerdere ingangsdatum gewenst. 
Kunt u aangeven of u voornemens bent de 
overeenkomst bijvoorbeeld na definitieve gunning eind 
2022  of vroeg in 2023 in te laten gaan? 

Aanbestedende dienst is bereid om de ingangsdatum van de Overeenkomst te vervroegen, zodat 
Opdrachtnemer eerder kan aanvangen/starten met de controle van boekjaar 2023. 
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9.  2.8 14 Een gestanddoening van de inschrijving gedurende 
minimaal een half jaar tot 30 dagen na de dag waarop 
door de rechter in eerste aanleg uitspraak is gedaan is 
een lange tijd, waarin veel kan veranderen. 
Opdrachtnemer acht een lange gestanddoeningstermijn 
over het algemeen niet wenselijk, omdat het mogelijk is 
dat gedurende die termijn de situatie van 
Opdrachtnemer wijzigt. Het kan namelijk voorkomen dat 
een vennootschap die gelieerd is aan Opdrachtnemer 
werkzaamheden uitvoert voor de Opdrachtgever, 
waardoor Opdrachtnemer de opdracht niet meer kan 
uitvoeren i.v.m. de onafhankelijkheid. Bovendien is het 
vrijwel onmogelijk om voor een lange periode hetzelfde 
team als genoemd in de inschrijving beschikbaar te 
houden. Daarnaast kan er sprake zijn van een nieuwe 
situatie die mogelijk als "wezenlijke wijziging" moet 
worden gekwalificeerd en in dat geval zou de 
overeenkomst opnieuw moeten worden aanbesteed met 
inachtneming van de gewijzigde omstandigheden 
(looptijd/overdrachtswerkzaamheden/etc). De offerte 
zou dan ook niet meer één-op-één van toepassing zijn.  
Gaat u ermee akkoord dat  (a) de Opdrachtnemer niet 
gehouden is hetzelfde team ter beschikking te stellen 
(uiteraard wel vergelijkbaar) als aangegeven in de offerte 
en dat (b) dat geen beroep op de offerte  kan worden 
gedaan in geval van een wezenlijke wijziging? 

a) Aanbestedende dienst wil middels gunningcriterium 5 (paragraaf 6.2.5 van het Beschrijvend 
document) de kwaliteit van het in te zetten team beoordelen door middel van een 
interview met de belangrijkste sleutelfunctionarissen die deel uitmaken van het 
controleteam. Uitgangspunt is daarom, dat de door Inschrijver voorgestelde team, ook 
daadwerkelijk uitvoering zal geven aan de Opdracht. Aanbestedende dienst begrijpt dat er 
omstandigheden zijn (bijvoorbeeld een lid van het voorgestelde team is niet meer 
werkzaam voor Inschrijver), waardoor niet meer exact hetzelfde team ter beschikking kan 
worden gesteld. Opdrachtnemer informeert in zulk geval Aanbestedende dienst zo spoedig 
mogelijk en zal een nieuw teamlid voorstellen die minimaal vergelijkbaar is het teamlid dat 
vervangen wordt (met inachtneming van Bijlage M Format sleutelfunctionaris). Het nieuwe 
teamlid kan pas na schriftelijk akkoord Aanbestedende dienst worden ingezet.  

 
b) Aanbestedende dienst begrijpt  vraag vragensteller niet en verzoekt vragensteller de vraag 

te verduidelijken, zodat Aanbestedende dienst de vraag kan beantwoorden voor NvI 2. 
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10.  6.2.5 31 Aangaande het interview verlangt u, naast aanwezigheid 
van een partner, manager en controleleider, de 
deelname van een “Young Prof (assistent accountant)”. 
Binnen onze organisatie hebben wij young professionals 
op verschillende niveaus. Mag de door ons voorgestelde 
young professional ook een andere functie bekleden dan 
assistent accountant? 

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord. Aanbestedende dienst prefereert een assistent 
in de rol van young professional. 
 
 

11.  6.2.5 31 Graag vernemen wij o.b.v. functieprofielen wie er vanuit 
NWO-D deelnemen aan het interview. 

Vicevoorzitter raad van bestuur 
Hoofd Financiën 
Concern Controller (2x) 
 
Alle functionarissen kunnen zich indien noodzakelijk (door medewerkers van 
NWO) laten vervangen, bijstaan of adviseren. 

12.  6.2.5 31 Wij zetten waarschijnlijk graag twee partners in voor 
NWO, gezien het profiel, en zouden deze ook graag 
afvaardigen naar het interview. Gaat u hiermee 
akkoord? 

Aanbestedende dienst gaat hier mee akkoord, mits ze ook allebei worden ingezet en de andere 3 
functionarissen er ook bij zijn. 
 
 

13.  6.2.5 31 
Wij zouden graag onze IT auditor voorstellen tijdens het 
interview. Bent u bereid deze rol toe te voegen aan het 
team dat op interview gaat? 

Een IT auditor heeft wat betreft de aanbestedende dienst minimaal de rol van manager. In dat 
verband gaat de aanbestedende dienst akkoord met het voorstellen van een IT auditor (manager) 
tijdens het interview.  
 
 

14.  6.2.2. 38 Wij zouden graag in aanvulling op het formulier 
Sleutelfunctionarissen een beknopt CV toevoegen van de 
beoogde teamleden en specialisten. Gezien het belang 
van het team voor de kwaliteit van de dienstverlening 
aan NWO geven we u graag in overweging om een 
weging toe te kennen aan de sleutelfiguren en cv’s 
binnen het gunningscriterium kennis en ervaring. Bent u 
hiertoe bereid? 

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee akkoord.   



Pagina 6 van 38 
 

 
Vragen over het Programma van Eisen 
 
Nr. § Blz.  Vraag Antwoord 
15.  1.3 3 U voert ook projecten uit gesubsidieerd door de EU. 

Zijn deze in de afgelopen tijd gecontroleerd (vanuit 
de EC) en wat waren de bevindingen daarbij? 

Er zijn geen significante bevindingen geconstateerd. 

16.  2.3.3 6 Welke maatregelen heeft u reeds geïmplementeerd 
in het kader van Riskmanagement t.a.v. mogelijke 
risico’s? 

Op dit moment is risicomanagement in een ‘opstartfase’ binnen NWO. Er is een risicoregister 
beschikbaar met daarin voornamelijk strategische risico’s en in mindere mate ook operationele (op 
een hoger aggregatieniveau) en compliance risico’s. Voor de belangrijkste risico’s heeft aanbestedende 
dienst beheersmaatregelen in place. Uiteraard heeft aanbestedende dienst in het primair proces 
alsmede ondersteunende (financiële) processen verschillende maatregelen (controls) 
geïmplementeerd ter mitigatie van procesrisico’s. Op dit moment wordt gewerkt aan de opzet van een 
control framework inclusief verkenning van applicaties die daarbij van waarde kunnen zijn.   
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Vragen en tekstvoorstellen concept Overeenkomst (bijlage G) 
 
Nr. ART. Blz.  Vraag Antwoord 
17.  Artikel 1.2, 3e punt en artikel 

8.5 
2 en 6 Overwegende dat, laatste aanhef streepje 

Opdrachtnemer is van mening dat Opdrachtnemer niet zal kwalificeren 
als verwerker in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Het is immers de Opdrachtnemer die bij de 
onderhavige opdracht doel en middelen van de verwerking bepaalt en 
mocht er al sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens dan 
gebeurt dat slechts als uitvloeisel van de dienstverlening. De opdracht is 
immers niet gericht op de verwerking van persoonsgegevens, maar op 
accountancydiensten. Wij verwijzen in dit verband naar de onlangs 
uitgebrachte richtsnoeren AVG als uitgebracht door verschillende 
beroepsorganisaties (NBA, NIRPA, NOB, Novak en RB) met instemming 
van de Autoriteit Persoonsgegevens 
(https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-
mkb/privacy/2019186-richtsnoeren-gegegevensverantwoordelijke-of-
verwerker-versie-1-oktober-2019.pdf), waarin kortweg wordt 
aangegeven dat de accountant kwalificeert als 
verwerkingsverantwoordelijke waar het gaat om dienstverlening die niet 
is gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar waarbij dit 
slechts een uitvloeisel van de dienstverlening is. Kunt u er in dat kader 
mee akkoord gaan om (i) het laatste aanhef streepje in de ‘overwegende 
dat’, (ii) het 3e punt van artikel 1.2 en artikel 8.5 van de 
conceptovereenkomst niet op te nemen? 

Aanbestedende dienst deelt  de visie dat de 
Opdrachtnemer geen verwerker is, maar een 
zelfstandige verwerkingsverantwoordelijkheid 
heeft. 
 
Aanbestedende dienst wil graag verduidelijken 
dat de in bijlage G Concept overeenkomst 
benoemde overeenkomst verwerking 
persoonsgegevens onder “overwegende dat” 
bladzijde 1, laatste aanhefstreepje en artikel 1.2 
bladzijde 2, punt 3, bijlage I 
“Verwerkersovereenkomst inzake Verwerking 
Persoonsgegevens NWO-D” betreft. 
 
De Verwerkersovereenkomst bijlage I verwerking 
persoonsgegevens is een overeenkomst tussen 
twee verwerkingsverantwoordelijken. Dit staat 
expliciet vermeld in “nemen het volgende in 
aanneming” 2de bullet 
 
Aanbestedende dienst gaat daarom niet akkoord 
met het niet opnemen van (i) laatste 
aanhefstreepje en (ii) 3e punt van artikel 1.2. 
 
Wel zal Aanbestedende dienst artikel 8.5 als volgt 
aanpassen: “Artikel 14.1 van ARVODI-2018 wordt 
niet van toepassing verklaard.” 

https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-mkb/privacy/2019186-richtsnoeren-gegegevensverantwoordelijke-of-verwerker-versie-1-oktober-2019.pdf
https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-mkb/privacy/2019186-richtsnoeren-gegegevensverantwoordelijke-of-verwerker-versie-1-oktober-2019.pdf
https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-mkb/privacy/2019186-richtsnoeren-gegegevensverantwoordelijke-of-verwerker-versie-1-oktober-2019.pdf
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18.  2.2 2 Conceptovereenkomst  
 
Duur overeenkomst (art. 2.2 Overeenkomst) 
In de aanbestedingsleidraad (punt 1.6) wordt aangegeven dat de 
overeenkomst wordt aangegaan voor vijf (5) jaar (boekjaren 2023 t/m 
2027) en vervolgens 1x voor 1 jaar kan worden verlengd. Dit wordt ook 
in art. 2..2 Overeenkomst bevestigd. In de overwegingen van de 
overeenkomst wordt echter vermeld dat de overeenkomst voor vier jaar 
wordt aangegaan en vervolgens 2x voor 1 jaar kan worden verlengd. Kan 
Opdrachtgever bevestigen dat de duur zoals genoemd in art 2.2 
Overeenkomst de juiste is?  

Aanbestedende dienst bevestigt dat de duur 
zoals vermeld onder artikel 2.2 van de 
Overeenkomst de juiste duur is.  

19.  Artikel 2.3 van de 
Conceptovereenkomst en 
artikel 22 van de ARVODI 

2 Artikel 2.3 en artikel 22 van de ARVODI regelen uitsluitend de 
opzeggingsbevoegdheid van de opdrachtgever. In dit artikel ontbreekt 
een opzeggingsmogelijkheid van de accountant voor het geval de 
beroepsregels (zoals de Wet op het Accountantsberoep) hem hiertoe 
dwingen. Kunt u ermee akkoord gaan onderstaande bepaling aan artikel 
2 van de conceptovereenkomst toe te voegen? 
“Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst door middel van een 
aangetekend schrijven op te zeggen met inachtneming van een redelijke 
opzegtermijn, voor zover dit op grond van de wet- en regelgeving, 
waaronder de beroepsvoorschriften, is toegestaan.” 

Er is reeds een artikel voor tussentijdse 
opzegging opgenomen. Zie artikel 8.9 van de 
overeenkomst (bijlage G).  
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20.  Artikel 3.6  3 Artikel 3.6 van de Conceptovereenkomst kan in strijd komen met de 
(accountancy)beginselen van objectiviteit, deskundigheid, 
zorgvuldigheid en onafhankelijkheid. Wanneer een opdrachtgever 
contractueel het recht bedingt om de diensten te keuren, kan deze de 
diensten, en daarmee professioneel kritische inhoud van rapporten en 
verklaringen afkeuren. Dit kan een zeker gevoel van intimidatie 
opwekken. Daarnaast worden de rapportages altijd eerst met u 
besproken, voordat deze definitief worden opgeleverd. Wij verzoeken u 
derhalve om artikel 3.6 niet op te nemen in de conceptovereenkomst. 
Kunt u hiermee akkoord gaan? 

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee 
akkoord. 
 

21.  4.4 4 Op basis van art 4.4 Overeenkomst mogen alleen werknemers (en dus 
geen zzp’ers) inschakelen voor deze opdracht. Wij verzoeken u deze 
passage te laten verduidelijken zodat ook eventueel zzp-ers ingezet 
kunnen worden. 

Artikel 4.4 wordt als volgt aangepast: 
 
Opdrachtnemer zet voor het uitvoeren van 
deze overeenkomst alleen personen in voor 
wiens inzet betrouwbaar en vakbekwaam zijn 
en waarmee een schriftelijke 
arbeidsovereenkomst of overeenkomst van 
opdracht is gesloten van (arbeids)voorwaarden 
overeenkomstig de branche.  

22.  Artikel 4.6  4 In het kader van de bescherming van de privacy van onze medewerkers 
achten wij de laatste zin van artikel 4.6 bezwaarlijk. Opdrachtnemer 
staat volledig in voor de kwaliteit en integriteit van de door ons ten 
behoeve van de opdracht bij Opdrachtgever in te zetten medewerkers. 
Kunt u ermee akkoord gaan om de laatste zin van artikel 4.6 te 
verwijderen? 

Dit is akkoord. De laatste zin van artikel 4.6 is niet 
van toepassing.  
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23.  4.6 4 Ter beschikking stellen persoonsgegevens werknemers (art. 4.6 
Overeenkomst) 
Opdrachtnemer kan niet instemmen met het bepaalde in art. 4.6 
Overeenkomst aangezien een wettelijke grondslag voor het verstrekken 
van dergelijke persoonsgegevens ontbreekt en daarmee in strijd is met 
de AVG. Bent bereid om art. 4.6 buiten toepassing te verklaren? Indien 
nee, waarom niet?  
 

Zie beantwoording vraag 22. 

24.  Artikel 6.5 van de 
Conceptovereenkomst en 
21.3 van de ARVODI 

5 Artikel 6.5 verwijst naar artikel 10.7 van de overeenkomst, echter wij 
nemen aan dat u artikel 8.8 bedoelt. Aangezien artikel 8.8 voorrang 
heeft boven de staffel van artikel 21.3 stellen wij voor artikel 6.5 als 
volgt aan te passen: 
“In aanvulling op artikel 8.8 van deze Overeenkomst en artikel 21 van de 
ARVODI-2018 vrijwaart Opdrachtnemer Opdrachtgever tegen eventuele 
aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van het 
tekortschieten als bedoeld in artikel 21.3 van de ARVODI-2018. De 
maximale aansprakelijkheid zoals bepaald in artikel 8.8 van deze 
overeenkomst opgenomen is van overeenkomstige toepassing.” 
Kunt u hiermee akkoord gaan? 

De verwijzing in artikel 6.5 naar artikel 10.7 van 
de overeenkomst is inderdaad niet correct. Dit 
behoort artikel 8.8 van de overeenkomst te zijn. 
 
Aanbestedende dienst gaat akkoord met deze 
aanpassing.  

25.  6.5  U verwijst hier naar artikel 10.7 van de overeenkomst. Er is geen artikel 
10.7. Wij gaan er van uit dat u verwijst naar artikel 8.8? Is onze aanname 
correct? 

Zie beantwoording vraag 24. 
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26.  6.5 5 Vrijwaring ten nadele (art. 6.5 Overeenkomst) 
Artikelen 6.5 Overeenkomst regelt een door Opdrachtnemer af te geven 
vrijwaring ten aanzien van aanspraken van derden. Het verstrekken aan 
Opdrachtgever van een vrijwaring voor aanspraken van derden betekent 
feitelijk dat de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verder strekt dan 
de aansprakelijkheid die Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever heeft en 
dat de accountant (mede-) verantwoordelijkheid op zich neemt voor de 
administratieve organisatie en interne controle van de cliënt.  
Op grond van de wet is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor haar 
eigen bedrijfsvoering, het beheer en de administratieve verwerking van 
geldstromen, de verslaglegging daarover en de beheersing van de 
daarbij behorende risico’s. Het doel van een accountantscontrole of 
andere accountantswerkzaamheden is niet dat de accountant treedt in 
de risico’s van diens opdrachtgevers. Het enkele feit dat een derde 
tegenover Opdrachtgever verwijst naar de door de accountant 
uitgevoerde werkzaamheden is daarmee feitelijk al voldoende voor 
Opdrachtgever om de vrijwaring in te kunnen roepen, ongeacht of er 
sprake is van enige verwijtbaarheid aan de zijde van Opdrachtnemer. 
Daarnaast is Opdrachtnemer niet bekend met alle (contractuele) 
wederpartijen van Opdrachtgever die voor Opdrachtnemer als derde 
hebben te gelden en hoe/in welk kader deze derden te maken hebben 
gekregen met ‘de uitvoering van de Overeenkomst’ door 
Opdrachtnemer. De risico’s die voor de accountant voortvloeien uit een 
dergelijke vrijwaringsbepaling zijn daarom redelijkerwijs niet vast te 
stellen en daarmee niet acceptabel. Opdrachtnemer stelt daarom voor 
artikel 6.5 Overeenkomst te schrappen. Bent u daartoe bereid?  
 

Dit is niet akkoord. Zie beantwoording vraag 24 
voor aanpassing van artikel 6.5 van de 
overeenkomst. 
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27.  8  Graag verzoeken wij u onderstaande bepaling toe te voegen aan artikel 
8. Gaat u hiermee akkoord? 
 
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden 
wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever of niet door 
opdrachtnemer ingeschakelde derden aan opdrachtnemer onjuiste of 
onvolledige bescheiden of informatie heeft c.q. hebben verstrekt, tenzij 
Opdrachtgever kan aantonen dat de schade geen verband houdt met 
verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door 
opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.   

Hier gaat Aanbestedende dienst niet mee 
akkoord. 
 

28.  8  In de ARVODI 2018 ontbreekt een bepaling die voor ons van belang is.  
Deze ziet op de beroeps- en gedragsregels voor accountants. Wij voeren 
de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke 
(beroeps)regelgeving en hetgeen krachtens de wet van ons als 
accountants wordt geëist. Opdrachtgever zal de daaruit voor ons 
voortvloeiende verplichtingen dienen te respecteren.  
 
Hiertoe stellen wij voor om de volgende bepaling op te nemen:  
  
‘Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de 
toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet 
van hem wordt geëist. Opdrachtgever zal de daaruit voor 
Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig 
respecteren’.  
  
Kunt u hiermee akkoord gaan? 

Aanbestedende dienst gaat akkoord met het 
toevoegen van tekstvoorstel aan artikel 8 van de 
overeenkomst. 
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29.  8  Bij het uitvoeren van onze diensten in het kader van 
Accountantsdiensten, fungeren wij als verwerkingsverantwoordelijke. 
Wij moeten immers ons beroep onafhankelijk uit kunnen oefenen en 
zijn zelfstandig verantwoordelijk in dat kader. In het geval we als 
verwerker zouden fungeren, zouden we immers niet vrijelijk kunnen 
bepalen (dat wil zeggen niet zonder voorafgaande toestemming) hoe we 
bepaalde persoonsgegevens gebruiken. Dit is bezwaarlijk voor de 
uitoefening van ons beroep, daar wij onafhankelijk moeten kunnen 
opereren. Dit standpunt wordt overigens ook onderschreven door de 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Meer 
informatie hierover kunt u vinden op: https://www.nba.nl/tools-en-
voorbeelden/model-bewerkersovereenkomst/ 
 
Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u dan ook om de bijlage 
Verwerkersovereenkomst buiten toepassing te laten en in de 
conceptovereenkomst (artikel 8) de volgende bepaling op te nemen:  
 
1 De termen “verwerken”, “verwerkingsverantwoordelijke” en 

“persoonsgegevens” hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in 
de Verordening (EU) 2016 /679 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens (“Verordening”).  

2 De Opdrachtnemer kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke 
bij het verwerken van de persoonsgegevens in het kader van de 
verlening van de diensten aan Opdrachtgever of eventuele andere 
doeleinden zoals beschreven in deze Overeenkomst. In dat kader 
zal de Opdrachtnemer volledig aansprakelijk zijn voor verwerking 
van die persoonsgegevens.  

3 De Opdrachtnemer garandeert dat zij persoonsgegevens zal 
verwerken in overeenstemming met de vereisten voor de 

Niet akkoord. Zie beantwoording vraag 17. 
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bescherming van persoonsgegevens en de toepasselijke wet- en 
regelgeving, met in met inbegrip van (maar niet beperkt tot) vóór 
25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) en 
vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016 /679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens en de Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevens-bescherming (gezamenlijk “de Verordening”). 

 
Gaat u hiermee akkoord? 

30.  n.v.t. n.v.t. Ontbreken non-sollicitatie clausule   
Op grond van de onafhankelijkheidswetgeving dient er een non-
sollicitatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeen te worden 
gekomen. Opdrachtnemer wenst graag daartoe de volgende bepaling in 
de Overeenkomst op te nemen:   
  
"Partijen zullen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en binnen 
een (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst geen bij de 
werkzaamheden betrokken personen van de wederpartij in dienst nemen 
of anderszins werkzaamheden laten verrichten dan wel daarover met 
deze personen onderhandelen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van de wederpartij, welke toestemming niet op 
onredelijke grond zal worden onthouden."  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee 
akkoord. 
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Verzoek voor eventuele afwijkingen of aanvullingen op Algemene Inkoopvoorwaarden (bijlage H) 
 
Nr. ART. Blz.  Vraag Antwoord 
31.  Art 4 2-3 Goedkeuring/Acceptatie Diensten (art. 4 ARVODI-2018)  

De in artikel 4 ARVODI-2018 opgenomen 
(af)keuringsprocedure/acceptatieprocedure heeft tot gevolg dat de 
opdrachtgever invloed kan uitoefenen op de diensten van opdrachtnemer 
en daarmee ook op de inhoud van de door opdrachtnemer af te geven 
accountantsrapporten en verklaringen. Dit dient gelet op de aard van de 
opdracht (onafhankelijke Audit) voorkomen te worden. Uiteraard is er 
ruimte voor bespreking van en overleg over concept rapportages, maar 
onze beroepsregels eisen een objectieve en onafhankelijke 
functievervulling door de accountant en verhinderen een formele invloed 
van de opdrachtgever. Kunt u akkoord gaan met het in de overeenkomst 
buiten toepassing verklaren van artikel 4 ARVODI-2018?  
 

Hier gaat Aanbestedende niet mee akkoord. 
 
Bij de beoordeling moet binnen 30 
(kalender)dagen worden getoetst of de 
overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd in 
overeenstemming met de omschrijving van het 
voorwerp van de Overeenkomst en de in de 
Overeenkomst vastgelegde eisen.  
Als de Diensten aan deze criteria voldoen zal 
Opdrachtgever de Diensten accepteren.  
 
Wel wil Aanbestedende dienst verduidelijken dat 
Artikel 4 ARVODI niet toe ziet op de situatie dat 
er akkoord moet worden gegaan met de 
uitkomsten van de inhoudelijke rapportages en 
verklaringen. Opdrachtgever conformeert zich 
aan de geldende wet- en regelgeving dan wel 
beroepsregels.  

32.  Art 5 3 Artikel 5 Plaats en tijden werkzaamheden  
Kunt u bevestigen dat overeengekomen termijnen zijn aan te merken als 
indicatieve termijnen en dat indien Opdrachtnemer een overeengekomen 
termijn niet haalt (voor zover aan haar toe te rekenen), zij altijd eerst een 
redelijke termijn krijgt om alsnog na te komen?  

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee 
akkoord. 
Art. 5 ziet niet op termijnen in de zin van 
deadlines, maar op “werktijden”. Dus bij 
voorbeeld op werkdagen van 8.00-18.00. 
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33.  Art 6.2 3 Vervanging personeel (art. 6.2 ARVODI-2018)  
Gezien de aard van de accountancydienstverlening, die onafhankelijk dient 
te zijn, is het niet acceptabel indien Opdrachtgever kan beslissen dat de 
accountant vervangen moet worden of niet. Dit is in strijd met voor 
accountants geldende gedrags- en beroepsregels. Bepalingen in de 
contractvoorwaarden die Opdrachtgever het recht geven om te beslissen 
dat de accountant vervangen moet worden of niet zouden dan ook 
vervangen moeten worden door een bepaling waarin is geregeld dat 
Opdrachtgever met Opdrachtnemer in overleg treedt over een eventuele 
vervanging, indien Opdrachtnemer van oordeel is dat een of meer 
medewerkers van Opdrachtnemer niet blijken te voldoen aan het profiel of 
de verwachting van Opdrachtgever. Vanwege bovenstaande redenen 
verzoeken wij u in afwijking van art. 6.2 ARVODI-2018 volgende bepaling in 
de Raamovereenkomst op te nemen:  
  
Tekstvoorstel  
“Indien Opdrachtgever vervanging verlangt van de personen die zijn belast 
met de uitvoering van de Diensten omdat sprake is van onvoldoende 
gekwalificeerde medewerkers aan de zijde aan Opdrachtnemer, dan zullen 
partijen in overleg treden over een eventuele vervanging van de 
betreffende medewerker”  
 

Aanbestedende dienst gaat akkoord met het 
tekstvoorstel.  



Pagina 17 van 38 
 

34.  Art 8.1 3 Onderaanneming (art. 8.1 ARVODI-2018)  
Aangezien Opdrachtnemer lid is van een internationale netwerk van 
firma’s, die ieder voor zich op zichzelf staande juridische entiteiten zijn, 
wenst en dient Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht samen te 
kunnen werken met en/of gedeelten van de opdracht uit te besteden aan 
Opdrachtnemer gelieerde ondernemingen dan wel andere dienstverleners 
die de organisatie van Opdrachtnemer ondersteunen in te schakelen bij 
uitvoering van de Opdracht. Dit laat overigens onverlet dat Opdrachtnemer 
als opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Opdracht. 
Voorts acht Opdrachtnemer het onwenselijk en ongebruikelijk om de 
contractuele verplichtingen die gelden tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever onverkort aan alle partijen die hij inschakelt door te zetten. 
Kunt u gezien het voorgaande instemmen met het opnemen van de 
volgende bepaling:  
  
Tekstvoorstel  
“Het is Opdrachtnemer toegestaan om samen te werken met en/of 
gedeelten van de Opdracht uit te besteden aan andere leden van het 
internationale netwerk van Opdrachtnemer, alsmede aan andere 
dienstverleners, die eventueel direct contact met Opdrachtgever kunnen 
hebben. Alleen Opdrachtnemer zal jegens Opdrachtgever verantwoordelijk 
zijn voor de uitvoering van de Opdracht. Derhalve is Opdrachtnemer niet 
verplicht om de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien 
onverkort aan de partijen, die zij inschakelt bij de ondersteuning en 
uitvoering van de Opdracht, op te leggen. ”  
 

Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met 
uitbesteding tenzij dit is binnen de juridische 
entiteit gebeurt, of met akkoord van de 
opdrachtgever.  
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35.  8.1  In het belang van de opdrachtuitvoering kan het wenselijk zijn om aan ons 
gelieerde entiteiten, zowel in Nederland als in het buitenland, bij de 
opdracht te betrekken. Niettemin zullen wij alleen jegens u 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de diensten en de overige 
verplichtingen uit de Overeenkomst. Kunt u bevestigen dat met ‘derden’ 
zoals opgenomen in artikel 8 lid 1 niet de aan ons geleerde entiteiten 
worden bedoeld en dat wij voor de inschakeling van gelieerde entiteiten 
niet uw voorafgaande toestemming behoeven?   
   
Gaat u hiermee akkoord? 

Zie beantwoording vraag 34.  
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36.  Artikel 13 ARVODI 4 Voor (de uitvoering van) haar dienstverlening maakt opdrachtnemer 
gebruik van cloud-toepassingen, e-mailproviders en andere 
ondersteunende IT (cloud) dienstverleners, onder meer voor onze 
documentmanagementsystemen, waarbij dossiers en (klant)informatie 
worden opgeslagen in de cloud. Voor de zeer beperkte gevallen dat deze IT 
(cloud) dienstverleners, in verband met noodzakelijke technische 
ondersteuning, beperkte inzage hebben in de vertrouwelijke 
(klant)informatie, gelden strikte geheimhouding afspraken.  
Voor de goede orde benadrukken wij dat de ondersteuning van onze 
interne bedrijfsprocessen door betreffende IT (cloud) dienstverleners 
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening, waarbij wij 
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inzet van deze IT (cloud) 
dienstverleners en de (de handhaving van de) vertrouwelijkheid van de 
(klant)informatie. Op grond van het voorgaande verzoeken wij u 
onderstaand tekstvoorstel op te nemen in de te sluiten overeenkomst. 
Zonder uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij de werkzaamheden niet 
uitvoeren. 
Kunt u akkoord gaan met het opnemen van onderstaande bepaling in de 
overeenkomst?  
 
“In aanvulling op artikel 13 ARVODI geldt het volgende. Ten behoeve van 
(de uitvoering van) de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of 
gebruik maken van elektronische opslag (waaronder cloud-toepassingen), 
waarbij het Opdrachtnemer is toegestaan vertrouwelijke informatie te 
verstrekken aan IT (cloud) dienstverleners, op basis van vertrouwelijkheid 
en uitsluitend ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van 
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer blijft jegens Opdrachtgever 

Aanbestedende dienst is akkoord met deze 
aanvullende bepaling op artikel 13 ARVODI-2018, 
in combinatie met artikel 8 ARVODI-2018 en het 
voldoen aan artikel 2.3 van de 
Verwerkersovereenkomst (bijlage I). 
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verantwoordelijk voor de geheimhouding van de vertrouwelijke informatie 
door de betreffende IT (cloud) dienstverleners." 

37.  13.1  De geheimhoudingsplicht uit dit artikel sluit de mogelijkheid voor ons uit 
om te kunnen openbaren indien een wetsbepaling of (beroeps)regel ons 
dit verplicht of indien openbaarmaking noodzakelijk is voor de verdediging 
van onze eigen belangen. Wij stellen dan ook voor om aan artikel 13 lid 1 
de volgende tekst toe te voegen:  
  
‘of indien Opdrachtnemer op grond van een wetsbepaling of (beroeps) 
regel dient te openbaren of openbaring noodzakelijk is voor 
opdrachtnemer voor de verdediging van zijn eigen belangen.’  
  
Kunt u hiermee akkoord gaan? 

Aanbestedende dienst is bereid de volgende 
tekst aan artikel 13 lid 1 toe te voegen: 
“ … of indien Opdrachtnemer op grond van een 
(beroeps) regel dient te openbaren of openbaring 
noodzakelijk is voor opdrachtnemer voor de 
verdediging van zijn eigen belangen. In dat 
laatste geval zal openbaarmaking is instemming 
van opdrachtgever met openbaarmaking vereist.” 
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38.  13  Het is voor ons van belang dat we informatie kunnen delen met gelieerde 
entiteiten en derden die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van 
ondersteunende diensten van administratieve en IT-aard. Om eventuele 
onduidelijkheid en verwarring te voorkomen lichten wij u graag toe dat 
derden die door ons zijn ingeschakeld ten behoeve van ondersteunende 
diensten van administratieve en IT-aard, niet direct betrokken zijn bij de 
uitvoering van de diensten die wij mogelijk aan u zullen leveren. 
Voornoemde derden ondersteunen ons enkel ten aanzien van onze interne 
processen. Uiteraard zijn wij verantwoordelijk voor de inzet van deze 
derden en de handhaving van onze geheimhoudingsplicht. Van derden, die 
namens ons data verwerken, verlangen wij dat zij voldoen aan de 
toepasselijke wet- en beroepsregelgeving.  
   
Graag willen wij u verzoeken of u, met inachtneming van voornoemde 
toelichting, akkoord kunt gaan met de toevoeging van onderstaand 
tekstvoorstel aan artikel 13.   
   
‘Tenzij zulks op grond van de toepasselijke wetgeving verboden is, is het 
Opdrachtnemer toegestaan om alle door of namens Opdrachtgever 
verstrekte informatie (‘Cliëntinformatie’) openbaar te maken aan en te 
delen met gelieerde entiteiten en derden die namens Opdrachtnemer 
diensten verlenen, die deze Cliëntinformatie vervolgens mogen 
verzamelen, gebruiken, overdragen, opslaan of anderszins bewerken 
(gezamenlijk Verwerken) in de verschillende landen waarin zij actief zijn 
voor doeleinden die verband houden met de verlening van de Diensten, 
teneinde te voldoen aan toezichtsvereisten en/of de onafhankelijkheid te 
waarborgen of belangenverstrengeling te voorkomen, dan wel ten 
behoeve van kwaliteits-, risicobeheer- en/of financieel-administratieve 
doeleinden en/of de verlening van overige ondersteunende diensten van 
administratieve en IT-aard (gezamenlijk de Verwerkingsdoeleinden). 
Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de 
geheimhouding van Cliëntinformatie.’ 

Zie beantwoording vraag 36. 
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39.  Art 13 4 Geheimhouding ( art. 13 ARVODI-2018)  
Op grond van de voor ons geldende wet- en regelgeving dienen wij 
vertrouwelijke informatie aangaande Opdrachtgever in bepaalde 
omstandigheden aan derden te verstrekken. Derhalve wenst 
Opdrachtnemer daartoe de volgende bepaling in de Raamovereenkomst 
op te nemen:  
  

a) Tekstvoorstel   
“Opdrachtnemer gerechtigd is tot bekendmaking van vertrouwelijke 
informatie aangaande Opdrachtgever in geval hiertoe: i) een verplichting is 
uit hoofde van enig voorschrift van een orgaan aan het toezicht waaraan 
Opdrachtnemer is onderworpen; ii) een op Opdrachtnemer en/of personen 
werkzaam bij/voor of verbonden aan Opdrachtnemer rustende 
beroepsplicht bestaat; iii) een bindende uitspraak van de rechter of een 
overheidsorgaan bestaat; of, iv) openbaring noodzakelijk is voor 
Opdrachtnemer of de medewerkers uit het opdrachtteam voor de 
verdediging van hun eigen belangen in of buiten rechte; of vi) voor het 
verkrijgen van advies van externe, professionele adviseurs, waarbij 
soortgelijke geheimhoudingsverplichtingen gelden als voor 
Opdrachtnemer.”  
  
Voorts is het in onze branche gebruikelijk om de 
geheimhoudingsverplichting wederkerig te formuleren en tevens in duur te 
beperken.  

b) Kunt u instemmen met een geheimhoudingsduur voor een 
periode van twee jaar na beëindiging van de toepasselijke 
Overeenkomst.  

c) Daarnaast zouden wij graag de geheimhoudingsbepaling 
wederkerig maken. Ben u hiertoe bereid?   

 

 
a) Inzake het tekstvoorstel zie beantwoording 

vraag 37. 
 

b) Aanbestedende dienst gaat hier mee 
akkoord. 

 
c) Aanbestedende dienst gaat akkoord met 

het wederkerig maken van artikel 13 van 
de ARVODI-2018 (bijlage H) 
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40.  Art 14 5 Verwerking persoonsgegevens (art. 14 ARVODI-2018)   
Voor zover bij het verlenen van accountantsdiensten persoonsgegevens 
worden verwerkt, handelt de accountant onder de AVG als 
verwerkingsverantwoordelijke en niet als verwerker. Dit betekent dat 
Opdrachtnemer geen verwerkersovereenkomsten hoeft te sluiten met 
cliënten. Dat is ook noodzakelijk voor een accountant aangezien deze 
volledig onafhankelijk zijn werkzaamheden moet kunnen verrichten en 
daarbij niet de instructies van klanten kan volgen (wat een verwerker wel 
moet doen). Daarnaast dient de accountant zich te houden aan 
(accountants)wet- en regelgeving die de werkzaamheden van de 
accountant reguleren. Dit standpunt wordt ondersteund door de 
NBA: https://www.nba.nl/tools-en-voorbeelden/model-
bewerkersovereenkomst/.   
  
Derhalve dienen de art. 14 ARVODI-2018 en art. 8.5 Overeenkomst buiten 
toepassing te worden verklaard. Ben u hiertoe bereid?  Daarnaast wordt in 
art. 8.5 Overeenkomst nog gerefereerd naar de wbp, welke niet meer van 
toepassing is.  
  
Kunt u tevens bevestigen dat indien er persoonsgegevens worden verwerkt 
Opdrachtnemer als verwerkingsverantwoordelijke handelt?   
 

Zie beantwoording vraag 17.  
 
 

https://www.nba.nl/tools-en-voorbeelden/model-bewerkersovereenkomst/
https://www.nba.nl/tools-en-voorbeelden/model-bewerkersovereenkomst/


Pagina 24 van 38 
 

41.  Art 15 5 VOG en veiligheidsonderzoek (artt. 15.2 en 15.3 ARVODI-2018)  
Op grond van art. 15.2 ARVODI-2018 dient Opdrachtnemer een verklaring 
omtrent het gedrag van het Personeel te overleggen. Voorts kan 
Opdrachtgever op grond van art. 15.3 ARVODI-2018 Personeel van 
Opdrachtnemer onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek. Dit acht 
Opdrachtnemer niet redelijk, aangezien Personeel van Opdrachtnemer 
reeds bij aanvang van de dienstbetrekking een pre-employment screening 
(PES) moeten doorlopen waarbij tevens een VOG moet worden overlegd. 
Derhalve verzoekt Opdrachtnemer Opdrachtgever om artt. 15.2 en 15.3 
ARVODI-2018 niet van toepassing te verklaren op de Raamovereenkomst.  
  
Bent u hiertoe bereid?  
 

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee 
akkoord.  

42.  Art 21 8-9  Aansprakelijkheid en vrijwaring zaakschade (artt. 21.4 en 21.5 ARVODI-
2018)  
De artt. 21.4 en 21.5 ARVOD-2018 betreffen een aansprakelijkheid en 
vrijwaring ten nadele van Opdrachtnemer voor zaakschade. Dit acht 
Opdrachtnemer, gezien de aard van de uit te voeren werkzaamheden, niet 
redelijk. Derhalve verzoekt Opdrachtnemer Opdrachtgever om de artt. 21.4 
en 21.5 ARVODI-2018 niet van toepassing te verklaren.  
  
Bent u hiertoe bereid?  

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee 
akkoord. 
 

43.  21.5  Daar wij het redelijk vinden dat wij enkel aansprakelijk zijn voor schade die 
redelijkerwijs aan ons is toe te rekenen willen wij u verzoeken om de 
zinsnede ‘op welke wijze dan ook’ te vervangen door ‘welke redelijkerwijs 
is toe te rekenen aan Opdrachtnemer’.   
  
Kunt u hiermee akkoord gaan? 

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee 
akkoord. 
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44.  Art 22 9 Tussentijdse opzegmogelijkheid (art. 22 ARVODI-2018)  
Een accountant dient altijd een tussentijdse opzegmogelijkheid overeen te 
komen. Dit onder meer in verband met mogelijke onafhankelijkheidsissues. 
Bent u bereid dit artikel te aan te vullen met het volgende tekstvoorstel?   
  
‘De Overeenkomst kan door Opdrachtnemer schriftelijk worden opgezegd 
met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn van 30 dagen indien 
en voor zover de wet of een gedrag- en/of beroepsregel daartoe noopt.’  
 

Zie ook beantwoording vraag 19.  
Dit is reeds opgenomen als artikel 8.9 van de 
overeenkomst (bijlage G)  
 

45.  Art 22 9 Artikel 22.3  
In dit artikel is opgenomen dat ‘tekortschieten’ van een leverancier niet kan 
worden aangemerkt als overmacht. Bent u bereid dit aan te passen naar 
‘toerekenbaar tekortschieten’?  
 

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee 
akkoord.  

46.  Art 22 9-10 Artikel 22.4  
De redenen voor ontbinding als opgenomen in dit artikel gelden evengoed 
voor opdrachtnemer. Bent  u bereid dit artikel wederkerig te maken?  
 

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee 
akkoord. 
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47.  24  Dit artikel is vanwege de specifieke aard van de accountantscontrole en de 
beroepsregelgeving voor accountants niet uitvoerbaar. Op grond van onze 
beroepsregels mogen wij de IE-rechten niet aan onze cliënten overdragen. 
Dit zou immers tot gevolg (kunnen) hebben dat onze cliënten de door ons 
afgegeven verklaringen en rapporten zouden mogen aanpassen. Derhalve 
stellen wij voor om de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende 
tekst:  
  
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot 

producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt of 
ontwikkelt of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de 
opdracht, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.  

2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, 
waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, 
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, 
(model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, 
een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met 
inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te 
exploiteren.  

3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter 
hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel 
omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.  

  
Kunt u hiermee akkoord gaan? 

Zie beantwoording vraag 48. 
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48.  Artikel 24 ARVODI 10 Artikel 24 van de ARVODI is vanwege de specifieke aard van de 
onderhavige dienstverlening niet uitvoerbaar. Dit artikel brengt mee dat de 
opdrachtgever het (intellectuele) eigendomsrecht verkrijgt op de 
resultaten van de opdracht en dat opdrachtnemer terzake afstand doet 
van zijn persoonlijkheidsrechten (daaronder valt het recht om op te treden 
tegen eventuele bewerking/aanpassing van het product). Wij kunnen het 
intellectuele eigendomsrecht niet overdragen. Indien het intellectuele 
eigendomsrecht van de door de accountant of adviseur ontwikkelde 
producten aan de opdrachtgever overgedragen zou worden, brengt dat 
mee dat de opdrachtgever het recht heeft de onafhankelijke 
adviesrapporten van opdrachtnemer te bewerken/aan te passen en te 
exploiteren. Een onafhankelijk adviesrapport is daarmee niets waard 
omdat deze dan zou kunnen worden veranderd. Gezien het karakter van 
een onafhankelijk adviesrapport, kan het niet zo kan zijn dat de 
opdrachtgever gerechtigd is om deze aan te passen en (voorts) vrijelijk te 
verspreiden.  Nota bene; wij dragen vanuit onze discipline de 
vaktechnische verantwoordelijkheid voor onze verklaringen en overige 
rapportages. Wij kunnen deze verantwoordelijkheid uiteraard niet dragen 
als wij de rechten op onze verklaringen overdragen. Een gebruikrecht van 
de opdrachtgever op onze rapportage zou op dit punt voldoende moeten 
zijn, onder verwijzing naar de laatste 2 zinnen van de Gids Proportionaliteit 
die in april 2018 door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie is uitgebracht. Derhalve vragen wij u de volgende bepaling op te 
nemen in de overeenkomst, ter afwijking van artikel 24 ARVODI-2018.  
“(Intellectuele) eigendomsrechten die reeds voor de datum van deze 
overeenkomst aan de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer in eigendom 
toebehoorden (of aan één van hen in licentie zijn gegeven) blijven aan de 
oorspronkelijke bezitter (c.q. aan de licentiegever) toebehoren. De 

Aanbestedende dienst gaat akkoord met het 
tekstvoorstel. 
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Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van (intellectuele) eigendom voor 
met betrekking tot de producten van de geest welke hij gebruikt of heeft 
gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de 
uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten 
of andere rechten van (intellectuele) eigendom heeft of geldend kan 
maken. Opdrachtgever heeft het recht de resultaten van de opdracht te 
gebruiken voor zijn eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het 
doel van de opdracht.” 
Kunt u hiermee akkoord gaan? 
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49.  Art 24 10-11 Intellectuele eigendomsrechten (art. 24.1 t/m 24.6 ARVODI-2018)  
Het is, op basis van de op accountants van toepassing zijnde 
beroepsregelgeving, niet toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten 
en persoonlijkheidsrechten op (accountants)verklaringen over te dragen. Dit 
zou immers met zich meebrengen dat een opdrachtgever gerechtigd zou zijn 
deze verklaring aan te passen. Wij dragen vanuit onze discipline de 
vaktechnische verantwoordelijkheid voor onze verklaringen en overige 
rapportages. Wij kunnen deze verantwoordelijkheid uiteraard niet dragen 
als wij de rechten op onze verklaringen overdragen.   
De overdracht van intellectuele eigendomsrechten en 
persoonlijkheidsrechten zou voorts tot gevolg hebben dat een 
opdrachtgever alle stukken openbaar zou kunnen maken of wijzigen. Dat is 
ongewenst en onder omstandigheden zelfs in strijd met de voor accountants 
geldende beroepsregels. Bij accountantswerkzaamheden is het zeer 
gebruikelijk dat de verspreiding van werkproducten wordt beperkt of aan 
bepaalde voorwaarden wordt gebonden. Accountants moeten de controle 
kunnen behouden over de inhoud en de verspreiding van hun 
werkproducten. Wij stellen op grond van het voorgaande dan ook voor om 
art. 24.1 t/m 24.6 ARVODI-2018 buiten toepassing te verklaren en in de 
Raamovereenkomst de volgende bepaling op te nemen:  
Tekstvoorstel  
“Opdrachtnemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten. Alle 
intellectuele eigendomsrechten die Opdrachtnemer gebruikt of heeft 
gebruikt dan wel ontwikkelt of heeft ontwikkeld tijdens de uitvoering van de 
Opdracht voor Opdrachtgever of hieruit voortvloeiend, behoren toe aan 
Opdrachtnemer. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden, behoudens 
een wettelijke verplichting, om producten waarin intellectuele 
eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten 
waarop intellectuele eigendomsrechten rusten waarvoor Opdrachtnemer 
gebruiksrechten heeft verworven, waaronder mede begrepen 
computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, 
(model)contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en 

Zie beantwoording vraag 48. 
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ander in de ruimste zin des woords, te verveelvoudigen, bekend te maken of 
te exploiteren. Opdrachtgever krijgt wel een uitgebreid gebruiksrecht over 
de geleverde producten”  
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50.  Art 26 11-12 Verzekering (art. 26.2 ARVODI-2018)  
In artikel 26.2 ARVODI-2018 worden eisen gesteld ten aanzien van de 
verzekering. Echter, het is ons op grond van voor accountantsorganisaties 
gebruikelijke contractuele afspraken met de verzekeraar, verboden derden 
(waaronder cliënten) inzage te geven in de verzekeringspolis of individuele 
polisvoorwaarden. Wel kunnen wij als alternatief een bewijs van verzekering 
overleggen, zijnde een verklaring van de verzekeraar waarin staat dat wij 
afdoende verzekerd zijn en dat wij onze premie hebben betaald.   
  
Bent u bereid artikel 26.2 ARVODI buiten toepassing te verklaren en in de 
Raamovereenkomst en de Raamovereenkomst op te nemen dat kan 
worden volstaan met het overleggen van een bewijs van verzekering  

Aanbestedende dienst gaat hier mee akkoord. 
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51.  Artikel 27, lid 3, 4 en 5  Uiteraard leven wij geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
arbeidsvoorwaarden en eventuele van toepassing zijnde cao’s na. Wij 
kunnen echter niet op voorhand instemmen met uw verzoek om inzicht te 
geven in (individuele) arbeidsvoorwaardelijke afspraken gelet op het 
vertrouwelijk karakter hiervan. Uiteraard zijn wij bereid om met u in 
overleg te treden indien u aanleiding ziet om meer informatie van ons te 
ontvangen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden. Eventuele verschaffing 
van aanvullende informatie zal geschieden voor zover het ons is toegestaan 
op grond van geldende wet- en regelgeving. 
 
We verzoeken u dan ook om de tekst van Artikel 27 lid 3, 4 en 5 in zijn 
geheel te vervangen door de volgende tekst:  
 
‘Partijen treden in onderling overleg indien Opdrachtgever aanleiding ziet 
om meer informatie te ontvangen ten aanzien van arbeidsvoorwaardelijke 
afspraken, zoals benoemd in lid 1 en 2 van dit artikel. Eventuele 
verschaffing van informatie door Opdrachtnemer zal geschieden voor zover 
het Opdrachtnemer is toegestaan op grond van geldende wet- en 
regelgeving.‘ 
 
Kunt u hiermee akkoord gaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanbestedende dienst gaat akkoord met het 
tekstvoorstel. 
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Overige vragen 
 
Nr. BIJLAGE Blz.  Vraag Antwoord 
52.    Ontbrekende bepalingen  

 
Ontbreken vrijwaring ten gunste van Opdrachtnemer  
Het is gewenst en gebruikelijk binnen de branche een vrijwaring 
overeen te komen ten gunste van Opdrachtnemer. Gezien de 
specifieke dienstverlening die voorziet in het opleveren van een 
rapportage wat een bepaalde mate van zekerheid (Assurance) biedt 
en specifiek voor Opdrachtgever wordt opgesteld acht 
Opdrachtnemer een vrijwaring redelijk maar ook noodzakelijk. Bent u 
daarom bereid de volgende bepaling overeen te komen:  
  
“Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle 
aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de 
ten behoeve van Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) werkzaamheden, 
tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet dan wel bewuste 
roekeloosheid aan de zijde van leidinggevend personeel van 
Opdrachtnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade 
en (proces)kosten die Opdrachtnemer in verband met zulk een 
aanspraak lijdt of maakt. Deze vrijwaring wordt mede bedongen ten 
behoeve van de personen binnen het opdrachtteam van 
Opdrachtnemer, zowel individueel als gezamenlijk”   

Aanbestedende dienst gaat hier niet mee 
akkoord. 
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53.    Ontbreken vangnetbepaling  
Een algemeen geformuleerde clausule ten aanzien van op 
Opdrachtnemer van toepassing zijnde wet- en regelgeving, inclusief 
gedrags- en beroepsregels, ontbreekt in de Overeenkomst. Bent u 
bereid de volgende tekst aanvullend overeen te komen:   
  
“Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de 
toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving. Opdrachtgever zal de 
daaruit voor Opdrachtnemer en uitvoerende personen voortvloeiende 
verplichtingen steeds volledig respecteren. Opdrachtnemer is nimmer 
gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde 
regels strijdig of onverenigbaar is.”  
  
Bent u hiertoe bereid?  
 

Aanbestedende dienst is akkoord om het 
tekstvoorstel toe te voegen aan de overeenkomst 
(bijlage G). 

54.    Geheimhoudingsverklaring 
 
Onbeperkte vrijwaring ten nadele (art. 6 Geheimhoudingsverklaring) 
Artikel 6 Geheimhoudingsverklaring regelt een door Opdrachtnemer 
af te geven vrijwaring ten aanzien van aanspraken van derden. 
Opdrachtnemer heeft uiteraard een vaktechnische 
verantwoordelijkheid als het gaat om zijn werkzaamheden. In dat 
kader is in de wet en daaruit voortvloeiende jurisprudentie reeds een 
vangnet opgenomen ten aanzien van de aansprakelijkheid van 
Opdrachtnemer voor zijn beroepsfouten jegens Opdrachtgever en 
jegens derden. Het vrijwaren van Opdrachtgever voor aanspraken van 
derden gaat echter verder en is in strijd met hetgeen binnen onze 
beroepsgroep gebruikelijk is. Derhalve stellen wij voor dat de 
vrijwaring ten nadele van opdrachtnemer zoals opgenomen in artikel 
6 Geheimhoudingsverklaring buiten toepassing wordt verklaard. Kunt 
u daarmee instemmen? 
 

Aanbestedende dienst is niet akkoord met het 
vervallen van de vrijwaring. Wel is Aanbestedende 
dienst bereid de maximale aansprakelijkheid gelijk 
te stellen aan artikel 8.8 van de overeenkomst.  
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55.    Aanvaarding opdracht  
Op grond van artikel 15a van de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA) dienen wij voorafgaande aan de 
aanvaarding van de opdracht collegiaal overleg te voeren met de 
voorgaande accountant. Kunt u aangeven of er vanuit de voorgaande 
accountant omstandigheden zijn gebleken in de afgelopen 24 
maanden die relevant zijn om te vermelden voor het aanvaarden van 
de opdracht? 
 

Er zijn geen omstandigheden gebleken 

56.    Vraag n.a.v. bezoek dataroom: relevant voor onze aanpak en 
prijscalculatie: 
Uit de documenten in de dataroom maken wij op dat NWO-D beschikt 
over een Internal Audit. In hoeverre dient inschrijver rekening te 
houden met Internal Audit bij de financiele audit? 
Als daar mee rekening gehouden dient te worden in welke vorm is 
dat? 

Hier hoeft in de Inschrijving geen rekening mee te 
worden gehouden aangezien er in het kader van 
COS 610 niet wordt gesteund op de internal audit 
afdeling. Dit wordt op korte termijn ook niet 
voorzien. 

57.    Vraag n.a.v. bezoek dataroom: relevant voor onze aanpak en 
prijscalculatie: 
In hoeverre kan de externe accountant bij zijn werkzaamheden 
steunen op de inrichting van de IT-systemen? De huidige accountant 
lijkt een volledig gegevensgerichte controle-benadering te hanteren. Is 
de GITC op orde? Zo nee welke leemten zitten in de GITC?  

We verzoeken u in de Inschrijving uit te gaan van 
een gegevensgerichte aanpak. 

58.    Vraag n.a.v. bezoek dataroom: relevant voor onze aanpak en 
prijscalculatie: 
Op welke termijn kan de externe accountant wel steunen op de GITC 
en de ingerichte controls in de systemen om een meer efficiënte 
controlebenadering te gebruiken?  

In uw  Inschrijving hoeft u hier nog geen rekening 
mee te houden 



Pagina 36 van 38 
 

59.    Vraag n.a.v. bezoek dataroom: relevant voor onze aanpak en 
prijscalculatie: 
Uit de documenten maken wij op dat gesprekken gaande zijn over het 
te hanteren accountantsprotocol opgelegd vanuit het ministerie van 
OCW. Dit protocol beïnvloedt in sterke mate de aard en diepgang van 
de werkzaamheden van de externe accountant. Is te verwachten dat 
er belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd? Zo ja, welke zijn dat? 

Controleprotocol is afgelopen jaar (2021) 
aangepast/geactualiseerd en zal jaarlijks 
geactualiseerd worden op basis van afspraak met 
OCW en externe accountant. Op dit moment 
worden geen significante wijzigingen voorzien. 

60.    In de dataroom ontbraken stukken die inschrijver inzicht geven in de 
doorontwikkeling van de bedrijfsvoering bij NWO-D. Aangezien het 
contract langlopend is en inschrijving pas effectief wordt in oktober 
2023 wil inschrijver inzicht krijgen in de ontwikkeling die de 
bedrijfsvoering door maakt die relevant is voor onze controle-aanpak 
en tariefbepaling. Ook omdat verwacht wordt dat inschrijver de 
ontwikkeling in de afgegeven prijs voor de komende jaren moet 
afgeven.  

Doorontwikkeling NWO heeft voornamelijk 
betrekking op twee projecten, te weten het CIO 
programma en project Simpel.  
Doel van het Programma CIO 
(Informatiemanagement) is te komen tot een 
NWO-informatiehuishouden dat via efficiënte 
informatieprocessen hoogwaardige informatie 
levert zodat NWO op de doeltreffendheid en 
doelmatigheid van haar strategie, beleid en 
uitvoering kan sturen en zich naar 
belanghebbenden kan verantwoorden. De 
beoogde looptijd van het programma is drie jaar. 
Het project simpel betreft een verkenning naar 
hoe we het primair proces simpeler kunnen 
maken. Kortere doorlooptijden en minder 
werklast voor aanvragers, referenten, 
commissieleden en NWO. Deze verkenning levert 
straks een lijst van mogelijkheden en 
aanbevelingen op. 

61. . Schouw n.v.t. In de managementletter 2021 wordt aangegeven dat Multi factor 
authentication (MFA) in Q4 van 2021 zal worden afgerond. Kunt u 
aangeven of MFA inmiddels volledig geïmplementeerd is? 

Dit is inmiddels geïmplementeerd. 
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62.  Schouw n.v.t. In de managementletter 2021 wordt verwezen naar het 
geactualiseerde meerjarenplan 2022-2024 van Internal Audit. Mogen 
wij dit plan ontvangen? Kunt u anders aangeven welke audits voor de 
betreffende jaren op de planning staan? 

Aanbestedende dienst heeft het meerjarenplan 
als bijlage O ‘Auditjaarplan 2022-204’ aan deze 
Nota van Inlichtingen en Negometrix toegevoegd.  
 
 

63.  Schouw n.v.t. In de managementletter 2021 wordt aangegeven dat t.a.v. de 
verstrekte subsidies wordt gewerkt aan werkinstructies voor de 
projectadministratie ter ondersteuning bij het toetsingsproces. Kunt u 
aangeven of deze zijn gerealiseerd en kunt u ons inzicht gegeven in de 
belangrijkste voor de jaarrekening- en projectcontroles belangrijkste 
beheersmaatregelen? 

Betreft feitelijk werkprogramma’s voor de 
afdeling projectadministratie en project control. 
Deze kunnen worden beschouwd als controls in 
het primair proces. De werkprogramma’s 
bevatten controlevragen die moeten worden 
beantwoord alvorens een project kan worden 
vastgesteld. De vragen hebben betrekking op de 
financiële (rechtmatigheidseisen) uit de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving (bijv. 
subsidieregeling). 

64.  Schouw n.v.t. In de managementletter 2021 is aangegeven dat in Q4 2021 alle 
bestaande contracten zullen zijn opgenomen in de contractenmodule. 
Kunt u aangegeven in hoeverre dit gerealiseerd is? 

Alle contracten > € 50k zijn opgenomen in het 
contractenregister 

65.  Schouw n.v.t. In het accountantsverslag 2020 is aangegeven dat de controle van de 
enkelvoudige jaarrekening op 20 mei 2021 is afgerond. Wij hebben 
begrepen dat de wettelijke deadline voor 15 maart ligt. Kunt u 
aangeven waarom de deadline niet werd gehaald en of voor de 
enkelvoudige jaarrekening controle 2021 deze deadline wel is 
gehaald? 

NWO is in februari 2021 getroffen door een 
cyberaanval waardoor de bedrijfsvoering tijdelijk 
is onderbroken. De jaarrekeningcontrole van 2021 
is wel tijdig gerealiseerd. 
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66.  Verwerkersovereenkomst  Opdrachtnemer is van mening dat Opdrachtnemer niet zal 
kwalificeren als verwerker in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. Het is immers de Opdrachtnemer die bij de 
onderhavige opdracht doel en middelen van de verwerking bepaalt en 
mocht er al sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens dan 
gebeurt dat slechts als uitvloeisel van de dienstverlening. De opdracht 
is immers niet gericht op de verwerking van persoonsgegevens, maar 
op accountancydiensten. Wij verwijzen in dit verband naar de onlangs 
uitgebrachte richtsnoeren AVG als uitgebracht door verschillende 
beroepsorganisaties (NBA, NIRPA, NOB, Novak en RB) met instemming 
van de Autoriteit Persoonsgegevens 
(https://www.nba.nl/globalassets/themas/thema-
mkb/privacy/2019186-richtsnoeren-gegegevensverantwoordelijke-of-
verwerker-versie-1-oktober-2019.pdf), waarin kortweg wordt 
aangegeven dat de accountant kwalificeert als 
verwerkingsverantwoordelijke waar het gaat om dienstverlening die 
niet is gericht op het verwerken van persoonsgegevens, maar waarbij 
dit slechts een uitvloeisel van de dienstverlening is.  

Kunt u er in dat kader mee akkoord gaan om de 
verwerkersovereenkomst niet van toepassing te verklaren?  

Niet akkoord.  
Zie beantwoording vraag 17.  

 
Mededelingen  
 
67.  Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen in deze Nota van Inlichtingen is het volgende document toegevoegd aan de Aanbesteding. Dit document is tevens 

toegevoegd in Negometrix.  
 

• Bijlage O ‘Auditjaarplan 2022-204’ 
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