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Aanleiding 
 

Beste geïnteresseerde,  
 
In de vergadering van 13 oktober 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de OMWB besloten om zich te 
heroriënteren op de accountantsdienstverlening voor de OMWB vanaf 2022. 
 
U wordt dan ook van harte uitgenodigd om op basis van deze aanbestedingsleidraad deel te nemen aan 
onze Europese openbare aanbesteding “Accountantsdiensten 2022 – 2026” via Mercell / Negometrix 3 

(nader aangeduid als Negometrix) 189269.  
 
Deze leidraad is bedoeld om u, als mogelijke inschrijver, de gelegenheid te bieden op een goede en juiste 
wijze mee te dingen naar de gunning van de opdracht. De aanbesteding vindt plaats conform de 
Aanbestedingswet 2012. Alleen aanbiedingen van inschrijvers die voldoen aan de eisen worden in 
behandeling genomen. Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld. 
 

Wij zoeken een betrouwbare partner die de gevraagde diensten uitvoert, overeenkomstig de gewenste 
kwaliteit en prijs. De afspraken hierover willen wij vastleggen in een overeenkomst.  
  

In deze leidraad hebben wij de specificaties van de opdracht opgenomen en de procedure beschreven. De 
bijlagen die bij onze aanbesteding horen staan in Negometrix en maken onlosmakelijk deel uit van deze 
aanbestedingsleidraad 

 
Uw vragen over deze aanbesteding ontvangen wij graag en zullen wij met zorg beantwoorden.  
 
Wij hopen dat u wilt inschrijven, en hopen dat dit het begin is van een succesvolle samenwerking.  
Met vriendelijke groet,  
 
William Timmermans 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
CPV-codes:   79200000-6 Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten 

79210000-9 Boekhoudkundige en auditdiensten 
79212500-8 Controleren van de boekhouding 

Kenmerk:  2021/OMWB/F&C/AD - 189269  

Versie:   1.0 definitief 
Datum:   24 november 2021 
Procedure:   Europees Openbare aanbesteding 
 

Contactpersoon: William Timmermans, Senior adviseur Financiën   
   Johan van Loenhout, Senior inkoopadviseur 
 
 

 
Het auteursrecht van door OMWB verstrekte informatie berust bij de OMWB. Behoudens uitzonderingen door de 
Auteurswet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de OMWB niets uit de aanbestedingsdocumenten worden 
vermenigvuldigd (anders dan voor het doel van het indienen van een inschrijving) door middel van druk, fotokopie, 
microfilm of anderszins. Evenmin mogen de aanbestedingsdocumenten of gedeelten en/of onderdelen daarvan zonder 
schriftelijke toestemming van de OMWB worden aangewend voor commerciële doeleinden van welke aard dan ook.  
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 Inleiding 

1.1 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant als opdrachtgever  

Opdrachtgever bij deze aanbesteding is de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant nader aangeduid als 
de OMWB.  
De OMWB is op 1 januari 2013 opgericht. Zij voert de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht, 
handhaving) op het gebied van milieu uit voor 25 gemeenten uit Midden- en West-Brabant en de provincie 
Noord-Brabant. Dit doet de OMWB ook voor grote industriële bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen 
en daardoor vallen onder de Brzo-wetgeving. Daarmee zet de OMWB zich in voor een schone, veilige en 
duurzame leefomgeving. De 26 opdrachtgevers zijn tevens de eigenaren van de organisatie. Naast de 

wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving verricht de 
omgevingsdienst ook vele taken op verzoek van opdrachtgevers.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

De organisatie kent circa 300 medewerkers en een jaarlijkse omzet van ruim 30 miljoen euro.  
 

Besturingsfilosofie 
De OMWB streeft ernaar dé gespreks-, samenwerkingspartner en het expertisecentrum op het gebied van 

omgevingsvraagstukken te zijn voor haar deelnemers. Hiervoor wordt ingezet op een transitie van 
uitvoeringsdienst naar omgevingsdienst. De volgende drie pijlers zijn hierin leidend:  
• een excellente uitvoering van onze kerntaken; 
• (nieuwe) ontwikkeltaken op goede wijze inhoud geven; 
• data gestuurd werken. 

 
De primaire werkzaamheden worden verricht door de afdeling Uitvoering, naar aard van de 

werkzaamheden georganiseerd in verschillende teams. Aansturing van de teams vindt plaats door een 
teammanager, die integraal verantwoordelijk is.  
 
De Directeur en afdeling Uitvoering worden ondersteund door de afdeling Bedrijfsvoering en de staf 
Strategie & Ontwikkeling. Het uitvoeren van verbijzonderde interne controles is belegd binnen het cluster 
Financiën & Control, vallend onder de afdeling Bedrijfsvoering. 
 

De organisatiestructuur van de OMWB is weergegeven in onderstaande figuur.  

 
Figuur 1: Organisatiestructuur OMWB 
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Besturing, toezicht en governance 

De OMWB hanteert een governance structuur, waarbij het Dagelijks Bestuur verantwoordelijk is voor de 
strategie, het behalen van hieruit voortvloeiende doelstellingen en verantwoording aflegt aan het Algemeen 
Bestuur. Het Algemeen Bestuur heeft een toezichthoudende en adviserende functie. Zij is belast met het 

goedkeuren van de begroting, de jaarrekening en het strategisch beleid, alsmede het opdracht geven aan 
een registeraccountant om de jaarrekening te onderzoeken en daarover een verklaring omtrent 
getrouwheid en rechtmatigheid af te leggen. Het Algemeen Bestuur heeft een Auditcommissie ingesteld. 
De verhoudingen tussen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur zijn in de financiële verordening 
gespecificeerd.  
 
Nadere informatie 

De OMWB beschikt over een uitvoerige internetsite www.omwb.nl. Hierop is nadere relevante informatie te 
lezen en downloaden.  

1.2 Uw inschrijving 
Als inschrijver bent u verantwoordelijk voor de volledigheid van uw inschrijving. In verband met het 
gelijkheidsbeginsel is er binnen de aanbestedingsregelgeving in beginsel na het indienen geen recht op 
het doen van aanvullingen of wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de te beoordelen stukken. Indien 

uw inschrijving niet compleet is, kan het zijn dat wij uw inschrijving ongeldig moeten verklaren. Wij 

verzoeken u om die reden met klem de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen bij het uitbrengen van uw 
offerte.  

1.2.1 Akkoordverklaring 
Door uw inschrijving verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van 
alle teksten in de aanbestedingsleidraad, het bestek inclusief alle bijbehorende documenten (waaronder 
de mogelijke wijzigingen in de Nota van Inlichtingen) en onvoorwaardelijk te voldoen aan de hierin 

gestelde eisen.  
Door het uitbrengen van een inschrijving aanvaardt u, dat u meedoet aan deze aanbesteding voor eigen 
rekening en risico. 

1.2.2 Digitaal inschrijven via Negometrix 
Deze aanbesteding zal geheel digitaal online plaatsvinden gebruik makende van het Negometrix platform 
(www.negometrix.com). Een uitgebreide instructie met betrekking tot digitaal aanbesteden treft u aan in 
de Vragenlijsten op het Negometrix platform. De definitieve planning van de aanbesteding vindt u 

eveneens op het Negometrix Platform. 
 
In geval van technische vragen omtrent de werking van het Negometrix platform kunt u gedurende 

werkdagen vanaf 08:00u tot 18:00u contact opnemen met de Servicedesk van Negometrix. 
Telefoon: 085 2084666    
E-mail:  servicedesk@negometrix.com  

 
Uw inschrijving dient uiterlijk op de sluitingsdatum voor de aangegeven sluitingstijd als aangegeven in de 
planning op Negometrix te zijn ingediend.  
U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige indiening van de inschrijving. Niet tijdig ingediende  
Inschrijvingen en/of Inschrijvingen die niet digitaal via Negometrix worden ingediend, worden geacht niet 
te zijn gedaan.  
In verband met mogelijke interne of externe (internet)storingen adviseren wij u niet vlak voor de deadline 

stukken te uploaden, maar hiervoor voldoende tijd te nemen. Het risico van systeem- en internetstoringen 
ligt geheel bij u.  
 
Ingeval van een storing bij Negometrix is het gestelde in artikel 2.109a Aanbestedingswet onverkort van 
toepassing. Indien inschrijver zich houdt aan de voorwaarden die in dit artikel zijn aangegeven, zal de 
inschrijving van inschrijver als tijdig wordt aangemerkt, mits kan worden aangetoond dat inderdaad sprake 
was van een storing bij Negometrix. 

1.2.3 Geen inschrijving onder voorwaarden en varianten niet toegestaan 
Een inschrijving waaraan door u voorwaarden zijn verbonden of die is gedaan onder voorbehoud is in alle 
gevallen ongeldig en wordt ter zijde gelegd. Het is niet toegestaan varianten aan te bieden in uw inschrijving. 

1.2.4 Kostenvergoeding 
Aan uw inschrijving zijn voor ons geen nadere kosten verbonden. Zolang geen volledige overeenstemming 
is bereikt en niet een schriftelijke, door beide partijen ondertekende overeenkomst tot stand is gekomen, is 

geen sprake van enige verbondenheid met de OMWB. Door het uitbrengen van een offerte verklaart de 
aanbieder zich akkoord met deze voorwaarde en aanvaardt het feit dat hij/zij meedoet aan deze 
aanbesteding voor eigen rekening en risico. 

http://www.omwb.nl/
mailto:servicedesk@negometrix.com
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1.2.5 Taal 
U dient te garanderen dat gedurende de uitvoering van de opdracht door alle werknemers en ingezette 

derden welke zorg dragen voor de uitvoering van de opdracht in de contacten met de aanbestedende dienst, 
de Nederlandse taal in woord en geschrift zal worden gebruikt. Tevens verklaart inschrijver dat bij de 
uitvoering van de opdracht alle documenten in de Nederlandse taal zijn opgesteld.  

1.2.6 Gestandsdoeningstermijn  
U dient uw inschrijving 120 dagen vanaf de opening van de inschrijving gestand te doen. Tenzij in de 
aankondiging, de Aanbestedingsdocumenten of de Nota van Inlichtingen een andere termijn is gesteld. Wij 
kunnen u verzoeken de termijn van gestanddoening te verlengen. Aan een zodanig verzoek kan door u geen 
aanspraak op de opdracht worden ontleend. 
Indien er naar aanleiding van deze aanbesteding een kort geding bij de rechtbank West-Brabant aanhangig 
wordt gemaakt, dient u uw inschrijving in ieder geval gestand te doen tot acht weken na de uitspraak. Wij 

infomeren u indien dit het geval is. 

1.2.7 Geheimhouding 
De door de OMWB ontvangen gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het doel 
waarvoor ze zijn verstrekt. Alle inschrijvingen worden na ontvangst eigendom van de OMWB. Alle in het 
kader van deze aanbesteding door de OMWB verstrekte informatie wordt door u vertrouwelijk behandeld. 

1.3 Uw verplichting als opdrachtnemer 

Door het accepteren van een eventuele opdracht verplicht u zich om aan de in deze aanbestedingsleidraad 
gevraagde functionaliteiten en aan de minimale specificaties te voldoen. Er is altijd sprake van een 
resultaatsverplichting om de gevraagde functionaliteit te realiseren. 

1.3.1 Blijven voldoen 
U dient gedurende de looptijd van de overeenkomst te blijven voldoen aan de eisen die in deze 
Aanbestedingsleidraad worden gesteld en er mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De 
opdrachtgever mag gedurende de looptijd bewijsstukken hiertoe opvragen. Bij het niet kunnen voldoen 

aan deze eis, is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht te beëindigen zonder dat de opdrachtnemer 
recht heeft op een schadevergoeding.  

1.3.2 Conflicterende belangen 
Gedurende de looptijd van de overeenkomst behartigt u geen belangen die met de belangen van de OMWB 
conflicteren. Dit dient u in voorkomende gevallen vóóraf kenbaar te maken.  

1.4 Voorbehoud 
Wij behouden ons, zonder meer en zonder tot enigerlei schadeplichtigheid te zijn gehouden (m.u.v. het 

gestelde in 3.8 Gids proportionaliteit), in ieder geval het recht voor om: 

a. tijdsplanningen te wijzigen (met uitzondering van wettelijk minimum vastgestelde termijnen).  
b. de aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Wij hebben 

geen verplichting tot gunning. U heeft in een dergelijke situatie geen recht op enige 
(schade)vergoeding. 

c. de wijze waarop de aanbesteding zal verlopen aan te passen en/of wijzigingen aan te brengen in de 

aard en de omvang van de opdracht. 
d. bij Wet- en beleidswijzigingen tijdens de aanbestedingsprocedure en tijdens de uitvoeringstermijn die 

van invloed zijn op de aanbesteding en de overeenkomst, hier overeenstemming over te bereiken, 
zonder dat een nieuwe aanbesteding hoeft te worden georganiseerd. 

1.5 Verwijzing naar voorkeuren 
Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde Inschrijver, dienstverlener of aannemer, noch voor 
bepaalde merken, types, fabricaten, herkomst, e.d. Mocht in deze leidraad een eis of een wens betrekking 

(lijken te) hebben op een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, een 
merk, een octrooi of een type, dan dient hierbij gelezen te worden ‘of gelijkwaardig’. 

1.6 Klachten over onze aanbesteding 
Niet eens met onze procedure? 

Ondanks dat wij onze aanbestedingsstukken en de te volgen aanbestedingsprocedure met de meeste zorg 
voorbereiden en doorlopen, heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen over deze aanbesteding. 
 

Uw klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij het klachtenmeldpunt van de OMWB, 
via kwaliteitszorg@omwb.nl of bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. U wordt verzocht hiervoor in 
eerste instantie gebruikt te maken van het klachtenmeldpunt van de OMWB 
 
Klachten die niet op deze wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.  
U wordt daarnaast verzocht om uw klacht ook via de berichtenmodule van Negometrix te verzenden. 

Uw klacht moet daarbij worden voorzien van dagtekening en uw naam, adres en telefoonnummer. 
Anoniem klagen is niet mogelijk.  

mailto:kwaliteitszorg@omwb.nl
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U wordt verzocht om klachten in een zo vroeg mogelijk stadium van de aanbestedingsprocedure bekend te 

maken. Wij wijzen u erop dat een klacht geen opschortende werking heeft.  

1.7 Geschillenbeslechting 
Indien u het niet eens bent met het verloop of uitkomst van deze procedure, dan kunt u uw bezwaar 

voorleggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement West-Brabant.  
 
Na gunning kunt u voor de in Negometrix vermelde datum en tijd voor definitieve gunning een kort geding 
aanhangig maken bij de rechter. Wij hanteren hiervoor een periode van 20 kalenderdagen. U start een kort 
geding door middel van het uitbrengen van een dagvaarding aan de OMWB tegen de genomen 
gunningsbeslissing. De termijn is tevens een vervaltermijn. Dit houdt in dat u als partij niet-ontvankelijk 
bent in uw vorderingen wanneer u niet tijdig en op een correcte wijze een dagvaarding laat betekenen. 

 
U wordt daarnaast verzocht om uw melding van een kort geding ook via de berichtenmodule van 
Negometrix te verzenden. 
 
Voor de datum van definitieve gunning zoals in Negometrix vermeld, sluiten wij geen overeenkomst met 
de winnend inschrijver.  
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 De opdracht 
In dit hoofdstuk treft u een beschrijving aan van de aan te besteden opdracht. 

2.1 De Afdeling 
De afdeling Bedrijfsvoering (i.c. het cluster Financiën & Control) is verantwoordelijk voor de uitvoering en 
kwaliteit van de financieel administratieve processen van de OMWB.  
Het kwaliteitsniveau van de financiële functie is goed. Er wordt voortdurend gewerkt aan verdere 
verbetering van de financiële processen.  
 
Ook de IC-beheeromgeving is adequaat ingericht. Ten behoeve van versterking van de interne beheersing 

is een functionaris van Financiën & Control in toenemende mate vrijgemaakt voor interne 
controlewerkzaamheden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat u, als onze toekomstige accountant bij de 
uitvoering van de controlewerkzaamheden zo veel mogelijk steunt op de uitkomsten van de uitgevoerde 
interne audits.  
 
Het cluster Financiën & Control zoekt dan ook een marktpartij voor het verrichten van de externe 
accountantsdienstenverlening voor de OMWB, waarbij een goede balans wordt gezocht tussen kwaliteit 

(klantbeleving), maatschappelijk verantwoord ondernemen en kosten. 

2.2 Aanleiding en doel van de opdracht  

Deze aanbesteding is gestart vanwege afloop van de verbintenis met onze huidige accountant. Het doel 
van deze aanvraag is een keuze te maken en te komen tot een raamovereenkomst met een accountant, 
die het beste invulling kan geven aan de volgende door de OMWB gewenste dienstverlening: 
a) controle van de jaarrekening van de OMWB; 

b) specifieke adviesfunctie. 
 

De verschillende onderdelen worden hieronder nader uitgewerkt. Tenslotte wordt de kwaliteit van de 
administratieve organisatie en daarin opgenomen maatregelen van interne beheersing toegelicht. 
De eisen die wij aan de te leveren accountantsdiensten stellen, zijn omschreven in deze 
aanbestedingsleidraad.  

2.3 We sluiten een overeenkomst af voor maximaal 4 jaar 

Met deze aanbesteding wil de OMWB, een raamovereenkomst afsluiten met de winnaar van deze 
aanbesteding, vanaf boekjaar 2022. Hierbij zijn wij voornemens om met één partij een raamovereenkomst 
aan te gaan voor een vaste periode van drie (3) jaar met een optie tot verlenging van één (1) jaar.  

2.4 Wachtkamer constructie 
Wij zijn voornemens om naast het contracteren van één Inschrijver, een wachtkamer-overeenkomst te 

sluiten met de als tweede geëindigde Inschrijver. Deze wachtkamerovereenkomst wordt ingezet, op het 
moment dat de gecontracteerde opdrachtnemer niet (meer) voldoet aan de contractverplichtingen en de 

raamovereenkomst met betreffende opdrachtnemer, na een geboden hersteltermijn, wegens wanprestatie 
ontbonden wordt.  
 
Indien wij daadwerkelijk gebruik gaat maken van de wachtkamerovereenkomst wordt op dat moment 
getoetst of de als tweede geëindigde Inschrijver nog voldoet aan de in onze Offerteaanvraag gestelde 
Eisen. Wij geven geen garanties dat de Inschrijver waarmee een wachtkamerovereenkomst wordt 

afgesloten daadwerkelijk ingezet zal worden. Wij behouden ons namelijk het recht voor om desgewenst 
een andere keuze te maken na ontbinding van de (Raam)overeenkomst, in de vorm van een nieuwe 
aanbesteding. 
 
Inschrijvers die niet willen meewerken aan een wachtkamerconstructie dienen dit kenbaar te maken in 
bijvoorbeeld een aanbiedingsbrief bij de Inschrijving. In dat geval zal er, voor zover van toepassing, met 
betreffende Inschrijver geen wachtkamerovereenkomst worden afgesloten.  

 
Wij besluiten in dat geval de wachtkamerovereenkomst te sluiten met de eerstvolgende beste Inschrijver, 

mits deze kan voldoen aan de in deze offerteaanvraag gestelde Eisen. Het niet willen meewerken aan een 
wachtkamerconstructie sluit u als Inschrijver niet uit van deelname aan de gunningfase van de Opdracht.  
 
De Inschrijver waarmee de wachtkamerovereenkomst wordt afgesloten dient, zodra wij besluiten hiervan 
gebruik te maken, in staat te zijn om direct of uiterlijk binnen drie (3) maanden na ontbinding van de 

raamovereenkomst met de opdrachtnemer volledig operationeel te zijn. 

2.5 Omschrijving van de dienstverlening 
De primaire functie van u, als accountant, is het, als een onafhankelijke deskundige, uitvoeren van de 
accountantscontrole en het geven van een oordeel op grond van dit onderzoek. Het Algemeen Bestuur 
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heeft de Financiële- en Controleverordening Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vastgesteld. In 
deze controleverordening zijn nadere regels over de accountantscontrole vastgelegd. 

Verder zal uw controle gebaseerd moeten zijn op andere wettelijke regelingen, controleprotocollen van 
diverse ministeries en verordeningen, nota’s en richtlijnen (jaarlijks wordt door de organisatie een 
normenkader rechtmatigheid opgesteld waarin de relevante wet- en regelgeving voor de 

accountantscontrole is vastgelegd). 

2.6 Controle van de jaarrekening 

2.6.1 Algemeen 
In overeenstemming met de wettelijke kaders (onder andere bepaald middels het Besluit 
Accountantscontrole Decentrale Overheden, BADO) behelst de controle van de jaarrekening onder meer: 
• 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; 
• De inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een 

getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken. 

2.6.2 Controletoleranties 
Bij de controle worden de volgende goedkeuring- en rapporteringtoleranties gehanteerd: 

Ten aanzien van fouten in de posten van de jaarrekening wordt een goedkeuringstolerantie van 1% 

gehanteerd en ten aanzien van onzekerheden in de jaarrekening 3%.  
De rapporteringtolerantie voor het al dan niet rapporteren van bevindingen in het verslag van bevindingen 
wordt nader bepaald in het controleprotocol rechtmatigheid.  

2.6.3 Controleplan 
Het activiteitenjaar voor de accountantsdienstverlening start jaarlijks, voorafgaand aan de interim-
controle, met de presentatie van uw controleplan voor het lopende controlejaar. In samenspraak met (een 
vertegenwoordiging van) het bestuur zijn hierin eventuele posten van de jaarrekening, posten van 

deelverantwoordingen, producten en organisatieonderdelen vastgelegd, waaraan de accountant bij zijn 
controle specifiek aandacht dient te besteden en welke rapporteringtolerantie hij daarbij dient te hanteren.  
 
De OMWB benoemt binnen de gestelde prijsafspraken jaarlijks 2 speerpunten. Speerpunten die zijn 
gerelateerd aan de accountantscontrole in brede zin. De accountant kan hiervoor geen extra kosten in 
rekening brengen. Deze speerpunten dienen te worden uitgewerkt in het controleplan 
Uw plan beschrijft tevens de geplande inzet van het controleteam en de wijze van samenwerking met onze 

organisatie (met name de rol van en werkzaamheden door onze interne controlefunctionaris). Uw cliënt-
serviceplan wordt vervolgens in samenspraak met onze organisatie vastgesteld 

 
Het controleplan dient vóór 1 september van het lopende boekjaar te worden aangeleverd bij de 
Auditcommissie. 

2.6.4 Interim-controle 

Jaarlijks wordt een interim-controle gehouden, gericht op de werking van de administratieve organisatie en 
interne beheersing. De betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking 
maakt onderdeel uit van de administratieve organisatie. Onderdeel van de interim-controle is een 
risicoanalyse als vooruitblik op de jaarrekening. De interim-controle dient plaats te vinden in de periode 
van september tot en met oktober van het lopende boekjaar. 
Voorafgaand aan de interim-controle vindt overleg plaats over afstemming van controleonderwerpen en 
controlewerkzaamheden met de directeur en de auditcommissie.  

 
De bevindingen van de interim-controle worden vastgelegd in een afzonderlijke managementletter. De 
conceptrapportage wordt vooraf besproken met de directeur. De managementletter wordt geadresseerd 
aan het Dagelijks Bestuur en besproken met de auditcommissie. 
 
Het op te leveren product: 

De managementletter voor het Dagelijks Bestuur, dient binnen 4 weken na uitvoering van de interim-

controle, doch uiterlijk vóór 1 december van het betreffende boekjaar, aangeleverd te worden aan het 
Dagelijks Bestuur. 

2.6.5 Jaarrekeningcontrole 
De OMWB stelt een planning op voor de totstandkoming en de bestuurlijke behandeling van de 
jaarrekening. Deze planning luistert heel nauw. Met inachtneming van de door het bestuur te bepalen 
einddatum zal in overleg met de accountant de planning voor de controle en de termijn van het uitbrengen 

van de controleverklaring en het rapport van bevindingen worden vastgesteld, vóór 1 januari van het 
nieuwe boekjaar. De accountant conformeert zich aan deze planning. 
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De accountant brengt zijn rapport uit aan het Algemeen Bestuur na bespreking van het concept op basis 
van het principe van hoor en wederhoor met direct betrokkenen (o.a. directeur, Dagelijks Bestuur en 

auditcommissie).  
De definitieve controleverklaring met verslag van bevindingen wordt voor verzending aan het Algemeen 
Bestuur aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het Dagelijks Bestuur om op de 

stukken te reageren. Dit dient uiterlijk plaats te vinden vóór 1 april volgend op het boekjaar. 
 
Indien de accountant afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende 
controleverklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het Algemeen Bestuur en zendt een afschrift 
hiervan aan het Dagelijks Bestuur. 
De op te leveren producten zijn: 
• de controleverklaring; 

• het rapport van bevindingen 

2.6.6 Overzicht activiteiten 

Omschrijving activiteit: 

 
Uiterlijke datum gereed: 

Controleplan t.b.v. interim-controle 1 september 

Planning werkzaamheden jaarrekening 1 januari 

Managementletter na interim-controle 1 december 

Controleverklaring 1 april 

Rapport van bevindingen 1 april 

2.7 Natuurlijke adviesfunctie 
De uitvoering van de adviesfunctie dient op eigen initiatief dan wel op verzoek van de OMWB plaats te 
vinden. Onder de natuurlijke adviesfunctie wordt verstaan: alle activiteiten ten behoeve van de organisatie 
voor zover een relatie aanwezig is met de taakuitoefening van de accountant. Deze functie bevat adviezen 
in beperkte omvang. In dit verband kan onder andere worden gedacht aan adviezen op basis van 

controlebevindingen, alsmede aan adviezen die een logisch gevolg zijn van de uitkomsten van de 
besprekingen van uitgebrachte (concept-)rapportages. 
Ook een signalerende functie met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen (zowel intern als extern) en risico’s 
is hier van belang. De natuurlijke adviesfunctie maakt integraal onderdeel uit van de verstrekte 
controleopdracht(-en). 

2.7.1 Specifieke adviesfunctie 
Uw organisatie kan worden gevraagd advies uit te brengen die de natuurlijke adviesfunctie te boven gaat 

(voor zover niet strijdig met uw onafhankelijke positie als controlerend accountant). Dit betreft doorgaans 

uitgebreidere advisering en van meer specialistische aard binnen het ruim gedefinieerde vakgebied 
accountancy, fiscaliteit en aanverwante vakgebieden.  
 
De uitvoering van (advies-)onderzoek vindt eerst plaats na voorafgaande probleemformulering, inschatting 
van verwacht resultaat en kosten en uitsluitend in opdracht van de voorzitter van het Algemeen Bestuur, 

onze Directeur of de Manager Bedrijfsvoering. Wij behouden ons overigens het recht voor om adviesvragen 
ook bij een andere organisatie neer te leggen. Maar dan wel in de vorm van een andere aanbesteding en 
met een motivatie waarom.  

2.8 Reviews 
Onder reviews wordt verstaan de door de accountant te geven ondersteuning bij de verantwoording 
richting derden, zoals het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de belastingdienst, de sociale 
verzekeringsbank en het CBS. De accountant zal hiervoor géén kosten in rekening brengen. 

2.9 Kwaliteitsbeheersing accountant 
Indien instanties reviews uitvoeren bij de openbaar accountant om te beoordelen of de door hem 
verstrekte controleverklaring op een deugdelijke grondslag is gebaseerd dient u daaraan mee te werken. 
Rekening houdende met de geldende wet- en regelgeving, worden deze reviews geacht te vallen onder het 

interne kwaliteitssysteem van de accountant. De accountant zal hiervoor géén kosten in rekening brengen. 
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 De Aanbestedingsprocedure 
We ontkomen er niet aan om een aantal ‘spelregels’ te vermelden. Deze zijn er met name voor om te 

zorgen dat alle inschrijvingen op gelijke wijze behandeld en beoordeeld worden.  

3.1 Procedure 
Wij volgen een Europese Openbare aanbestedingsprocedure conform  “De Aanbestedingswet 2012”. U kunt 
dit document vinden op www.wetten.overheid.nl respectievelijk www.rijksoverheid.nl.  

3.2 Motiveringen in het kader van de Aanbestedingswet 
Wij zijn een aanbestedende dienst en daardoor gehouden aan de bepalingen uit de Aanbestedingswet. In 
het kader van de aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit worden de gemaakte keuzes in deze 

aanbesteding als volgt gemotiveerd: 
Percelen 
Gezien het belang voor onze organisatie van één aanspreekpunt voor onze interne controlefunctionaris, 
onze directie en bestuur hebben wij ervoor gekozen deze uitvraag in één perceel aan de markt aan te 
bieden, omdat een verdeling in percelen niet lonend is voor u en voor onze organisatie 

3.3 Inkoopvoorwaarden en contractvoorwaarden 
Op de uitvoering van deze opdracht en navolgende opdrachten die verband houden met deze opdracht 

gelden de volgende bijlagen die zijn toegevoegd aan de tender in Negometrix  

• Concept Overeenkomst 
• Algemene Inkoopvoorwaarden 2017 voor leveringen en diensten OMWB   

De toepassing van uw eigen algemene (verkoop-/levering-) voorwaarden wordt door de OMWB 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

• Wachtkamerovereenkomst 

3.4 Planning 
De planning die wordt gehanteerd gedurende deze aanbesteding is opgenomen in Negometrix onder het 
tabblad “planning”. Wij behouden ons het recht voor deze planning te wijzigen in Negometrix. Over 
eventuele wijzigingen in de planning wordt u geïnformeerd. 

3.5 Communicatie  
Communicatie met betrekking tot deze aanbesteding dient uitsluitend digitaal plaats te vinden via 
Negometrix. Het benaderen van medewerkers van de OMWB over deze aanbestedingsprocedure is niet 

toegestaan en kan tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure leiden. Zodra daar aanleiding toe is 
neemt uitsluitend onze inkoopadviseur contact op met u. 

3.6 Informatie en vragen via de nota’s van inlichtingen 
U kunt voorafgaand aan uw inschrijving vragen stellen over deze aanbesteding. Dit is mogelijk tot het 

moment dat wordt aangegeven in de planning op Negometrix.  

3.6.1 Indienen van vragen 
Vragen dienen te worden gesteld via de “Vragen en antwoorden module” van Negometrix. 

Per vraag dient u een separaat item aan te maken, met verwijzing naar het betreffende document en het 
onderdeel waar de vraag betrekking op heeft. 
Vragen die niet op bovenomschreven wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. 
 
Er is geen 2e vragenronde voorzien in deze aanbesteding. Vragen kunnen vanaf het moment van de 
publicatie worden gesteld en worden zo veel mogelijk tussendoor beantwoord door de OMWB. Dit heeft als 

grote voordeel dat er minder dezelfde vragen worden gesteld en dat er op basis van de beantwoording 
aanvullende vragen kunnen worden gesteld. 

3.6.2 Melden tekortkomingen 
Wij hebben onze aanbestedingsdocumenten met zorg samengesteld. Als u toch onjuistheden, gebreken of 
onvolkomenheden in de aanbestedingsleidraad, de bijlagen of de aanbestedingsprocedure tegenkomt, 
verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om ons hiervoor, via de ’Vraag en antwoord’-module van 
Negometrix te informeren. Tekortkomingen die na het indienen van een inschrijving naar voren komen, 

kunnen ons niet worden aangerekend.  

3.6.3 Nota van Inlichtingen 
Middels de ‘Vraag & Antwoord’-module worden alle (geanonimiseerde) vragen van alle geïnteresseerde 
inschrijvers en onze antwoorden daarop gepubliceerd. 
Zodra dit leidt tot wijzigingen in een van de aanbestedingsdocumenten, worden deze tegelijkertijd 
geüpload in Negometrix bij “Documenten voor inschrijvers”.  
De gepubliceerde vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten en 

prevaleren boven de aanbestedingsleidraad en de criteria zoals opgenomen op het Negometrix platform. 
De fysieke Nota van inlichtingen is te downloaden vanuit Negometrix door de vragen en de antwoorden te 
exporteren naar Excel of pdf. 

http://www.wetten.overheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
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3.7 Documenten inschrijving  
Uw inschrijving dient volledig te worden ingediend, door alle vragen te beantwoorden in Negometrix en 

waar nodig de juiste documenten te uploaden.  
Daarbij dient u de volgende informatie te uploaden in Negometrix:  

Nr. Documenten 

1.  Verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving 

2.  Uittreksel(s) KvK en of volmachten, waaruit blijkt dat de ondertekenaar 
van de verklaring tekenbevoegd is. 

3.  Uniform Europees Aanbestedingsdocument. 

4.  Bijlage referentieprojecten 

5.  Inschrijvingsbiljet in de “Prijslijst” 

6.  Plan van aanpak 

De gevraagde informatie dient volledig te worden ingediend. Indien niet alle gevraagde informatie wordt 
ingediend kan de inschrijving terzijde worden gelegd. 

3.8 Digitale Uniforme Eigen verklaring Aanbesteden (UEA) 

Voortvloeiend uit de Aanbestedingswet 2012 geldt de wettelijke verplichting om het UEA te hanteren. Het 
hanteren van andere modellen, of het wijzigen van de opzet van het wettelijk model is niet toegestaan. U 

dient de digitale UEA online in te vullen en op te slaan. U hoeft verder niets te uploaden of te 
ondertekenen. Door de UEA op te slaan wordt deze direct en automatisch geüpload en zichtbaar na de 
opening van de kluis. 

3.9 Eisen aan de Inschrijver 
Uw organisatie mag zich slechts éénmaal aanmelden als Inschrijver, ofwel zelfstandig ofwel in een 

combinatie. In dit verband worden ondernemingen van hetzelfde concern als dezelfde ondernemer 
beschouwd, tenzij u, naar het oordeel van de OMWB, voldoende aantoont dat de afzonderlijke 
inschrijvingen van deze ondernemingen onafhankelijk van elkaar tot stand zijn gekomen en de 
mededinging hierdoor niet is geschaad. 

3.9.1 Inschrijvingsmogelijkheden 
Uw organisatie mag op verschillende manieren inschrijven: 
1. zelfstandig; 

2. in combinatie aanmelden; 
3. als hoofdaannemer met een beroep op de draagkracht van derde(n); 
4. als hoofdaannemer met onderaannemers t.b.v. de uitvoering. 

 
Ad 1: Een zelfstandige aanmelding houdt in dat uw organisatie zelfstandig voldoet aan de 

uitsluitingsgronden, de geschiktheidseisen ten aanzien van de beroepsactiviteit en minimumeisen ten 

aanzien van economische en financiële draagkracht en technische vakbekwaamheid. 
 
Ad 2: Een inschrijving in combinatie is een inschrijving waarbij meerdere ondernemers zich bundelen tot 
één inschrijver. De combinatie dient gezamenlijk te voldoen aan de gestelde uitsluitingsgronden en 
geschiktheidseisen. Ieder lid van de combinatie is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de 
aanbestedingsprocedure en de daaruit volgende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. De 
combinatie benoemt één lid van de combinatie tot vertegenwoordiger en penvoerder. 

 
Ad 3: Een inschrijving als hoofdaannemer met een beroep op de draagkracht van andere1 is een 
inschrijving waarbij uw organisatie als hoofdaannemer niet zelfstandig kan voldoen aan de 
uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen ten aanzien van de beroepsactiviteit en minimumeisen ten 
aanzien van technische vakbekwaamheid.  
  
Ad 4: In het geval uw organisatie, bij de uitvoering, voornemens is gebruik te maken van 

onderaannemers2, dient u, in de UEA, een omschrijving te geven van het gedeelte van de opdracht dat u in 
onderaanneming wil geven c.q. laten uitvoeren.  

 
Hierbij moet dan minimaal inzicht gegeven worden in: 
• Aard van de werkzaamheden die in onderaanneming gegeven worden; 

 
1 In dit geval dient u dit te vermelden in de UEA bij onderdeel II-C en dient iedere derde een eigen UEA 

in te vullen en te uploaden in Negometrix. 

 
2 In dit geval dient u dit te vermelden in de UEA bij onderdeel II-D en dient iedere onderaannemer een 

eigen UEA in te vullen en te uploaden in Negometrix. 
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• Het aantal onderaannemers dat voorzien wordt. 
 

In beide gevallen van het gebruik maken van derden, gelden de volgende algemene voorwaarden: 
• U bent, als hoofdaannemer, volledig aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de 

aanbestedingsprocedure en de daaruit volgende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; 

• U geeft, als hoofdaannemer, inzicht in de verdeling van de werkzaamheden tussen de hoofd- en 
onderaannemers; 

• Voorafgaand aan de inzet van de onderaannemer moet u, als hoofdaannemer, aantonen dat de 
onderaannemer aan alle voor de onderaannemer relevante eisen in het programma van eisen voldoet; 

• Indien een combinatie met onderaannemers wenst te werken, gelden daarvoor dezelfde eisen als 
hiervoor ten aanzien van een inschrijving als hoofdaannemer zijn vermeld; 

• Geen van de uitsluitingsgronden zijn van toepassing op de onderaannemer op het moment van inzet 

ten behoeve van de opdracht. 

3.9.2 Informatie over inschrijver (NAW-gegevens) in UEA 
U dient de volledige NAW-gegevens van de onderneming in te vullen in Deel II "Gegevens over de 
ondernemer" in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA).  
Indien er sprake is van een combinatie dienen alle combinanten deze informatie te overleggen.  
In Deel II  van het UEA wordt onder andere gevraagd wie de contactpersoon is, wie tekenbevoegd is en of 

er sprake is van een combinatie. De verstrekte gegevens mogen niet ouder dan zes maanden zijn vanaf 

sluitingsdatum ontvangst Inschrijving. 

3.9.3 Informatie over inschrijver (organisatie- of ondernemingsstructuur) 
Inschrijver dient zijn organisatie- of ondernemingsstructuur te verstrekken. Hiertoe dient Inschrijver een 
organogram, inclusief de gegevens over een eventuele relatie met het concern of de holding, te 
overleggen. Deze informatie dient als Bijlage 'Gegevens onderneming Inschrijver' te worden ingediend bij 
de Inschrijving.  

Indien sprake is van een Combinatie dienen alle combinanten deze informatie te overleggen, inclusief een 
toelichting hoe de verschillende combinanten zich binnen de overeenkomst tot elkaar verhouden (incl. 
verantwoordelijkheden). De bijlage is vormvrij! De OMWB heeft het recht om inschrijver om een toelichting 
op de concerngegevens en nadere informatie omtrent de bestuur situatie en de eigendomsverhoudingen te 
verzoeken. 

3.10 Ondertekening van de Inschrijving 
Doordat wij gebruik maken van Negometrix, hebben wij in het kader van de administratieve 

lastenverlichting, de keuze gemaakt om u zoveel mogelijk digitaal in te laten vullen. 
Om deze reden dient u slechts het formulier ‘Verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving’ te 
voorzien van een rechtsgeldige handtekening, met vermelding van naam en functie en de gegevens van 

uw organisatie. 
 
Door dit formulier te ondertekenen verklaart u: 

• dat de beantwoording van alle vragen in de 'Vragenlijsten' en de daaraan gekoppelde bijlagen in 
Negometrix naar waarheid zijn ingevuld; 

• dat de inschrijving onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud wordt gedaan; 
• dat de prijzen en tarieven realistisch zijn en niet manipulatief of strategisch zijn aangeboden.  

 
Dit document dient rechtsgeldig ondertekend te worden door een daartoe tekenbevoegde perso(o)n(en).  
 

Wij accepteren een gescande natte handtekening en/of digitale handtekening van één of meerdere 
functionaris(sen) die volgens het uittreksel van het beroeps-/handelsregister bevoegd is/zijn de Inschrijver 
te vertegenwoordigen.  
 
Deze rechtsgeldige ondertekening dient u aan te tonen door het uploaden van een van volgende 
bewijsstukken: 
• Een uittreksel van inschrijving van de Kamer van Koophandel die op het moment van inschrijven niet 

ouder is dan zes maanden. Uit het uittreksel moet blijken dat de persoon die in de UEA als 
rechtsgeldig vertegenwoordiger is aangemerkt, tekenbevoegd is voor deze 
aanbesteding.              en/of 

• Indien nodig dienen ook de KvK uittreksels van de bovenliggende organisaties, waarin de persoon met 
naam en functie en verantwoordelijkheid blijkt, worden bijgevoegd.       en/of 

• Indien wordt gewerkt met een volmacht dient tevens de volmacht te worden toegevoegd 

3.11 Opening van de Inschrijving 
De opening vindt plaats op het moment, zoals opgenomen in de planning op het Negometrix platform. 
Inschrijvingen die, ná de aangegeven sluitingsdatum en -tijdstip ingediend worden, zijn niet zichtbaar voor 
ons. Dit betekent dat wij deze niet hebben ontvangen en in behandeling nemen.  
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U dient uw eerste aanspreekpunt als 'hoofdcontactpersoon' in het Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument (Deel IIA) te vermelden voor een mogelijke nadere toelichting op de ingediende 
Inschrijving. De door u opgegeven contactpersoon dient bereikbaar te zijn op alle werkdagen gedurende de 
looptijd van de gunningfase van onze aanbesteding.  

 
Op het moment van opening dient de Inschrijving volledig te zijn ingediend inclusief de prijsbijlage. Wij 
behouden ons het recht voor alle verstrekte gegevens uit uw inschrijving op volledigheid en juistheid te 
controleren. Het verstrekken van onvolledige en/of onjuiste gegevens kan leiden tot uitsluiting.  
 
Onze Inkoopadviseur beoordeelt alle inschrijvingen op volledigheid en compleetheid. In het geval van een 
eenvoudig te herstellen gebrek, onduidelijkheid of kennelijke omissie, behouden wij ons het recht voor om 

u alsnog het gebrek te laten herstellen, mits het herstel de concurrentiepositie van andere inschrijvers niet 
schaadt.  
 
Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen onvolkomenheden zijn geconstateerd controleert onze 
inkoopadviseur vervolgens de uitsluitingsgronden en de geschiktheidscriteria zoals vermeldt in hoofdstuk 
4. 

 

Zodra er op uw organisatie geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en uw inschrijving voldoet aan de 
gestelde geschiktheidseisen, wordt uw inschrijving aangeboden aan de beoordelingscommissie voor de 
beoordeling van de gunningcriteria uit hoofdstuk 5. 
 
Van het verloop van de opening van de aanbesteding wordt proces-verbaal van opening opgemaakt. Van 
de in het oog vallende onregelmatigheden in de Inschrijvingen wordt melding gemaakt in het proces-

verbaal van aanbesteding.  
 
Belanghebbenden kunnen via Negometrix een afschrift van het proces-verbaal van opening opvragen via 
een bericht. 
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 Selectiecriteria 
Selectiecriteria stellen eisen aan uw organisatie als Inschrijver en betreffen: 

• Uitsluitingsgronden. 
• Geschiktheidseisen. 

4.1 Uitsluitingsgronden 
De uitsluitingscriteria zijn de algemene gronden die u als Inschrijver, met betrekking tot uw organisatie 
naar waarheid dient in te vullen. 
 
Op deze aanbestedingsprocedure zijn de uitsluitingsgronden van toepassing zoals vermeld in de ‘UEA’: 

• gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen UEA Deel III A; 
• gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premies UEA Deel III B; 
• gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfouten UEA Deel III C; 
• louter nationale uitsluitingsgronden UEA Deel III D. 

 
Wij hebben alle op deze aanbesteding van toepassing zijnde uitsluitingsgronden, minimumeisen en 
selectiecriteria ingevuld op de in Negometrix bijgevoegde standaard UEA. 

• Wij vertrouwen erop dat u de UEA volledig en naar waarheid invult. In het UEA dient u uw 
rechtsgeldige vertegenwoordiger te noemen door diens gegevens in te vullen bij onderdeel II 

B. Indien Onderdeel II B niet is ingevuld, is de inschrijving ongeldig en wordt de inschrijvende 
organisatie uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.  

• Wanneer u in combinatie inschrijft, gebruik maakt van onderaannemers, of een beroep doet op de 
bekwaamheid van derden, dient deel II volledig en juist ingevuld te worden. 

• Bij onderdeel III A, III B en III C zijn de uitsluitingsgronden, welke van toepassing zijn op deze 
opdracht, aangevinkt. Deze onderdelen dienen beantwoordt te worden.  

• Door onderdeel IV in te vullen geeft de inschrijver aan of hij voldoet aan de gestelde 
geschiktheidseisen. Deze geschiktheidseisen heten in het UEA ‘selectiecriteria’. 

• In onderdeel V van het UEA geeft u aan dat u voldoet aan de gestelde minimale eisen. 
 

Indien uw organisatie toch, onder één of meer van de verplichte en aangekruiste facultatieve 

uitsluitingsgronden valt, wordt u uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure, 
tenzij: 
• u een grondig en goed onderbouwde toelichting heeft opgenomen waarom het niet voldoen aan de 

betreffende uitsluitingsgrond niet tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure mag leiden. Wij zullen 
dan aan de hand van deze toelichting besluiten of er voldoende reden is om uw organisatie 
desalniettemin toe te laten tot de aanbestedingsprocedure; 

• er aanleiding bestaat om hier op grond van de Aanbestedingswet en/of de aanbestedingsbeginselen 

van af te zien. 
 

De uitsluitingsgronden zijn van toepassing op iedere deelnemer in een samenwerkingsverband. Wanneer 
door de opdrachtgever gewenst, dienen de gevraagde bewijsstukken voor elke onderneming in het 
samenwerkingsverband ingediend te worden. Indien op één (1) of meerdere van de ondernemingen in een 
samenwerkingsverband een uitsluitingsgrond van toepassing is, zal het samenwerkingsverband worden 

uitgesloten van de aanbestedingsprocedure. 

4.2 Geschiktheidscriteria 
Wij hanteren geschiktheidseisen om te kunnen bepalen of uw organisatie in staat is om de opdracht uit te 
voeren. Geschiktheidseisen hebben altijd betrekking op uw organisatie, als potentiële opdrachtnemer en 
niet op de opdracht. De gehanteerde Geschiktheidseisen zijn de minimumeisen van kwalitatieve aard 
waaraan de Inschrijver moet voldoen om voor de gunning van onderhavige Opdracht in aanmerking te 
kunnen komen. Het niet voldoen aan één of meer van de Geschiktheidseisen kan ertoe leiden dat 

desbetreffende Inschrijver wordt uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure. 
 

Wij onderscheiden 3 soorten geschiktheidseisen: 

• eisen om het financiële en economisch draagvlak aan te tonen; 
• eisen aan de technische en beroepsbekwaamheid; 

4.2.1 Financiële en economische draagkracht. 
Wij contracteren alleen Opdrachtnemers die qua economische en financiële draagkracht voldoende stabiel 

zijn om de Opdracht onder de door de OMWB gestelde condities uit te voeren. Dit betekent dat de 
volgende Geschiktheidseisen van toepassing zijn op deze opdracht: 

• Inschrijver mag over de afgelopen drie boekjaren geen negatief bedrijfsresultaat hebben gegenereerd 
in combinatie met een negatief eigen vermogen. 

• Inschrijver is in staat om de Opdracht - en in voorkomend geval de verlenging daarvan - met 
bestaande financiële middelen uit te voeren. 
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• Inschrijver is niet bekend met lopende claims. 

• Inschrijver is niet bekend met investeringen - die gedurende de periode van de uitvoering van de 

Overeenkomst noodzakelijk zijn - die zijn onderneming in een zodanige positie kan brengen dat de 
financieel-economische draagkracht of de continuïteit daarvan in gevaar wordt gebracht. 

• De laatst afgegeven accountantsverklaring (of in een voorkomend geval een beoordelings- of 
samenstellingsverklaring) bevat geen zogenoemde continuïteitsparagraaf. 

• Inschrijver is marktconform en adequaat verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. 

4.2.1.1 Verzekering tegen beroepsrisico’s 

Uw organisatie is adequaat verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Hierbij is het van belang dat u 
voldoet aan het maximum verzekerd bedrag, de hoogte van het eigen risico en het niet uitsluiten van de 
van toepassing zijnde voorwaarden uit de Concept Overeenkomst bij deze aanbesteding. 

4.2.1.2 Controle 
Wij kunnen na de mededeling van de gunningsbeslissing verlangen dat u binnen 7 werkdagen (gerekend 
vanaf dagtekening van de mededeling) een kopie van de lopende polis van verzekering of verklaring van 
de verzekeringsmaatschappij overlegd, waarin de dekking is aangegeven met betrekking tot de wettelijke 

aansprakelijkheid. 

4.2.1.3 Combinatie 
In geval van een Combinatie dient de adequate verzekering betrekking te hebben op de Combinatie, het is 

hierbij niet noodzakelijk dat een combinant als combinatie verzekerd is, op voorwaarde dat de 
afzonderlijke partijen aan het samenwerkingsverband wel zoals geëist verzekerd zijn. 

4.2.2 Eisen aan de technische en beroepsbekwaamheid 
In de Aanbestedingswet 2012 (art. 2.93) is limitatief een aantal bewijsmiddelen opgesomd dat de OMWB 

mag vragen om de technische of beroepsbekwaamheid van een gegadigde of inschrijver te toetsen, wij 
hanteren hiervan alleen referenties in deze aanbesteding. 
 
U dient aan te tonen over voldoende beroepsbekwaamheid te beschikken op het gebied van de opdracht 
van deze aanbesteding. U dient de beroepsbekwaamheid van uw organisatie te bewijzen door bij de 
inschrijving per hieronder genoemde kerncompetentie één referentieopdracht in te dienen.  

 
Indien er geen referentieopdrachten worden overgelegd en/of niet wordt voldaan aan de minimale eisen 
van de referentie en/of de referentie niet bewijzen dat aan de kerncompetentie is voldaan, voldoet de 
inschrijving niet aan de geschiktheidseisen en zal terzijde worden gelegd.  
 
Kerncompetentie: 
Uw organisatie dient een aantoonbare brede ervaring te hebben in de controle van gemeenschappelijke 

regelingen met minimaal 250 medewerkers en een balanstotaal van tenminste € 6.000.000,00 per jaar.  
De ervaring moet aantoonbaar zijn opgedaan op grond van uitgevoerde jaarrekeningcontroles voor 
tenminste twee (2) achterliggende boekjaren.  
 
Minimale Eisen aan referentie: 
1. Uw referenties dienen in de afgelopen drie (3) jaar, te rekenen vanaf de sluitingsdatum ontvangst 

inschrijving, te zijn uitgevoerd of nog in uitvoering te zijn. 

2. Uitwerking van de referentie dient dermate uitgebreid te zijn dat duidelijk inzichtelijk is aan welke 
competenties wordt voldaan en op welke wijze.  

 
Uw contactpersoon van uw referent is op de hoogte van het feit dat wij, zonder uw tussenkomst en/of uw 
toestemming ons het recht voorbehouden om de juistheid van de referentie te verifiëren.  
 

Indien u zich voor de referenties, op de beroepsbekwaamheid van een derde beroept, dient u duidelijk aan 
te geven welk deel van de opdracht door uw organisatie en welk deel door de betreffende derde(n) is 
uitgevoerd.  

4.3 Inzet Derden 
Om aan de bovengenoemde Geschiktheidseis te voldoen, kan Inschrijver zich, conform de omschrijving in 
paragraaf 2.9.1 Ad 3, beroepen op de draagkracht van een Derde, ongeacht de juridische aard van zijn 
banden met die Derde. 

4.4 Verificatie UEA 
Uitsluitend aan de winnaar van de aanbesteding aan wie wij het voornemen tot gunning bekend maken, 
vindt een verificatie van de UEA plaats. Dit doen we door in de bezwaarperiode de benodigde 
bewijsstukken op te vragen. Deze bewijsstukken dient u niet bij uw inschrijvingen in te dienen, maar dient 
u binnen zeven (7) kalenderdagen na ons verzoek daartoe te verstrekken. 
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Deze bewijsstukken zijn (niet limitatief): 
• Een Gedragsverklaring Aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder 

is dan twee (2) jaar. 
• Een Verklaring van de belastingdienst, dat op tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder 

is dan zes (6) maanden. 

 
Let op, het opvragen van documenten bij de bevoegde instanties kan langer duren. Het is daarom 
raadzaam in verband met eventuele lange wachttijden de verklaringen en bewijsstukken onmiddellijk en 
met spoed aan te vragen. Het niet tijdig kunnen overleggen van documenten na een daartoe strekkend 
verzoek kan leiden tot uitsluiting! 
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 Gunningcriteria  
De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die is geselecteerd op grond van het EMVI-criteria de Beste 

prijs-kwaliteitverhouding (Bpkv). 

5.1 Gunning methode Bpkv. 
De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die is geselecteerd op grond van de Bpkv door middel van de 
“gunnen op waarde methode”.  
De prijs wordt niet in relatief vergeleken, maar vastgezet. De kwaliteit score worden vertaald in fictieve 
kortingen per punt. Deze fictieve korting geeft de beoordelaar een gevoel, wat zijn score waard is, met 
andere woorden hoeveel duurder deze inschrijving mag zijn om te winnen van een inschrijver met een 

lagere kwaliteit score.  
 
Bij deze methode wordt gewerkt met een waardering voor de inschrijvingsprijs en de verschillende 
kwaliteitsaspecten. Deze waardring en de weging daarvan is vooraf vastgesteld door de projectgroep, 
waarbij de volgende afwegingen zijn gemaakt voor deze opdracht: 
• Juiste verhouding prijs en kwaliteit 
• Belang van de onderlinge kwaliteitsaspecten. 

 
De onderstaande gunningcriteria moeten minimaal deel uit maken van uw Inschrijving en bepalen 

gezamenlijk de prijs-kwaliteitverhouding van uw inschrijving: 

Gunningcriteria Fictieve korting  

1.  Inschrijvingsprijs uit prijsblad Vast  

2.  Kwaliteitsaspecten  

1.4.1 Visie op natuurlijke adviesfunctie €   60.000,00  

1.4.2 Kennis en ervaring (toelichting + cv) €   60.000,00 

1.4.3 Controlefilosofie en -aanpak  €   60.000,00 

1.4.4 Presentatie €   60.000,00 

5.2 Inschrijvingsprijs 
Voor de prijsopgave dient u de volledige prijslijst in te vullen in Negometrix. In de prijslijst wordt duidelijk 
aangegeven wat u per regel dient aan te bieden. De som van de verschillende prijscomponenten levert een 
totale inschrijvingsprijs op, voor de totale looptijd, inclusief verlengingen. 

 
Bij de prijssamenstelling dient u uit te gaan van de volgende voorwaarden:  
• De inschrijvingsprijs is gebaseerd op de beschrijving van de opdracht uit hoofdstuk 2 van deze 

aanbestedingsleidraad.  

• Daarnaast bevat de inschrijvingsprijs de financiële gevolgen van de toezeggingen uit uw 
beantwoording van de kwaliteitscriteria.  

• De aangeboden prijzen / tarieven dienen all-in en vast te zijn en alle logischerwijs tot de opdracht 
behorende onderdelen en de toezeggingen te bevatten.  

• Alle prijzen en tarieven zijn op basis van prijspeil 2022 en zijn in ieder geval vast gedurende de vaste 
looptijd van de overeenkomst.  

• Bij de verlengingsopties is indexering mogelijk, conform de voorwaarden uit de conceptovereenkomst.  
 

Manipulatief biedgedrag 

Indien u met uw inschrijving het beoordelingsmechanisme geweld aandoet, waarvan sprake is als u door 
middel van uw inschrijving de bedoeling heeft de beoordelingssystematiek te verstoren, wordt dit 
aangemerkt als een ongeldige inschrijving, waardoor u wordt uitgesloten van verdere deelname aan de 
aanbestedingsprocedure. U kunt in een dergelijk geval geen beroep doen op de mogelijkheid tot herstel 
van gebreken.  
 
Wanneer wij het vermoeden hebben dat u inschrijving manipulatief is, vragen wij aan u om aan te tonen 

dat de inschrijving serieus en niet manipulatief is. Op basis van uw argumenten nemen wij het besluit om 

uw inschrijving al dan niet aan te merken als manipulatief en buiten beschouwing te laten (of ongeldig te 
verklaren).  
 
Strategisch inschrijven 
Indien bij een prijsonderdeel, het vermoeden bestaat dat er sprake is van een "strategische" prijs, wordt 

dit specifieke prijsonderdeel kritisch beoordeeld. Deze beoordeling houdt in dat dit prijsonderdeel wordt 
beoordeeld in relatie tot de prijzen van de andere inschrijvers. Hierbij wordt uw "opvallende prijs" getoetst 
aan de gemiddelde prijs van de overige inschrijvers, waarbij de hoogste en de laagste niet worden 
meegenomen voor het bepalen van het gemiddelde.  
Indien uw individuele prijs meer dan 25% lager is dan deze gemiddelde prijs wordt uw aanbieding in eerste 
instantie beschouwd als een strategische prijs, wat kan leiden tot uitsluiting.  
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Zodra uw inschrijvingsprijs lager is dan deze marge, wordt u uitgenodigd uw prijs en prijsstelling te 

onderbouwen. Zodra deze onderbouwing door de inkoopadviseur en de beoordelingscommissie, als 
ongeloofwaardig wordt bestempeld, wordt uw inschrijving afgewezen. 
 

Score van de prijs 
Uw inschrijvingsprijs wordt niet vergeleken met de andere inschrijvingsprijzen.  
Deze prijzen zijn gegeven en daarin wordt in de berekening met de kwaliteit onderscheid gemaakt. 
 
Voorbeeld: 

Inschrijver Prijs Score prijs 

A €    245.000,00 n.v.t. 

Uw inschrijving €    265.000,00 n.v.t. 

C €    290.000,00 n.v.t. 

5.3 Kwaliteit subjectief  
Voor de subjectieve kwaliteitscriteria dient u, uw toegevoegde waarde voor de uitvoering van de opdracht 
te omschrijven in een plan van aanpak of de beantwoording van de gestelde open vragen. 
 

Om de kwaliteit van de inschrijving te beoordelen, dienen inschrijvers per open vraag een antwoord te 

uploaden. 
De informatie dient SMART te zijn geformuleerd. SMART wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 
Realistisch en Tijdgebonden. 
 
LET OP: In de antwoorden mag geen enkele vorm van prijs worden vermeld. 
 
In uw beantwoording, dient duidelijk te worden beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de opdracht, 

vanaf het moment dat de opdracht is gegund en de overeenkomst ondertekend.  
 
Hierbij gaat het bij deze aanbesteding om een praktische beschrijving, met als doel een soepele start van 
de overeenkomst te realiseren. Belangrijk hierbij is in ieder geval dat de OMWB wordt ontzorgd met zo min 
mogelijk verstoringen gedurende de looptijd van de overeenkomst.  

5.3.1 Visie op natuurlijke adviesfunctie 
Verwijzend naar de controleopdrachten en de natuurlijke adviesfunctie, dient u: 

• te vermelden welke specifieke adviespunten naar voren worden gebracht en op welke wijze uw rol van 
strategisch partner ingevuld wordt. 

• uw visie te geven op de ontwikkeling van ‘public governance’ bij gemeenschappelijke regelingen. Laat 
hierin naar voren komen de wijze waarop u wil bijdragen in de discussie daarover en de implementatie 
daarvan bij de OMWB. 

• aan te geven op welke wijze en onder welke voorwaarden voor een specifieke adviesopdracht (zie 

paragraaf 2.7.1) een scherpe ‘all in’ prijs (exclusief BTW) op basis van uren wordt aangeboden. 
• uw visie te geven op de aanpak bij mogelijke overdracht van de huidige accountant. 
• aan te geven hoe u invulling geeft aan uw rol om ons te informeren over actuele interne en externe 

ontwikkelingen en wets- c.q. beleidswijzigingen. 
• aan te geven hoe u en in welke mate van flexibiliteit en welke inbreng van creatieve oplossingen 

inspeelt bij afwijkingen op de planning, ook in drukke perioden. 
Maximaal 4 A4 (excl. Voorbeeld), lettertype Arial 10 regelafstand enkel. 

5.3.2 Samenstelling van het controleteam 
Het controleteam dient de beschikking te hebben over voldoende deskundigheid (opleiding), ervaring, 
continuïteit, flexibiliteit en ervaring binnen de publieke sector. 
U heeft voor de uitvoering, gekwalificeerd en deskundig personeel beschikbaar en deze zijn op korte 
termijn in te zetten voor: jaarrekeningrecht, loonbelasting, omzetbelasting en automatisering (EDP-audit). 
• U dient aan te geven op welke wijze u met een vast team van medewerkers een optimale 

samenwerking tussen accountant en de OMWB laat ontstaan, door:  

o Beschrijving van borging van inzet van mensen met voldoende ervaring en/ of kennis. 
o Ondersteunt door de Cv's van degene(n) die de dienstverlening gaan uitvoeren en waaruit blijkt 

dat zij voldoende ervaring hebben. 
• U dient aan te geven op welke wijze de kennis en vaardigheden van uw personeel ten behoeve van de 

dienstverlening aan de OMWB actueel worden gehouden. 
• U dient per opdracht aan te geven hoe uw team (functies, aantallen personen en namen van senior 

controleleider, accountant RA en partner) voor de OMWB wordt samengesteld en voor welke termijn 
dit team kan worden ingezet. 
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Maximaal 2 A4 (excl. Cv's), lettertype Arial 10 regelafstand enkel. 
Cv's maximaal 4 pagina's per Cv als separate bijlage. 

5.3.3 Controlefilosofie en -aanpak 
De primaire functie van u, als accountant, is het als onafhankelijke deskundige uitvoeren van de 
accountantscontrole en het geven van een oordeel op grond van dit onderzoek. 

Het Algemeen Bestuur heeft de Financiële- en Controleverordening Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant vastgesteld. In deze controleverordening zijn nadere regels over de accountantscontrole 
vastgelegd. 
 
Wij verwachten van u dat u inzicht geeft in de wijze waarop u uw rol vormgeeft als (controlerend) 
accountant. Hierbij vinden wij het belangrijk, dat op praktische wijze invulling wordt geven aan de 
controlewerkzaamheden en deze wijze ook wordt onderbouwd volgens de volgende onderwerpen: 

• beschrijving van de controlefilosofie waaronder de controleaanpak en de eisen en wensen met 
betrekking tot de interne controle en administratieve organisatie. 

• uw visie op automatisering en de rol daarvan bij de uitvoering van de accountantswerkzaamheden. 
• uw bereidheid om jaarlijks voorafgaand aan de uit te voeren controle-activiteiten een cliënt-

serviceplan te presenteren. U geeft hierbij aan op welke wijze dit cliënt-serviceplan vorm krijgt, 
onderbouwd met een voorbeeld van een cliënt-serviceplan, zoals eerder toegepast bij een 

vergelijkbare organisatie als de onze.  

• op welke wijze optimale samenwerking tussen de accountant en de interne controlefunctionaris vorm 
moet krijgen om te kunnen steunen op de uitkomsten van de interne controlewerkzaamheden en om 
de controles van beide partijen zo efficiënt en praktisch mogelijk te laten verlopen.  
In de beantwoording dient de rechtmatigheidsverantwoording, die naar huidige inzichten per 1 januari 
2022 inwerking treedt, meegenomen te worden. 

Onderbouwing door het toevoegen van: 

o Voorbeeld Managementletter (van een geanonimiseerde referentie) 
o Voorbeeld Rapport van Bevindingen (van een geanonimiseerde referentie) 

Nadere toelichting op maximaal 2 A4 (exclusief voorbeelden ML en RvB), lettertype Arial 10 regelafstand 
enkel. 

5.4 Presentatiebijeenkomsten 
Na de beoordeling van uw schriftelijke inschrijving wordt u, conform de planning in Negometrix, 
uitgenodigd om uw organisatie en uw aanpak te presenteren. U krijgt hiervoor 60 minuten de tijd en deze 

presentatie vindt plaats op de locatie van de OMWB in Tilburg. 
 
Voor deze presentatie verwachten wij uw beoogde controleteam. Dit betreft in ieder geval de 

verantwoordelijk partner, de (senior) manager en de controleleider. De deelnemers aan uw presentatie 
dient u vooraf kenbaar te maken via een reactie op onze uitnodiging in Negometrix. 
 

Van de zijde van de OMWB zullen bij de bijeenkomst aanwezig zijn:  
• Portefeuillehouder Financiën van het Dagelijks Bestuur 
• Vertegenwoordiger van de Auditcommissie  
• Manager Bedrijfsvoering 
• Coördinator Financiën & Control 
• Adviseur Planning & Control 
• Inkoopadviseur 

 
In de presentatie wordt u gevraagd, in ieder geval, in te gaan op de volgende onderwerpen: 
1. uw organisatie en uw structuur voor deze opdracht; 
2. de inzet van specifieke kwaliteiten en het onderscheidend vermogen voor deze opdracht; 
3. uw controleaanpak en de wijze waarop u, met een vast team van medewerkers een optimale 

samenwerking met de OMWB (specifiek ook de interne controle functionaris) gaat faciliteren; 
4. uw visie op de ontwikkeling van ‘public governance’ bij gemeenschappelijke regelingen. 

5. een nadere toelichting op het door u, bij de inschrijving ingediende, referentieproject.  
 
De uitnodiging voor de presentatiebijeenkomsten ontvangt u uiterlijk een week van tevoren. 

5.5 Beoordelingsmethodiek 
Door een beoordelingscommissie bestaande uit de medewerkers, zoals genoemd bij de presentatie, 
worden, afzonderlijk van elkaar, punten gegeven voor uw schriftelijke beantwoording van de 

kwaliteitsaspecten en voor de presentatie 
 
 
Alle vragen worden beoordeeld met een 5 puntschaal van 10 tot en met 0 punten. 
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Beoordeling 
 

Punten 
 

Uitstekend, beantwoording voldoet uitstekend aan de minimale eisen en is zeer 

uitgebreid beschreven, sluit uitstekend aan bij de behoeften en wensen van 
Opdrachtgever en geeft blijk van uitstekend inzicht in de situatie van Opdrachtgever.  
Uitstekend betekent met onverwachte, maar zeker toe te passen meerwaarde. 

10 punten 

Goed, beantwoording voldoet goed aan de minimale eisen en is uitgebreid beschreven, 
sluit goed aan bij de behoeften en wensen van Opdrachtgever en geeft blijk van goed 

inzicht in de situatie van Opdrachtgever.  
Goed betekent met zeker toe te passen meerwaarde. 

8 punten 

Voldoende beantwoording voldoet aan de minimale eisen en is toegeschreven naar de 
minimale wensen, sluit aan bij de behoeften en wensen van Opdrachtgever en geeft 
blijk van minimaal inzicht in de situatie van Opdrachtgever.  
Voldoende betekent zonder toe te passen meerwaarde. 

5 punten 

Voldoet deels, beantwoording voldoet aan de minimale eisen, maar niet alle onderdelen 
uit de minimale eisen worden beschreven, waardoor er onduidelijkheden blijven 
bestaan over hoe de inschrijver dit in de praktijk uitvoert. 

3 punten 

Onvoldoende, beantwoording geeft geen bevestiging dat aan de gestelde minimale 

eisen wordt voldaan, ondanks de toezegging in de conformiteitenlijst.  
0 punten 

Geen beantwoording zonder een duidelijke toelichting waarom dit niet is gebeurd. KO 

Uw beantwoording wordt per onderwerp beoordeeld op mate van ambitie, de realiseerbaarheid van de 
meerwaarde, de borging van de continuïteit en de kwaliteit van de KPI’s.  
Bij de individuele beoordeling wordt door de beoordelaar gewaardeerd op basis van de eigen kennis en 

ervaring over het nut, de bruikbaarheid van de meerwaarde in zijn of haar eigen werkzaamheden. In een 
teamoverleg worden vervolgens de individuele scores besproken en wordt een gemiddelde  
score per onderwerp toegekend.  
 
NB: Gebruik voor de beantwoording niet meer dan het per onderwerp genoemde maximaal aantal 
pagina’s. Indien de inschrijving meer pagina’s bevat, dan wordt uitsluitend het maximaal aantal pagina’s 

gelezen en beoordeeld. De overige pagina’s worden buiten beschouwing gelaten.  
 
 
Score van de subjectieve kwaliteit 
De door de beoordelingscommissie gegeven punten worden vertaald in een fictieve korting. De behaalde 
kwaliteitsscores vertegenwoordigen een fictieve korting, waarbij de mogelijke score een % inhouden van 
de maximale fictieve korting. 

Beoordeling 
punten  

% van max fictieve 
korting 

10 100% 

8 80% 

5 50% 

3 30% 

0 0% 

 
Rekenvoorbeeld: 

Inschrijver Onderwerp Score Max gewogen score Gewogen 
Beoordelingsscore 

A Vraag 1.4.1 5 €         60.000,00 €           30.000,00 

Vraag 1.4.2 5 €         60.000,00 €           30.000,00 

Vraag 1.4.3 3 €         60.000,00 €           18.000,00    

Presentatie 5 €         60.000,00 €           30.000,00    

Totaal  €      240.000,00 €        108.000,00 

Uw 

Inschrijving 

Vraag 1.4.1 10 €         60.000,00 €           60.000,00 

Vraag 1.4.2 8 €         60.000,00 €           48.000,00 

Vraag 1.4.3 8 €         60.000,00 €           48.000,00    

Presentatie 8 €         60.000,00 €           48.000,00    

Totaal  €      240.000,00 €        204.000,00 

C Vraag 1.4.1 10 €         60.000,00 €           60.000,00 

Vraag 1.4.2 10 €         60.000,00 €           60.000,00 

Vraag 1.4.3 8 €         60.000,00 €           48.000,00    

Presentatie 8 €         60.000,00 €           48.000,00    

Totaal  €      240.000,00 €        216.000,00 
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5.6 Kritische performance indicatoren (KPI's) 
Iedere eis en iedere in de inschrijving aangeboden wens, of gedane toezeggingen maken onlosmakelijk 

deel uit van de aangeboden oplossing. De genoemde eisen en de aangeboden wensen en toezeggingen 
worden, na de definitieve gunning, vertaald naar KPI's.  
 

Iedere KPI behoort bij de prijsaanbieding en maakt onderdeel uit van de contractevaluaties. 
 
Het niet nakomen van de KPI's kan leiden tot in gebreke stellingen en een mogelijke ontbinding van de 
(raam)overeenkomst tijdens de uitvoering. 

5.7 Beste prijs-kwaliteitverhouding 
Pas na het definitief vaststellen van de scores van alle kwalitatieve gunningcriteria, worden de aangeboden 
prijzen geopend (Prijsevaluatiefase in Negometrix), zodat de prijsaanbieding niet van invloed is op de 

individuele kwaliteitsbeoordeling.  
Hierbij worden de aangeboden prijzen getotaliseerd naar de looptijd incl. de mogelijke verlengingen, 
waardoor de inschrijvingsprijs ontstaat. 
Na het openen van de prijzen wordt de rangorde bepaald. 
 
Bij de methode van gunnen op waarde, vertegenwoordigen de behaalde kwaliteitsscores een fictieve 

korting. Door alle fictieve kortingen bij elkaar te tellen ontstaat een "Kwaliteitsscore" in de vorm van de 

som van de totaal behaalde fictieve kortingen.  
 
Deze som van de totaal behaalde fictieve kortingen wordt van de Inschrijvingsprijs afgetrokken om tot een 
Evaluatieprijs te komen. De inschrijver met de laagste Evaluatieprijs wordt de winnaar van de 
aanbesteding op basis van BPKV. 
De uiteindelijke overeenkomst heeft de waarde van de originele Inschrijvingsprijs uit de prijslijst. 

Bijvoorbeeld: (op basis van rekenvoorbeelden) 

Inschrijving Inschrijvingsprijs Som Fictieve 
korting 

Evaluatieprijs Rangorde 

A €      245.000,00 €      108.000,00 €     137.000,00 3 

Uw Inschrijving €      265.000,00 €      204.000,00 €       61.000,00 1 

C €      290,000,00 €      216,000,00 €       74.000,00 2 

5.8 Gelijke score 
Indien twee of meer inschrijvers een gelijke score hebben, zal gegund worden aan de inschrijver met de 

hoogste beoordeling voor respectievelijk de kwaliteitsaspecten: Presentatie, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.2 en de 
inschrijvingsprijs. 

Indien de inschrijvingen ook dan nog gelijk scoren dan beslist een loting aan wie van hen de opdracht zal 
worden gegund. De betreffende inschrijvers worden tijdig op de hoogte gesteld dat er een loting 
plaatsvindt, waar en wanneer deze plaatsvindt en door wie de loting wordt voltrokken. De betreffende 
inschrijvers zijn bevoegd daarbij in persoon of bij gemachtigde aanwezig te zijn. 

5.9 Gunning 
Nadat de complete beoordeling is afgerond, neemt de opdrachtgever de gunningbeslissing. De opdracht 
wordt gegund aan de Inschrijver, waarvan de Inschrijving in zijn geheel voldoet en die is geselecteerd op 
grond van de Beste prijs-kwaliteitverhouding.  
Deze Inschrijver zal worden geïnformeerd over de gunningbeslissing.  
 
Voor de opdracht komt alleen die Inschrijver in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op 

de dag van gunning voldoet aan de eisen die in de Aanbestedingsdocumenten zijn vermeld.  

 
Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningbeslissing, worden de afgewezen Inschrijvers van die 
beslissing in kennis gesteld. Iedere afgewezen Inschrijver heeft de mogelijkheid om binnen een periode 
van 20 kalenderdagen na dagtekening van deze brief een kort geding aan te spannen tegen deze 
gunningbeslissing. Deze termijn betreft een vervaltermijn. Indien binnen voornoemde termijn van 20 

kalenderdagen een kort geding wordt aangespannen zal de gunningbeslissing worden opgeschort, tot in 
kort geding vonnis is gewezen.  
 
Indien u het niet eens bent met het verloop of uitkomst van deze procedure, dan dient u uw bezwaar voor 
te leggen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda.  


