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1 Beschrijving opdracht  

1.1 Inleiding 

Voor u ligt de Uitnodiging tot inschrijving met betrekking tot de aanbesteding accountantsdiensten 2015.  

In deze Uitnodiging tot inschrijving wordt de te volgen aanbestedingsprocedure beschreven.  

1.2 Leeswijzer 

Binnen deze aanbesteding is gekozen om de openbare procedure digitaal te doorlopen op het Negometrix- 

platform. Het resultaat is de indiening van een digitale inschrijving (offerte).  

 
De bij deze Uitnodiging tot Inschrijving bijgevoegde bijlagen, de vragenlijsten en de gepubliceerde antwoorden op 

het Negometrix-platform maken integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. 

In hoofdstuk 1 treft u een beschrijving van Opdracht met daarin onder anderen opgenomen het doel van de 

aanbesteding en achtergrondinformatie. 

In hoofdstuk 2 treft u een beschrijving van de inschrijvingsprocedure. 

In hoofdstuk 3 treft u de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.  

In hoofdstuk 4 treft u de inschrijvingsvoorwaarden aan. 

In hoofdstuk 5 treft u een beschrijving van beoordelingsfase aan. 

In de vragenlijsten op het Negometrix-platform treft u de gunningscriteria inclusief bijbehorende bijlagen aan. 
 

1.3 Uitvoering aanbestedingsprocedure 

De aanbesteding wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, een 

samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude. Servicepunt71 

verzorgt diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Inkoop. 

 

De aanbesteding bestaat uit de volgende percelen: 

 

1. Leiden (per 1 januari 2016) 

2. Leiderdorp 

3. Oegstgeest 

4. Servicepunt71 

 

Voor de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Servicepunt 71 ligt de aanvangsdatum van de overeenkomst naar 

huidig inzicht op week 1, 2015. De looptijd is 4 jaar met de optie tot verlening met 1 jaar. 

Het huidige contract van de Gemeente Leiden loopt t/m december 2015. Gemeente Leiden stapt daarom een jaar 

later in de overeenkomst per 1/1/2016. Gemeente Leiden heeft hierdoor een kortere looptijd van  3 jaar en de 

optie van 1 jaar verlenging. 

 

De gemeenteraden en het algemeen bestuur zijn de opdrachtgevers van de opdracht accountantsdiensten. De 

beoordelingscommissie zal daarom bestaan uit een vertegenwoordiging van de verschillende raden en het 

algemeen bestuur van Servicepunt71. 
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Servicepunt71 treedt in de onderhavige aanbesteding op namens de aanbestedende dienst(en): 

Servicepunt71, gemeente Leiderdorp, gemeente Oegstgeest en gemeente Leiden. Gemeente 

Zoeterwoude neemt geen deel aan deze aanbesteding. 

 

De Best Value Procurement (hierna BVP) aanbestedingsprocedure geschiedt op basis van de Aanbestedingswet 

2012. Hierbij wordt de Europese openbare procedure gevolgd.  

 
Deze aanbesteding zal digitaal plaatsvinden op het platform Negometrix waarbinnen de digitale vragenlijst(en) en 

prijslijst(en) beantwoord dienen te worden. Tevens dienen de inschrijvingen digitaal ingediend te worden. 

Een instructie waarin uitgelegd wordt hoe Negometrix werkt is te vinden in het ‘Download Center’ van 

Negometrix. 
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1.4 Achtergrond informatie aanbestedende diensten 

Gemeente Leiden 

 

Leiden is een authentieke Hollandse stad met ruim 121.000 inwoners en een rijke traditie op het gebied van 

kennis, wetenschap, cultuur en internationale betrekkingen. De combinatie van de cultuurhistorie en het 

potentieel aan mogelijkheden voor de kennissamenleving maken de stad uniek. Leiden is bovendien onderdeel 

van een stedelijk gebied dat groter is dan de gemeentegrenzen aangeven. De stad en de regio werken nauw 

samen. De Gemeente Leiden biedt werkgelegenheid aan ca. 1.359 medewerkers. 

 

Sinds 2002 staat samenwerking hoog op de agenda van de gemeente Leiden. In 2012 is de ontwikkelingsvisie 

Leiden Stad van Ontdekkingen 2030 vastgesteld. Ook zijn de banden met omliggende gemeenten aangehaald. 

Dat heeft onder meer geleid tot de oprichting van het samenwerkingsverband Holland Rijnland. In de 

ontwikkelingsvisie hebben we vastgesteld dat de kwaliteiten van Leiden zitten in de grote rijkdom aan kennis, 

cultuur en historie in de stad, en dat we die kwaliteiten verder willen ontwikkelen. Die kwaliteiten maken immers 

dat het in de Leidse regio geweldig wonen, werken en ondernemen is. 

 

De vaste activa volgens de balans per ultimo 31 december 2013 bedragen 602 miljoen euro. Het balanstotaal 

wordt gefinancierd met 478 miljoen euro aan reserves, 38 miljoen aan voorzieningen, 217 miljoen aan vaste 

schulden en voor de rest met kortlopende schulden. 

Leiden is in 2007 een traject gestart om te kunnen komen tot een “in control” verklaring. Sinds 2012 is door het 

college een ‘in control-verklaring’ afgegeven die in de jaarrekening is opgenomen. ‘In control’ betekent dat Leiden 

interne controles heeft uitgevoerd om fouten of verbeterpunten zelf te constateren, op te pakken en te bewaken. 

Hiermee wordt een lerende organisatie gecreëerd. De organisatorische maatregelen die genomen zijn, illustreren 

dat Leiden hard werkt om beter ‘in control’ te komen. 

 

Meer informatie over de Gemeente Leiden, waaronder de begroting en het jaarverslag, is te vinden op de website 

van Leiden. http://gemeente.leiden.nl/bestuur/financien/ 

 

In de bijlagen is de volgende informatie terug te vinden: 

• Controleverordening gemeente Leiden 2014 (ex art 213 GW); 

• Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2014 en verder; 

• Interne Managementletter 2013, opgesteld door interne accountant; 

• Managementletter 2013, opgesteld door EY; 

• Intern Verslag van Bevindingen 2013, opgesteld door interne accountant; 

• Verslag van Bevindingen bij de jaarrekening over 2013, opgesteld door EY; 

• Algemeen Controleplan 2014 gemeente Leiden. 

 

 

Gemeente Leiderdorp 

 

Leiderdorp ligt midden in de Randstad, tussen ‘stad en land’. Aan de westzijde ligt Leiden, de rest grenst aan het 

Groene Hart. De gemeente kenmerkt zich door een goed woon- en leefklimaat voor de ruim 26.000 mensen die 

er wonen. Ook bezoekers kunnen hun hart ophalen. Een bloeiend verenigingsleven, een ruim scala aan 

voorzieningen, een fiks winkelaanbod, grote bedrijvigheid en tal van ontspanningsmogelijkheden zijn hier te 

vinden. Leiderdorp is zowel over de weg als via het water goed bereikbaar. Stad en land bevinden zich op 

fietsafstand, met alle voordelen van dien. Wie zin heeft om uit te gaan of musea te bezoeken, is in een oogwenk 

in het historische centrum van Leiden. Wie rust zoekt in een natuurlijke omgeving, kan zijn hart ophalen in het 

Groene Hart. Alle reden om Leiderdorp 'Kloppend hart tussen stad en land' te noemen. Een kloppend hart dat in 

de toekomst nog sneller zal slaan: er wordt hard gewerkt aan een levendig dorpscentrum waar wonen, winkelen, 

werken en recreëren samenkomen. Op die manier wordt het woon- en leefklimaat nog beter. 

 

De organisatie van de gemeente Leiderdorp kent op dit moment vier afdelingen: Gemeentewinkel, 

Gemeentewerken, Beleid & Projecten en Concernzaken. Daarnaast is er een concerncontroller die rechtstreeks 
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onder de gemeentesecretaris is geplaatst. Leiderdorp kent voor 2014 een begrote formatie van 

totaal 166 fte. De organisatie is bezig met een ontwikkeltraject. 

 

Eind 2012 is door de gemeenteraad van Leiderdorp de toekomstvisie 2025 vastgesteld. De 

hierop gebaseerde maatschappelijke structuurvisie is in februari 2014 vastgesteld en de ruimtelijke structuurvisie 

volgt naar verwachting begin 2015. 

 

In het kader van de controle van de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp is het van belang om te weten dat 

de uitvoering van de wetten en regelingen op het terrein van de sociale zekerheid sinds 2007 is ondergebracht in 

de (lichte) gemeenschappelijke regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp. De gemeente 

Leiderdorp ontvangt hierover jaarlijks een door de accountant van de gemeente Leiden gecertificeerde SISA-

bijlage voor de sociale verzekeringswetten. Verder participeert de gemeente Leiderdorp met ingang van 2012 in 

de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71, die diensten verzorgt op het gebied van ICT, HRM, Financiën, 

Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Inkoop. Over de opzet, het bestaan en de werking van de processen van 

Servicepunt71 ontvangt de gemeente Leiderdorp jaarlijks een Assurancerapport van de accountant van 

Servicepunt71 (op termijn ISAE 3402-verklaringen). 

 

Meer informatie over de Gemeente Leiderdorp, waaronder de begroting en het jaarverslag, is te vinden op de 

website van Leiderdorp www.leiderdorp.nl. 

 

In de bijlagen is de volgende informatie terug te vinden: 

• Controleverordening gemeente Leiderdorp 2013; 

• Normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de gemeente Leiderdorp, door de raad 

vastgesteld op 6 oktober 2014 (wordt jaarlijks geactualiseerd); 

• Managementletter 2013, opgesteld door EY; 

• Verslag van Bevindingen bij de jaarrekening over 2013, opgesteld door EY; 

• Algemeen controle en onderzoeksplan gemeente Leiderdorp 2014. 

 

 

Gemeente Oegstgeest 

 

Oegstgeest is qua oppervlakte een van de kleinste gemeenten van Nederland. Het behoort tot één van de 

vroegst bewoonde plekken van ons kustgebied. Het is een voormalig bollendorp met in de randen een aantal 

agrarische bedrijven en bloemenkwekers. Oegstgeest biedt veel kwaliteit aan haar burgers. Een zeer 

aantrekkelijke, verzorgde en veilige woon- en leefomgeving, met veel groen en uitstekende voorzieningen. 

Inwoners van Oegstgeest kunnen een beroep doen op de goede lokale voorzieningen en op de vele 

voorzieningen in omliggende gemeenten. Oegstgeest heeft een uitstekende ligging en bereikbaarheid, zowel met 

de auto als het OV. De gehele westelijke Randstad is bereikbaar voor werk en vele voorzieningen. Oegstgeest 

heeft (overwegend) het karakter van een woongemeente; er is een grote verscheidenheid aan hoogwaardige 

woonmilieus. Met de ontwikkeling van de bouwlocaties Poelgeest en Nieuw-Rhijngeest is Oegstgeest aan de 

grens van grootschaliger uitbreiding. 

De kwaliteit van de dagelijkse dienstverlening wordt als hoog ervaren door de klanten van de gemeente. Toch 

ervaart Oegstgeest problemen in het adequaat organiseren van alle taken op het gewenste niveau. Dit wordt 

deels aangepakt door de eigen organisatie te vernieuwen en te ontwikkelen. Er wordt een zgn. kernorganisatie 

ingericht op de principes van “operational excellence” en “customer intimacy”. Deze organisatorische vernieuwing 

kan de meer structurele (schaal)problemen die bestuur en organisatie ondervinden niet geheel opvangen. De 

ambitie en de uitdagingen die van buiten op de gemeente afkomen zijn groter dan organisatie en bestuur 

aankunnen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat Oegstgeest niet altijd een optimale bijdrage kan leveren in de 

sturing en begeleiding van regionale ontwikkelingen. 

De gemeente heeft veel verbonden partijen zoals het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 

en de BSGR (belastingsamenwerking) en werkt met de gemeenten in de Leidse regio samen in Servicepunt 71, 

de ‘Economische Agenda Leidse regio’ (Economie 071) en ‘Leidse Agglomeratie Bereikbaar’ (LAB 071). 

De discrepantie tussen ambitie/eisen enerzijds en mogelijkheden van organisatie en bestuur anderzijds zal 

worden vergroot door de komst van nieuwe taken - met beperktere budgetten – in het Sociaal Domein. Ook de 

komende Rijksbezuinigingen zullen de mogelijkheden van de gemeentelijke organisatie verder aantasten. 

Oegstgeest heeft een financiële positie die structureel gezond is wat betreft de reguliere exploitatie en 

reservepositie. Oegstgeest heeft daarnaast te kampen met ontwikkelingen en risico’s in de grondexploitatie; deze 

trekken een zware wissel op de financiële positie. Per saldo is nu sprake van een meerjarige sluitende begroting, 
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en van een gering positief weerstandsvermogen op basis van een redelijke inschatting van alle 

risico’s. De lasten voor de burgers zijn gemiddeld hetzelfde tot iets hoger dan in omliggende 

gemeenten, mede vanwege de hogere woningwaarde. 

Meer informatie over de gemeente Oegstgeest, inclusief de begroting en het jaarverslag, is te 

vinden op de website van de gemeente: www.oegstgeest.nl en www.gemeenteraad.oegstgeest.nl/ . 

 

In de bijlagen is de volgende informatie terug te vinden: 

• Controleverordening 2010; 

• Normenkader 2014; 

• Controleprotocol 2014; 

• Managementletter 2013; 

• Jaarrekening en Verslag van bevindingen 2013. 

 

 

Servicepunt 71 

 

Eind 2010 hebben de gemeenten Leiderdorp, Leiden, Zoeterwoude en Oegstgeest gekozen om de 

bedrijfsvoering, in de vorm van een shared service center, samen te doen. Na een aanloopperiode, waarin allerlei 

zaken zoals het opstellen en vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling, het Bedrijfsplan en het inrichten 

van het shared service center werden voorbereid, opende de nieuwe organisatie onder de naam Servicepunt71 

op 1 januari 2012 zijn deuren.  

Vanaf 1 januari 2012 zorgt Servicepunt71 voor de interne bedrijfsvoering van deze gemeenten en levert 

producten en diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Juridische Zaken en Inkoop en voor de 

gemeenten Leiden en Leiderdorp ook de Facilitaire Zaken.  

Servicepunt71 is opgericht door de gemeenten om onderstaande doelstellingen te realiseren:  

1. het bieden van continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid;  

2. verder verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoeringsprocessen;  

3. verder verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers;  

4. efficiënter inzetten van de beschikbare menskracht;  

5. realiseren van besparingen door schaalvoordelen;  

6. bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.  

 

Om dit te bereiken betrekt Servicepunt71 zijn klanten bij de ontwikkeling van zijn producten en diensten, zodat ze 

zich naast klant en eigenaar ook echt betrokken voelen bij de bedrijfsvoering. De deelnemende gemeenten en 

Servicepunt71 zijn dan ook trots op de samenwerking die afgelopen jaren is ontstaan.  

Zowel voor werkgevers als werknemers biedt regionale samenwerking kansen. Werkgevers hoeven minder snel 

nieuwe mensen te werven op de arbeidsmarkt of externen in te huren bij derden, omdat ze uit een groter netwerk 

van medewerkers kunnen putten. Voor medewerkers wordt hun loopbaan afwisselender en uitdagender. Meer 

informatie kunt u vinden op www.servicepunt71.nl  

 

In de bijlagen is de volgende informatie terug te vinden: 

• Controleverordening openbaar lichaam Servicepunt71; 

• Algemeen Controleplan 2014 Servicepunt71; 

• Assurancerapport 2013 Servicepunt71; 

• Normenkader bij Assurance rapport 2013 Servicepunt71; 

• Verslag van bevindingen jaarrekening 2013 Servicepunt71; 

• Managementletter 2014 Servicepunt71. 
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1.5 Achtergrond, aard en omvang van de opdracht 

Achtergrondinformatie opdracht 

 

In verband met het aflopen van de contracten inzake accountantsdiensten bij de verschillende aan Servicepunt71 

deelnemende gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest en Servicepunt71 zelf, zijn de gemeenten en het 

Servicepunt middels deze aanbesteding op zoek naar een nieuwe accountant. 

 

 

Doelstelling perceel 1 Gemeente Leiden: 

 

1. Het verkrijgen van de wettelijk voorgeschreven controleverklaring bij de jaarrekeningen van de gemeente 

Leiden. 

 

2. Het verkrijgen van natuurlijk advies van de accountant, toegespitst op de verschillende lagen binnen onze 

organisaties (de gemeenteraad/het algemeen bestuur, het college/dagelijks bestuur, en de ambtelijke 

organisaties. Dit natuurlijk advies ligt in het verlengde van de controlerende taak, gericht op het zo efficiënt 

en effectief mogelijk ‘in control’ zijn van de organisatie.  

Wij verwachten in dit kader dat de accountant zelf zijn visie geeft op de praktische invulling hiervan, maar 

verwachten in ieder geval dat onze accountant: 

• jaarlijks een managementletter (of soortgelijk document) opstelt ten behoeve van het college en 

de ambtelijke organisatie met praktisch toepasbare adviezen/aanbevelingen (gericht op het zo 

efficiënt en effectief mogelijk ‘in control’ zijn van de organisatie) en een afgeleide samenvatting 

daarvan (boardletter) ten behoeve van de gemeenteraad waarin de bestuurlijk relevante punten 

zijn opgenomen 

• na het uitbrengen van de hiervoor genoemde documenten een mondelinge toelichting geeft aan 

(een afvaardiging van) het ambtelijk management, het college en de gemeenteraad/ 

• jaarlijks een verslag van bevindingen (of soortgelijk document) opstelt ten behoeve van de 

gemeenteraad 

• na het uitbrengen van het hiervoor genoemde document een mondeling toelichting geeft aan 

(een afvaardiging van) het ambtelijk management, het college en de gemeenteraad/ 

• minimaal jaarlijks een workshop verzorgt voor de gemeenteraad over een gezamenlijk te 

bepalen actueel thema.  

 

3. Social Return 

 

Deelnemen aan het arbeidsproces is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. De overheid kan bij het 

verstrekken van inkoopopdrachten de opdrachtnemer verplichten óf stimuleren bij de uitvoer ook 

groepen met een kleine achterstand op de arbeidsmarkt te betrekken door het creëren van 

arbeidsplaatsen en leer-werkplekken of middels arbeidsversterkende cursussen/opleidingen. Zo krijgen 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans werkervaring óf vakkennis op te doen. Dit 

versterkt hun positie op de arbeidsmarkt. Deze aanpak wordt ‘Social Return (on Investment)’ genoemd. 

Servicepunt71 verlangt bij deze aanbesteding dat de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht 

5% van de totale waarde van de opdracht inzet voor de inschakeling van personen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. Naast mogelijk vervullen van vacatures binnen de personele vraag bij opdrachtnemer 

kan ook gedacht worden aan arbeidsversterkende cursussen/opleidingen voor de doelgroep Social 

Return of andere initiatieven die opdrachtnemer zelf ontwikkeld ten opzichte van de doelgroep Social 

Return. 

De ervaring leert dat veel opdrachtnemers een grote waarde hechten aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en dientengevolge ook hun verantwoordelijkheid nemen om werkloze werkzoekenden en/of 

leerlingen uit de sectorgerichte opleidingen een kans te geven. De opdrachtnemer hoeft niet zelf op zoek 

naar geschikte kandidaten. Om opdrachtnemer te ontlasten is namens de gemeenten/SP71 DZB Re-

integratie Leiden samen met het sociale(detachering)bedrijf Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) 

ingehuurd voor de gezamenlijke uitvoering van Social Return. De projectleiding Social Return van DZB 

Re-integratie Leiden gaat in samenwerking met WW&W in samenspraak met u als opdrachtnemer op 

zoek naar geschikte en gemotiveerde kandidaten en/of leerling uit uw sector en stelt deze voor aan de 
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opdrachtnemer. WW&W kan tevens de opleiding, werkbegeleiding en sociale 

begeleiding van de op het werk in te zetten personen en de monitoring van de 

resultaten verzorgen. Zo wordt de opdrachtnemer veel werk uit handen genomen. Voor 

meer gedetailleerde informatie en de eisen ten aanzien van Social Return (zie bijlage 

sociale winst bestek).  

 

 

 

Doelstelling perceel 2 Gemeente Leiderdorp: 

 

1. Het verkrijgen van de wettelijk voorgeschreven controleverklaring bij de jaarrekening van de gemeente 

Leiderdorp. 

2. Het verkrijgen van natuurlijk advies van de accountant, toegespitst op de verschillende lagen binnen onze 

organisatie (de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie). Dit natuurlijk advies ligt in het 

verlengde van de controlerende taak, gericht op het zo efficiënt en effectief mogelijk ‘in control’ zijn van de 

organisatie.  

Wij verwachten in dit kader dat de accountant zelf zijn visie geeft op de praktische invulling hiervan, maar 

verwachten in ieder geval dat onze accountant: 

• jaarlijks een managementletter (of soortgelijk document) opstelt ten behoeve van het college en 

de ambtelijke organisatie met praktisch toepasbare adviezen/aanbevelingen (gericht op het zo 

efficiënt en effectief mogelijk ‘in control’ zijn van de organisatie) 

• na het uitbrengen van het hiervoor genoemde document een mondelinge toelichting geeft aan 

(een afvaardiging van) het ambtelijk management en het college  

• jaarlijks een verslag van bevindingen (of soortgelijk document) opstelt ten behoeve van de 

gemeenteraad. 

• na het uitbrengen van het hiervoor genoemde document een mondelinge toelichting geeft aan 

(een afvaardiging van) het ambtelijk management, het college en de gemeenteraad. 

 

 

Doelstelling perceel 3 Gemeente Oegstgeest 

 

    

1. Het verkrijgen van de wettelijk voorgeschreven controleverklaring bij de jaarrekening van de gemeente 

Oegstgeest. 

 

2.  Het verkrijgen van natuurlijk advies van de accountant, toegespitst op de verschillende lagen binnen onze 

organisaties (de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Dit natuurlijk advies ligt in het 

verlengde van de controlerende taak, gericht op het zo efficiënt en effectief mogelijk ‘in control’ zijn van de 

organisatie.  

Wij verwachten in dit kader dat de accountant zelf zijn visie geeft op de praktische invulling hiervan, maar 

verwachten in ieder geval dat onze accountant: 

• jaarlijks een managementletter (of soortgelijk document) opstelt ten behoeve van het college en 

de ambtelijke organisatie met praktisch toepasbare adviezen/aanbevelingen (gericht op het zo 

efficiënt en effectief mogelijk ‘in control’ zijn van de organisatie) en een afgeleide samenvatting 

daarvan (boardletter) ten behoeve van de gemeenteraad waarin de bestuurlijk relevante punten 

zijn opgenomen 

• na het uitbrengen van het hiervoor genoemde document een mondelinge toelichting geeft aan 

(een afvaardiging van) het ambtelijk management, het college en de gemeenteraad 

• jaarlijks een verslag van bevindingen (of soortgelijk document) opstelt ten behoeve van de 

gemeenteraad 

• na het uitbrengen van het hiervoor genoemde document een mondelinge toelichting geeft aan 

(een afvaardiging van) het ambtelijk management, het college en de gemeenteraad. 
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Doelstelling perceel 4 Servicepunt71 

 

1. Het verkrijgen van de wettelijk voorgeschreven controleverklaring bij de jaarrekening van de 

Gemeenschappelijke Regeling Servicepunt71. 

 

2. Het verkrijgen van assurance, waarbij gedurende de aanbestedingsperiode de vorm verschuift van 

assurancerapport naar ISAE-3402-procesverklaring type 1 resp. type 2, bij een aantal vooraf te benoemen 

processen van Servicepunt71 ten behoeve van de deelnemende gemeenten. 

 

3. Het verkrijgen van natuurlijk advies van de accountant. Dit natuurlijk advies ligt in het verlengde van de 

controlerende taak, gericht op het zo efficiënt en effectief mogelijk ‘in control’ zijn van de organisatie. Wij 

verwachten in dit kader dat de accountant zelf zijn visie geeft op de praktische invulling hiervan, maar 

verwachten in ieder geval dat onze accountant: 

a. jaarlijks een managementletter (of soortgelijk document) opstelt ten behoeve van het dagelijks 

bestuur en de ambtelijke organisatie met praktisch toepasbare adviezen/aanbevelingen 

(gericht op het zo efficiënt en effectief mogelijk ‘in control’ zijn van de organisatie) 

b. jaarlijks een verslag van bevindingen bij de jaarrekening (of soortgelijk document) opstelt ten 

behoeve van het algemeen bestuur 
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Omvang van de opdracht en plafondprijs 

 

De overeenkomst wordt gesloten per perceel door de gemeenten/Servicepunt71. 

 

Perceel 1 gemeente Leiden 1 overeenkomst 

Perceel 2 gemeente Leiderdorp 1 overeenkomst 

Perceel 3 gemeente Oegstgeest 1 overeenkomst 

Perceel 4 Servicepunt 71 1 overeenkomst 

 

De initiële duur van de overeenkomsten voor de percelen 2 t/m 4 bedraagt vier jaar met de optie tot verlenging 

van een keer één jaar (1 jaar). De aanvangsdatum van de overeenkomsten voor de percelen 2 t/m 4 ligt naar 

huidig inzicht op week 1, 2015. De aanvangsdatum van de Gemeente Leiden (perceel 1) start een jaar later per 1 

januari 2016 en heeft een duur van drie jaar met de optie tot verlenging van een keer één jaar (1 jaar). 

De omvang van de opdracht is vooralsnog geschat op € 762.000,00 exclusief eventuele verlening voor een 

maximale periode van 1 jaar. Voor het optionele verlengingsjaar gelden dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs 

als voor de af te sluiten overeenkomst. 

 

Deze aanbesteding verloopt volgens het concept van Best Value Procurement.  

Een van de principes van Best Value Procurement (BVP) is het werken met een plafondprijs. De plafondprijs per 

perceel is het maximum bedrag dat Opdrachtgever wil besteden, te weten de hieronder genoemde budgeten: 

 

Perceel Gemeente Plafondprijs per perceel per jaar  

Perceel 1 Leiden € 122.000,00 

Perceel 2 Leiderdorp € 39.000,00  

Perceel 3 Oegstgeest € 30.000,00 

Perceel 4 Servicepunt71 € 30.000,00 

 

De plafondprijs bestaat voor deze opdracht uit een prijs per perceel  per jaar. 

 

Inschrijvingen waarvan de inschrijfprijs hoger is dan de plafondprijs worden gekwalificeerd als ongeldige 

inschrijvingen en als zodanig terzijde gelegd waarmee ze zijn uitgesloten van de verdere procedure. 

1.6 Planning 

De verwachte planning van onderhavige procedure treft u aan op het Negometrix-platform. Opdrachtgever 

behoudt zich het recht deze planning gedurende de aanbesteding aan te passen. Mocht dit het geval zijn dan zal 

dit bekend worden gemaakt middels het Negometrix-platform.  

1.7 Social Return 

 

Social return heeft betrekking heeft betrekking op de aspecten (arbeids)participatie en betrokkenheid . 

De gemeenten en Servicepunt71 willen de sociale duurzaamheid verankeren door sociale voorwaarden op te 

nemen in het bestek of programma van eisen. Servicepunt71 en de gemeenten passen “Social Return on 

Investment” toe bij het uitvoeren werken, het verlenen van diensten en het doen van leveringen. 

Social Return bij aanbestedingen houdt in dat gemeenten en Servicepunt71 afspraken maken met 

opdrachtnemers over arbeidsplaatsen, leerwerkplekken en stageplekken voor doelgroepen. 

Maatwerk op het gebied van social return wordt toegepast  binnen aanbestedingen van de gemeenten en 

Servicepunt71. Bij aanbestedingen wordt rekening gehouden met onder andere de situatie op de arbeidsmarkt,  

de omvang van de aanbesteding, het draagvlak voor social return, het type werkzaamheden bij de 

opdrachtnemer, de beschikbaarheid van geschikte kandidaten en de ervaring die Servicepunt71 en 

opdrachtnemers al hebben opgedaan met social return. Zelf maakt Servicepunt71 voor haar eigen opdrachten 

gebruik van De Zijlbedrijven van de gemeente Leiden van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71. 
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Voor de gemeenten wordt door Servicepunt71 op de door de gemeente specifiek aangewezen 

sociale voorziening. Is voor de opdracht niet een speciale voorziening aangewezen, dan draagt 

de gemeente zorg voor de aanwijzing daarvan met een specifiek besluit. 

http://www.servicepunt71.nl/inkoop-en-aanbesteden/aanbestedingsbeleid/ 

 

 

1.8 Duurzaamheid 

De aanbestedende diensten zijn groot voorstander van de inzet van duurzaamheid bij aanbestedingen. 

Duurzaamheid is daarom structureel opgenomen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid als onderdeel van 

duurzaam inkopen. http://www.servicepunt71.nl/inkoop-en-aanbesteden/aanbestedingsbeleid/ 

Wij verwachten van de inschrijvende partijen dat u hieraan aandacht besteed in uw prestatieonderbouwing. 

1.9 Doel van de aanbesteding 

Doel van de aanbesteding is het sluiten van de volgende overeenkomsten voor het gehele concept: 

 

1. Perceel 1 Leiden één overeenkomst 

2. Perceel 2 Leiderdorp  één overeenkomst 

3. Perceel 3 Oegstgeest één overeenkomst 

4. Perceel 4 Servicepunt 71  één overeenkomst 

 

De initiële duur van de overeenkomsten voor de percelen 2 t/m 4bedraagt vier jaar met de optie tot verlenging 

van 1 keer één jaar. De aanvangsdatum van de overeenkomsten voor de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en 

SP71 ligt naar huidig inzicht op 1 januari 2015. De aanvangsdatum van de overeenkomst van de gemeente 

Leiden is per 1 januari 2016 en heeft een duur van drie jaar met de optie tot verlenging van een keer één jaar (1 

jaar).  

De Overeenkomst zal worden afgesloten met de Inschrijver(s) die de economisch meest voordelige inschrijving 

volgens de Best Value Procurement Methodiek (Prestatie-inkoop) heeft ingediend per perceel. 
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2 Beschrijving inschrijvingsprocedure 

2.1 Informatieronde 

Gegadigden worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en/of opmerkingen te maken over de Uitnodiging 

tot inschrijving en/of de beoordelingsprocedure. Daartoe is in een schriftelijke informatieronde voorzien.  

 

Informatiebijeenkomst 

 

Op dinsdag 18 november 2014 wordt een marktinformatie- en inlichtingenbijeenkomst georganiseerd, waarbij een 

toelichting op de BVP systematiek wordt gegeven. Deze bijeenkomst heeft tevens als doel de markt gelegenheid 

te bieden vragen te stellen over BVP, zodat perceptieverschillen weggenomen worden en er een basis gelegd 

kan worden voor de eventuele samenwerking. Er zal kort ingegaan worden op de doelstellingen van de 

gemeenten en het Servicepunt. Tijdens de bijeenkomst kunnen alleen vragen gesteld worden over de BVP 

systematiek. Er kunnen geen inhoudelijke vragen beantwoord worden. Voor inhoudelijke vragen dient u gebruik te 

maken van de schriftelijke vragenrondes. De informatiebijeenkomst start om 13.30  uur en zal naar verwachting 

tot 15.30  uur duren en vindt plaats bij gemeente Leiden, kapelzaal. 

 

Indien u bij deze informatiebijeenkomst aanwezig wenst te zijn, dient u deze uiterlijk donderdag 13 november 

2014, 12:00 uur via Negometrix kenbaar te maken aan de Contactpersoon van deze aanbesteding met een 

opgave van de personen (maximaal 2) die namens uw organisatie zullen deelnemen aan de 

inlichtingenbijeenkomst.  

 

Op eventueel door andere medewerkers/vertegenwoordigers van Opdrachtgever gegeven informatie kunt u zich 

niet beroepen. Hetzelfde geldt voor informatie die op een andere wijze dan hiervoor beschreven is verstrekt. 

 

NB: Na publicatie van de Nota van Inlichtingen wordt verondersteld dat de aanbestedingsdocumenten voor alle 

Potentiële Inschrijvers duidelijk zijn en dat alle Potentiële Inschrijvers, mits zij aan de gestelde eisen voldoen, in 

staat zijn om een Inschrijving in te dienen conform de gestelde eisen en vormvereisten van de Aanbestedende 

dienst. 

 

Let op!  Indien u overweegt niet in te schrijven omdat u het niet eens bent met de gestelde plafondeisen, 

verzoeken wij u dit specifiek te melden tijdens de schriftelijke vragenrondes. 

 

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van de Uitnodiging tot inschrijving, dient u dit uiterlijk op 

de in de Planning genoemde datum en tijdstip als bijlage bij een bericht in Negometrix te uploaden. Hiervoor dient 

de Gegadigde gebruik te maken van het “Format Vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen”. Deze treft u 

aan bij de menu-optie “Mijn Documenten” onder de map van onderhavige aanbesteding in de map “Vragen ten 

behoeve van de Nota van Inlichtingen”. 

Alle vragen inclusief antwoorden zullen geanonimiseerd middels de Nota van Inlichtingen worden gepubliceerd 

via het Negometrix platform. De Nota van Inlichtingen dient als integraal onderdeel van deze Uitnodiging tot 

inschrijving te worden beschouwd.  

Voor deze opdracht worden de in de branche geldende algemene voorwaarden aangehouden, voor al het andere 

zoals bijvoorbeeld de betalingsvoorwaarden etc. gelden de inkoopvoorwaarden Diensten Servicepunt 71.. 

Vragen, opmerkingen en tekstsuggesties zullen in de Nota van Inlichtingen worden beantwoord.  

 

Inschrijvers dienen in hun inschrijving onvoorwaardelijk te voldoen aan elke eis; deze eisen worden op het 

Negometrix-platform als Knock Out (KO) vraag aangeduid. Doen zij dat niet, dan valt hun inschrijving af. Het is 

daarom belangrijk dat Gegadigden alle elementen uit hun voorgenomen inschrijving, die niet zonder enig 

voorbehoud voldoen aan de gestelde eisen, maar ook mogelijke alternatieven en, in hun ogen, verbeteringen, 

tijdens de informatieronde aan de beoordelingscommissie ter beoordeling voorleggen. 

 



    

pagina 15 van 29 

Aan het opstellen van dit document is veel zorg besteed. Mocht u desondanks stuiten op 

tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden, dan dient u deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 

op de uiterste termijn voor het stellen van vragen, schriftelijk te melden. 

2.2 Communicatie 

Alle communicatie gedurende de aanbestedingsprocedure dient plaats te vinden middels de berichtenmodule op 

het Negometrix-platform. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om over onderhavige aanbestedingsprocedure 

contact op te nemen met andere medewerkers van de Opdrachtgever dan de inkoper vermeld op het Negometrix- 

platform. 

2.3 Klachten 

Voor klachten in aanbestedingsprocedures heeft de aanbestedende dienst een Klachtenmeldpunt. Onder 

klachten wordt verstaan een schriftelijke uiting van ontevredenheid met een corrigerend of afwijzend karakter. 

Gegadigden en inschrijvers kunnen klachten digitaal indienen via het e-mailadres 

aanbestedingsklachten@servicepunt71.nl of schriftelijk bij Servicepunt71, T.a.v. Service-eenheid Juridische 

Zaken, Onderdeel Aanbestedingsklachten, Postbus 171, 2300 AD Leiden.  

  

Het klaagschrift dient ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, de naam 

van de aanbesteding, een omschrijving van de klacht en mogelijke oplossingen van het verhelpen van de klacht. 

Het klachtenmeldpunt neemt de klacht zo spoedig mogelijk na ontvangst in behandeling. De behandeling van de 

klacht kent geen opschortende termijn ten aanzien van de aanbestedingsprocedure.  

  

Voor vragen en verduidelijkingen ten aanzien van de aanbestedingsprocedure dient de inlichtingenronde te 

worden gebruikt. 

2.4 Wijze van indienen van de inschrijving 

De opdrachtgever verlangt van Gegadigden de informatie die gevraagd wordt in de digitale vragenlijsten op het 

Negometrix-platform. Deze vragen kunnen naast het geven van een antwoord tevens het uploaden van (een 

aantal) documenten zijn. Het is van belang dat alle vragen beantwoord worden op de wijze waarop dit gevraagd 

is, hetzij in de vorm van een document, hetzij in de vorm van het aanklikken van het correcte antwoord. Indien 

een antwoord of document ontbreekt, is uw aanbieding onvolledig en kan deze op grond hiervan afgewezen 

worden.  

 

Nadat de vragenlijst(en) volledig zijn ingevuld geeft het Negometrix-platform dit aan door de statusbalk groen 

weer te geven en aan te geven dat alles 100% is ingevuld (dit is een technische indicatie en geeft geen oordeel 

over de inhoudelijke correctheid van de antwoorden). Naast de beantwoording is het zaak dat de inschrijving 

overgedragen wordt aan de opdrachtgever middels de knop ‘Indienen’. Na dit bevestigd te hebben met het 

wachtwoord van het betreffende Negometrix-account is er voldaan aan de Inschrijving. Na technisch correcte 

indiening ontvangt u middels e-mail een notificatie van het systeem. 

 

Alle overige informatie zal door de beoordelingscommissie niet in de beoordeling worden meegenomen. Alleen 

Inschrijvingen ingediend middels het Negometrix-platform worden geaccepteerd.  
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2.5 De aanbesteding 

Indienen van de Inschrijvingen 

Inschrijvingen dienen op de juiste wijze en vóór de op Negometrix onder het tabblad planning genoemde datum 

en tijdstip ingediend te zijn. Ná dit tijdstip is het niet meer mogelijk uw inschrijving in te dienen.  

 

Opening van de inschrijvingen 

Na sluiting van de termijn voor het indienen van inschrijvingen worden de inschrijvingen geopend binnen het 

aanbestedingsplatform Negometrix. Deze opening is niet openbaar.  
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3 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 

3.1 Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 

Servicepunt 71 behoudt zich het recht voor om op enig moment een nadere toelichting omtrent de ingediende 

inschrijving te vragen aan Inschrijvers indien zij dit nodig acht. 

 

De beoordelingsprocedure omvat een aantal fasen. 

 

Fase 1: kwalitatieve selectie 

Allereerst wordt beoordeeld of alle gegevens die de Inschrijvers moeten overleggen aanwezig zijn. Verder wordt 

aan de hand van de Eigen Verklaring bekeken of de inschrijvers verklaren dat geen van de geformuleerde 

uitsluitingsgronden op hen van toepassing is en dat ze voldoen aan de geschiktheidseisen. Indien een van de 

uitsluitingsgronden op u van toepassing is of indien u niet voldoet aan een van de geschiktheidseisen leidt dit tot 

uitsluiting van de verdere procedure.  

 

Servicepunt71 behoudt zich het recht voor om de officiële bewijsstukken op te vragen die behoren bij de 

aanmeldingsvereisten van de partij waaraan voorlopig gegund wordt. 

 

Fase 2: controleren of onvoorwaardelijk aan de gestelde eisen is voldaan 

In deze fase wordt aan de hand van de door de inschrijvers ingevulde digitale vragenlijst op het Negometrix- 

platform beoordeeld of de inschrijvers onvoorwaardelijk aan alle eisen van het Programma van eisen voldoen. 

Alleen inschrijvers die bij elke eis 'Ja' invullen, zonder opmerkingen of toelichting, voldoen onvoorwaardelijk. Daar 

waar in de eis om een verwijzing gevraagd wordt, kan deze verwijzing natuurlijk worden gegeven.  

 

Uitsluitingsgrond en geschiktheidseisen Bewijs 

Identificatiegegevens en Uitsluitingsgronden Eigen verklaring, zie Negometrix - platform 

Beroepsbekwaamheid Eigen verklaring en referentie formulier 

 

Inschrijvers die niet onvoorwaardelijk aan álle eisen voldoen, vallen af. 

 

Voor opmerkingen, commentaar en het voorstellen van alternatieven dient door inschrijvers de informatieronde 

benut te worden. 

 

Fase 3: Toets op plafondprijs 

Een van de principes van BVP is het werken met een plafondprijs. De plafondprijs is het maximum bedrag dat 

Opdrachtgever wil besteden.  

Inschrijvingen waarvan de inschrijfprijs hoger is dan de plafondprijs worden gekwalificeerd als ongeldige 

inschrijvingen en als zodanig terzijde gelegd waarmee ze zijn uitgesloten van de verdere procedure. 

 

Fase 4: beoordeling en waardering referenties 

 

Als eis geldt dat Inschrijver – al dan niet in combinatie/onderaanneming 1 referentieopdracht per perceel dient bij 

te voegen bij de Inschrijving die voldoet aan het volgende:  

Gegadigde dient per perceel een opgave te doen van 1 referentieproject, waaruit aantoonbaar de vakkundigheid, 

efficiency en ervaring blijkt voor de bij deze aanbesteding op te dragen werkzaamheden. U dient voor de 

referentie gebruik te maken van de bijlage referentieformulier. 
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De beoordeling en waardering van referentieprojecten is als volgt: Uit de ingediende referentieopdracht(en) 
dient te blijken dat Inschrijver de volgende aantoonbare competenties heeft: 
 
Voor perceel 1 gemeente Leiden: 
 

1. Kennis van en ervaring met uitvoering van wettelijke controles en aanverwante natuurlijke adviesfunctie 
bij complexe organisaties zoals gemeenten (maar denk ook aan overige branches binnen de publieke 
sector als zorginstellingen).  

 
 

Voor perceel 2 gemeente Leiderdorp: 
 

1.Kennis van en ervaring met uitvoering van wettelijke controles en aanverwante natuurlijke adviesfunctie 
bij complexe organisaties zoals gemeenten (maar denk ook aan overige branches binnen de publieke 
sector als zorginstellingen).  

 
 

Voor perceel 3 gemeente Oegstgeest: 
 

1. Kennis van en ervaring met uitvoering van wettelijke controles en aanverwante natuurlijke adviesfunctie 
bij complexe organisaties zoals gemeenten (maar denk ook aan overige branches binnen de publieke 
sector als zorginstellingen). 

 
 

Voor perceel 4 Servicepunt71: 
 

1.Ervaring met het afgeven van assurance ihkv NV COS 3402 Assurance interne beheersing 
serviceorganisatie. 

 

 

Het voldoen aan de kerncompetentie(s) per perceel is een minimumeis. Indien u niet voldoet aan de 

kerncompetentie voor het perceel waarvoor u inschrijft, wordt inschrijver uitgesloten van de 

aanbestedingsprocedure.  

Per kerncompetentie dient men 1 referentie in te dienen. In totaal mag u dus maximaal 1 referentie per perceel 

indienen.  
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4 Inschrijvingsvoorwaarden 

4.1 BVP 

Er is gekozen om bij de onderhavige aanbesteding naast beoordeling op prijs een zwaar accent te leggen op de 

beoordeling van kwaliteit en op die manier het onderscheidend vermogen van de inschrijvers aan te spreken. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van het principe van BVP. 

 

De drie gemeenten en het Servicepunt71 wensen voor de uitvoering van de levering van accountantsdiensten, 

dienstverleners te contracteren die de beste waarde aan hen bieden: experts die verantwoordelijk zijn voor de te 

leveren prestaties, de risico’s kunnen minimaliseren en de benodigde beheersmaatregelen kunnen bepalen.  

 

De methodiek is erop gericht om de opdracht aan die inschrijver te gunnen die met zijn inschrijving heeft 

aangetoond het beste de risico’s te minimaliseren en de kansen te benutten. De beste “performer” of “expert” kan 

de economisch meest voordelige inschrijving opstellen. Deze expert kan naar verwachting het beste de 

doelstellingen van de opdracht realiseren binnen de meest optimale planning. 

 

De geïnteresseerden voor deze opdracht worden gevraagd een aanbieding te doen op basis van de 

offerteaanvraag die met name gericht zal zijn op: 

• Prijs 

• Kwaliteit 
o Prestatieonderbouwing en planning (zie bijlage 2a Kwaliteitsdocumenten) 
o – Kansendossier (zie bijlage 2b Kwaliteitsdocumenten ) 

– Risico dossier (zie bijlage 2c Kwaliteitsdocumenten) 
o Interviews 

 

Een nadere toelichting volgt in de volgende paragraaf. 

 

Beoordeling en beoordelingscommissie 

De beoordeling vindt per Inschrijving plaats door een Beoordelingscommissie, die is samengesteld uit: 

 

Perceel 1 Leiden: twee raadsleden en de interne accountant 

Perceel 2 Leiderdorp: twee raadsleden, de  griffier  en controller 

Perceel 3 Oegstgeest: 1 raadslid, de griffier en controller 

Perceel 4 Servicepunt71: twee bestuurders en controller 

 

De beoordeling van de antwoorden is geheel en uitsluitend naar het oordeel van de Aanbestedende dienst en de 

individuele beoordelaars. 

De Commissie wordt bijgestaan door een inkoopadviseur en een aanbestedingsjurist ten aanzien van onder 

andere validiteit en motvering van de betreffende waardering. Ter voorbereiding op deze beoordeling is de 

beoordelingscommissie bijgestaan door een BVP-expert. 

 

De Beoordelingscommissie beschikt over de benodigde materiedeskundigheid om de Inschrijvingen te kunnen 

beoordelen.  

 

De inkoopadviseur toetst de inschrijvingen op volledigheid en beoordeelt of de aangeboden inschrijfprijzen onder 

de vastgestelde plafondprijzen liggen. De inkoopadviseur ontvangt daartoe alle ingediende documenten van de 

inschrijving. 

De leden van de Beoordelingscommissie ontvangen alleen (kopieën van) de kwalitatieve en geanonimiseerde 

documenten van de inschrijving en beoordelen individueel op basis van de kwaliteitsdocumenten de EMVI-

criteria. De inschrijfprijzen worden niet bekend gemaakt aan de leden van de Beoordelingscommissie tot na hun 

beoordeling van de inschrijvingen. 

De Beoordelingscommissie bespreekt vervolgens in een plenaire sessie de individuele uitslagen en geeft in 

consensus één definitieve beoordeling per EMVI-criterium. 
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De beoordeling vindt plaats in twee stappen: 

 
- Stap 1: ·Inschrijver dient gevraagde documenten in, die beoordeeld worden door de 

Beoordelingscommissie. Inschrijvers hebben met deze documenten hun visie en 
invulling weergegeven met betrekking tot de te gunnen opdracht. Inschrijvers dienen de omvang van 
deze documenten beperkt te houden, vanuit de gedachte dat een “expert” die de opdracht doorziet 
weinig tekst nodig heeft om de essentie vast te leggen. Indien u op basis van de punten van de 
schriftelijke beoordeling niet meer in aanmerking komt om te winnen, zal opdrachtgever contact met u 
opnemen en zult u niet uitgenodigd worden voor de interviews. In paragraaf 4.2 hieronder volgend zijn 
de spelregels daaromtrent vermeld. 
 

- Stap 2: 
Na beoordeling van de documenten, worden de interviews met de Sleutelfunctionarissen van de 
Inschrijvers gehouden. De mate waarin de Sleutelfunctionarissen de opdracht doorgronden en goed 
kunnen managen achten de drie gemeenten en het Servicepunt 71 van eminent belang om maximaal te 
kunnen presteren in de uitvoering van de opdracht.  

 

 

De Overeenkomst wordt gegund aan de Inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis 

van de Best Value-systematiek. Alle Inschrijvers ontvangen gelijktijdig bericht over het voornemen tot gunnen. 

Van de Inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving worden vervolgens de gegevens uit de Eigen 

verklaring aanbestedingen geverifieerd.  

 

Tijdens de lopende bezwarentermijn van 20 kalenderdagen direct na verzending van het bedoelde voorlopige 

gunningsbericht vangt de concretiseringsfase al aan en start de beoogde Opdrachtnemer met het uitwerken van 

het Plan van Aanpak overeenkomstig de door Inschrijver opgegeven planning.  

Na acceptatie van het definitieve Plan van Aanpak zal Opdrachtnemer de opdracht definitief gegund krijgen. 

Hierna zal de overeenkomst getekend worden en de uitvoering van de overeenkomst en het PvA plaatsvinden. 

 

4.2 In te dienen documenten inzake kwaliteit  

 

Inschrijvers dienen bij hun Inschrijving in de voorgeschreven bijlage de onderstaande documenten afzonderlijk te 

verstrekken met de volgende informatie: 

 

a. De prestatieonderbouwing accountantsdiensten 2015 - 2018 

In de prestatieonderbouwing (bijlage 2a Kwaliteitsdocumenten) dient inschrijver aan te geven: 

 
In de prestatieonderbouwing verklaart inschrijver aan de hand van beweringen dat hij in staat is het project goed 
uit te voeren. Het is de bedoeling dat elke stelling wordt onderbouwd met dominante prestatie informatie. Alles 
uiteraard in het perspectief van de projectdoelstellingen. Prestatie informatie is informatie waarmee inschrijver 
aantoont dat hij in staat is de projectdoelstellingen te realiseren. Dominant betekent dat deze informatie niet 
weerlegbaar is, accuraat is, verifieerbaar is, een hoge prestatie in zich heeft, meetbaar is en vertaald is naar dit 
project.  
Met de prestatieonderbouwing toont inschrijver aan de hand van “beweringen” aan dat hij in staat is de 
doelstellingen op een adequate wijze te realiseren. Die beweringen dient hij te onderbouwen met verifieerbare 
uitvoeringsinformatie.  
Concreet betekent dit in feite een “kwaliteitsonderbouwing” in die zin dat inschrijver in dit document argumenten 
aangeeft op basis waarvan hij kan aantonen dat hij de projectdoelstellingen gaat realiseren binnen de gestelde 
randvoorwaarden. Met andere woorden: wat zijn de sterke punten van inschrijver op basis waarvan hij aantoont 
dat hij in staat is de projectdoelstellingen te realiseren.  
Het gaat nadrukkelijk niet om het kunnen scoren op ervaring opgedaan in het verleden. Inschrijver mag zijn 
beweringen wel mede onderbouwen met ervaringen die hij heeft opgedaan bij andere opdrachten, maar dient 
daarbij geen referentieprojecten met naam te noemen. Volstaan kan dan worden met een functionele beschrijving 
van de uitvoeringsprestaties die concreet worden ingebracht ten aanzien van het uitvoeren van de onderhavige 
opdracht. Het verifiëren van de informatie wordt gedaan tijdens de verduidelijkingsfase. 

 

De prestatieonderbouwing wordt tezamen met de planning als één document beoordeeld waarvoor Inschrijvers 

één score kunnen behalen. 
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b. Risico- en kansendossier (RAVA-dossier of  Risk Assessment en Value Added 
plan) 

Het risico- en kansendossier wordt beoordeeld als twee afzonderlijke documenten, waarvoor 

inschrijvers een afzonderlijke score met een onderling verschillend gewicht kunnen behalen. Aan 

het risico-onderdeel wordt in dit dossier meer belang gehecht dan aan het onderdeel ‘kansen’. Zie voor verdere 

toelichting over de beoordeling hoofdstuk 5.  

 

Risicodossier 

In het Risicodossier dient Inschrijver de belangrijkste risico’s ten aanzien van de te gunnen opdracht te 

identificeren. Inschrijver dient deze geïdentificeerde risico’s naar zijn inzicht te prioriteren en bijbehorende 

beheersmaatregelen te noemen. Het resultaat van de risico-inschatting en de prioritering dient te worden verwerkt 

in de format zoals verstrekt in Bijlage 2b kwaliteitsdocumenten. 

 

Kansendossier 

In het Kansendossier dient inschrijver de kansen voor het Project te identificeren (dit zijn “waarde toevoegende 

opties”). Inschrijver dient kort te beschrijven op welke wijze de kans waarde toevoegt aan het project. Inschrijver 

dient ook de geïdentificeerde kansen naar zijn inzicht te prioriteren. Het resultaat hiervan moet worden verwerkt in 

het format zoals verstrekt onder Bijlage 2c kwaliteitsdocumenten. 

Voor kansen waarvoor eerst onderzoek moet worden verricht, moet inschrijver de onderzoekskosten verwerken in 

de financiële onderbouwing van het Kansendossier. Het is aan de inschrijver een afweging te maken tussen de 

waarde toevoeging en de investering die daarbij hoort.  

 

c. Interview en Sleutelfunctionarissen  

Dienstverlening is mensenwerk. Wij zijn ons bewust van de sleutelrol die de vaste contactpersoon 

van de opdrachtnemer speelt. Deze vaste contactpersoon noemen we een 

“Sleutelfunctionaris”. Sleutelfunctionarissen moeten personen zijn die een belangrijke functie vervullen in de 

dagelijkse uitvoering van de opdracht en moeten ook daadwerkelijk worden ingezet voor de opdracht.  

 

Inschrijver moet twee Sleutelfunctionarissen opgeven (dit zijn de personen die voor deze opdracht het meest 

belangrijk zijn), zijnde: 

• Partner  

• Controle leider  

Inschrijver moet van iedere Sleutelfunctionaris een functieprofiel opgeven conform het format dat is bijgevoegd 

onder bijlage functieprofiel. Hiervoor geldt niet de eis, dat de functieprofielen geanonimiseerd moeten worden 

aangeboden. 

Het functieprofiel bevat de volgende informatie: 

• de naam van de functionaris; 

• de naam van de functie die hij zal uitvoeren; 

• korte omschrijving van de functie. 

De functieprofielen van de Sleutelfunctionarissen zijn geen onderdeel van de gunning (economisch meest 

voordelige inschrijving, maar dienen als input voor de te houden interviews met deze functionarissen. 

 

De drie gemeenten en het Servicepunt 71gaan ervan uit, dat de aangeboden Sleutelfunctionarissen 

doorslaggevend zijn om het project tot een succes te maken en dat de personen die Inschrijver als 

Sleutelfunctionaris afvaardigt ook daadwerkelijk en actief worden ingezet bij het uitvoeren van de opdracht. Met 

beide Sleutelfunctionarissen wordt apart  een gesprek gevoerd van maximaal 30 minuten. Benadrukt zij dat het 

streven van Opdrachtgever is om tijdens het interview snel tot de kern door te dringen. 

 

Bij de beoordeling van het EMVI-criterium beoordeelt de Beoordelingscommissie beide Sleutelfunctionarissen 

afzonderlijk voor hun aandeel in het interview en wordt een cijfer gegeven aan elk afzonderlijk interview. Beide 

cijfers wegen even zwaar mee in de uiteindelijke score op de afgenomen Interviews. De score leidt tot een toe of 

afname van de kwaliteitswaarde. 

 

Van het interview wordt een proces-verbaal opgemaakt. Dit gebeurt in de vorm van een beeld- en 

geluidsopname. 

Het gestelde in de interviews maakt integraal onderdeel uit van de inschrijving. De inschrijving (inclusief de 

interviews) maakt na definitieve gunning onderdeel uit van de Overeenkomst. 
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Belangrijk aandachtspunt: 

Bij de beoordeling van de interviews zullen uitsluitend punten worden toegekend voor de mate 

waarin de geïnterviewde Sleutelpersoon duidelijk heeft kunnen maken dat hij het project (de 

uitvoering van de opdracht) goed doorgrondt en in staat is het project te allen tijde goed kunnen managen. 

De drie gemeenten en het Servicepunt 71 wijzen er nadrukkelijk op dat de Sleutelfunctionarissen van de 

inschrijver tijdens de interviews alleen inhoudelijk nadere toelichting (verduidelijking) mogen geven op het 

kwalitatieve deel van de inschrijving. Het is niet toegestaan, tijdens de interviews af te wijken van hetgeen is 

ingediend in die zin, dat een essentiële wijziging dan wel aanvulling ontstaat van de Inschrijving als geheel.  

4.3 In te dienen documenten inzake prijs 

a.  Prijzenblad  

De Inschrijver dient de prijs elektronisch in te dienen middels het daartoe beschikbaar gestelde Excel-sheet 

(formulier Prijsstelling). De inschrijfprijs wordt toegepast bij de bepaling en beoordeling van de Inschrijving met de 

economisch meest voordelige inschrijving. 

 

Inschrijver moet een inschrijfprijs opgeven waarbij een specificatie van de kostenposten is gegeven.  

De inschrijfprijs voor de uitvoering moet zijn gebaseerd op de overeenkomst en alle generieke en opdracht 

specifieke informatie neergelegd in het totale aanbestedingsdossier.  

   

De drie gemeenten en het Servicepunt71 behouden zich het recht voor om partijen die een onvoldoende score 

voor de kwaliteit behalen of door hun lage score als uitkomst van de beoordeling bij stap 1 niet meer voor gunning 

in aanmerking komen, niet uit te nodigen voor de interviews.  

 

De prijs is de vaste prijs voor de dienstverlening accountantsdiensten, conform de (scope)omschrijving en eisen 

uit de aanbestedingsdocumenten en de garanties uit de Inschrijving van de Inschrijver, inclusief alle kosten en 

kortingen. 

U dient een onderscheid te maken in de vaste contactperiode van 4 jaar (3 jaar voor perceel 1), en de periode 

van de verlenging. 

 

De inschrijfprijs (exclusief BTW) mag niet hoger zijn dan de plafondprijs die Opdrachtgever heeft vastgesteld voor 

de uitvoering van de onderhavige opdracht.  

De plafondprijzen voor per perceel per jaar zijn: 

 

 

Perceel Gemeente Plafondprijs per perceel per jaar  

Perceel 1 Leiden €122.000,00 

Perceel 2 Leiderdorp € 39.000,00  

Perceel 3 Oegstgeest € 30.000,00 

Perceel 4 Servicepunt71 € 30.000,00 

 

Inschrijver dient voor het opgeven van zijn inschrijfprijs het format te hanteren van bijlage Prijsinvulformulier 

 

Indexering 

  

Overeengekomen prijzen en tarieven kunnen jaarlijks eenmaal, voor het eerst na de eerste twee jaar worden 

geïndexeerd. Deze worden aangepast overeenkomstig de wijzigingen van het CBS-prijsindexcijfer voor 

Accountancy, jaar-op-jaar prijsindex 2016=100, accountantscontrole. 

 

b.  Financiële onderbouwing en benutten kansen 

De financiële onderbouwing kansen maakt onderdeel uit van het Kansendossier en laat zien wat de financiële 

waarde per kans is van de in het Kansendossier opgenomen kansen.  

 

In de concretiseringsfase hebben de drie gemeenten en het Servicepunt 71 het recht te besluiten een opgegeven 

kans te benutten en inschrijver te verzoeken dit mee te nemen in een door hem op te stellen Plan van Aanpak 
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(vergelijk paragraaf 5.3.). Indien de drie gemeenten en het Servicepunt 71 besluiten een kans te 

benutten, dan geldt hiervoor de financiële waarde zoals opgenomen in de financiële 

onderbouwing kansen. 

Let op zonder kansen moeten de projectdoelstellingen gehaald worden. 

 

De posten in de financiële onderbouwing zijn voorzien van informatie waarmee de inhoud van een post vast ligt 

en een onderbouwing van de prijs. 

 

Kansen en de eventuele prijs daarvan zijn geen onderdeel van de inschrijfprijs dat voor het behalen van de scope 

is ingediend. Het maximale budget c.q. de plafondprijs blijft ongewijzigd. De tarieven zijn all-in tarieven, dat wil 

zeggen dat hierin in ieder geval de volgende kosten zijn inbegrepen: salariskosten, overheadkosten, kosten voor 

ondersteunend werk, kosten voor het gebruik van apparatuur, normale binnenlandse reis- en verblijfkosten, 

reiskosten woon- en werkverkeer, parkeerkosten, opleidingskosten, wervings- en selectiekosten, vervanging, 

verzekeringspremie, winst en alle eventuele verdere bijkomende kosten, zoals de kosten voor voorbereiding op 

de uitvoering. 
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5 Beoordelingsfase 

 

5.1 Algemene toelichting: EMVI 

Gunning vindt plaats op basis van het criterium “economisch meest voordelige inschrijving” (hierna: EMVI). Zoals 

aangegeven in dit hoofdstuk wordt daarbij gebruik gemaakt van een aantal principes van Best Value Procurement 

(BVP). 

 

Om te beoordelen welke inschrijving het economisch meest voordelige is, worden de inschrijvingen beoordeeld 

overeenkomstig de beoordelingsprocedure opgenomen in de volgende paragrafen. 

 

Welke inschrijver de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft gedaan wordt aan de hand van de volgende 

sub criteria bepaald. 

 
1. De inschrijfprijs (wegingsfactor 25%) 

 
2. Kwaliteit: (wegingsfactor 75%), waarvan: 

a. Prestatieonderbouwing met globale Planning (25%) 
b. Risico- en kansendossier (20%) 

� Risico-onderdeel: 10% 
� Kansen-onderdeel: 10% 

c. Interviews Sleutelfunctionarissen (30%) 

 

De uitwerking en de maximale waardering van de bovenstaande criteria is weergegeven in de tabel EMVI-criteria. 

 

De beoordeling van de gunningscriteria kwaliteit zal plaatsvinden op basis van het principe gunnen op waarde.  

In de bijlage tabel EMVI –criteria aanbesteding Accountantsdiensten 2015-2018  staat in een voorbeeld 

opgenomen, per criterium, de maximaal toe te kennen kwaliteitswaarde vermeld. Het berekeningsresultaat van 

het rekenblad is de “fictieve inschrijfprijs”. Deze wordt verkregen door de opgegeven inschrijfprijs te verminderen 

of te vermeerderen met de “totale kwaliteitswaarde”.  

Zo komt men tot een fictieve inschrijfprijs. De inschrijving die op grond van dit rekenblad de laagste fictieve 

inschrijfprijs heeft, is de economisch meest voordelige inschrijving. 

 

Indien twee of meer inschrijvingen een gelijke en laagste fictieve inschrijfprijs hebben na de beoordeling, dan is 

daarvan de inschrijving met de hoogste totale kwaliteitswaarde de economisch meest voordelige inschrijving. 

Indien in dat geval ook de totale kwaliteitswaarde gelijk is, dan is de Inschrijving met de hoogste waardering voor 

de interviews de economisch meest voordelige inschrijving. Is deze ook gelijk, dan is de inschrijving met de 

hoogste waardering voor het Risico- en kansendossier de economisch meest voordelige inschrijving. Blijkt deze 

ook gelijk te zijn, dan is de inschrijving met de hoogste waardering voor het scope-document de economisch 

meest voordelige inschrijving. Wijken de beide inschrijvingen qua waardering op geen enkel onderdeel van elkaar 

af, dan bepaalt het lot. 

 

5.2 Beoordelingssystematiek en vaststellen economisch meest voordelige inschrijving 

 

De Beoordelingscommissie zal per inschrijver de beoordelingen vastleggen in het rekenblad. De inschrijver met 

de laagste fictieve inschrijfprijs heeft de economische meest voordelige Inschrijving gedaan. Het 

gunningvoornemen wordt schriftelijk bekend gemaakt aan alle inschrijvers.  

De inschrijver met de laagste Fictieve inschrijfprijs eindigt op nummer 1 en de inschrijver met de hoogste Fictieve 

inschrijfprijs eindigt op nummer laatst. De afgewezen inschrijvers hebben gedurende een periode van 20 

kalenderdagen de mogelijkheid tegen de afwijzing bezwaar in te dienen overeenkomstig het gestelde in dit 

document. 
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5.3 Gunningsperiode (concretiseringsfase) 

 

Met het verzenden van het (voorlopige) gunningvoornemen, vangt tevens de concretiseringsfase aan.  

 

De concretiseringsfase start met een overleg per perceel  tussen de gemeenten/Servicepunt 71 en de beoogde 

opdrachtnemer(s). Tijdens dit startoverleg zullen alle risico’s tot in detail worden besproken. Ook eventuele 

risico’s die de beoogde opdrachtnemer niet had voorzien in het door hem aangeleverde Risicodossier komen 

daarbij aan de orde, waaronder de risico’s aangegeven door de overige Inschrijvers. De opgegeven 

beheersmaatregelen worden hierbij niet gedeeld. De kansendossiers van de overige inschrijvers alsmede de 

ingediende scopes worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met Opdrachtnemer.  

De gemeenten/ Servicepunt 71 zullen de beoogde opdrachtnemer(s) vervolgens verzoeken, de uit te voeren 

opdracht tot in detail uit te werken in een Plan van Aanpak op basis van de door hem\hun  ingediende 

inschrijving(en).  

 

• De beoogde Opdrachtnemer moet in het Plan van Aanpak nauwkeurig aangeven, hoe hij het overeen te 

komen resultaat zal gaan bereiken binnen de randvoorwaarden en doelstellingen van de opdracht (zoals 

aangegeven in de paragraaf 1.5 Achtergrond, aard en omvang van de opdracht ) 

• Tijdens de conretiseringsfasen worden de risco’s, die door ander inschrijver(s) of opdrachtgever zijn 

voorzien, maar niet door beoogde opdrachtnemer gedeeld. De beheersmaatregelen worden niet gedeeld.  

De door de andere inschrijvers geformuleerde risico’s –en niet de kansen- worden daartoe aan de 

beoogde opdrachtnemer overhandigd.  

• Daarnaast dient hij de mogelijkheden van de door hem opgegeven toegevoegde waarde (kansen) 

nadrukkelijk te verwerken in het Plan van Aanpak.  

• Tenslotte moet inschrijver in het Plan van Aanpak aangeven hoe hij omgaat met de communicatie richting 

de drie gemeenten en het Servicepunt 71In deze fase zal tevens een gedetailleerde planning en een 

kwaliteitsplan met kwaliteitsborgingsprocedures worden opgesteld. Deze worden onderdeel van het Plan 

van Aanpak. 

• in het Plan van aanpak moet Inschrijver aangeven hoe hij de geleverde prestaties gedurende de looptijd 

van de overeenkomst gaat meten en inzichtelijk houdt voor Opdrachtgever. 

 

Indien de gemeenten/ Servicepunt 71 van mening zijn, dat de beoogde opdrachtnemer(s) met het ingediende 

Plan van Aanpak heeft/hebben aangetoond dat hij/zij in staat is de opdracht uit te voeren overeenkomstig de door 

hem/hun bij inschrijving aangegeven kwaliteit en voor de opgegeven inschrijfprijs, wordt deze fase afgesloten 

door de opdracht(en) definitief per perceel  te gunnen per perceel  en de overeenkomsten per perceel  aan te 

bieden aan opdrachtnemer(s). Indien opdrachtnemer(s) de overeenkomst(en) ondertekent(en), is/zijn 

opdrachtnemer(s)ervoor verantwoordelijk het project uit te voeren voor de door hem opgegeven prijs, binnen de 

opgestelde planning en de kwaliteit die hij heeft gegarandeerd. 

 

Indien de beoogde opdrachtnemer(s) niet in staat is/zijn om voldoende aan te tonen, dat hij/zij het door hem/hun 

beloofde resultaat kan bereiken, zal de inschrijving alsnog als ongeldig terzijde worden gelegd. Het 

gunningvoornemen  zal dan ingetrokken worden en zijn dan de gemeenten en het Servicepunt 71 per perceel 

gerechtigd te besluiten een nieuw gunningvoornemen bekend te maken, inhoudende dat de gemeenten/ 

Servicepunt 71 voornemens zijn de opdracht te gunnen aan de inschrijver die op de tweede plaats in de ranking 

is geëindigd. Alle inschrijvers zullen gelijktijdig van het gebruikmaken van deze vorm van wachtkamerconstructie 

op de hoogte worden gesteld. Op de dag na de bekendmaking vangt de concretiseringsfase  met de nieuwe 

beoogde opdrachtnemer aan. Deze verloopt op dezelfde wijze als boven omschreven. 

 

Deze procedure herhaalt zich tot de opdracht definitief is gegund. Aanbesteders zijn gerechtigd de 

aanbestedingsprocedure op een eerder moment te stoppen. Blijkt het niet mogelijk te zijn de opdracht definitief te 

gunnen, dan zal er besloten worden de opdracht niet te gunnen en de aanbesteder  zal zich vervolgens beraden 

over heraanbesteding van de opdracht. 
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5.4 Wekelijkse rapportage (prestatie-meting) 

 

Bij de start van de concretiseringsfase zullen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever afspraken worden 

gemaakt over de frequenties en de manier van de voortgangsrapportage. 

5.5 Combinaties/onderaanneming 

Ondernemers kunnen zich in het kader van deze aanbestedingsprocedure inschrijven en hierbij wordt 

onderscheid gemaakt tussen twee vormen van Inschrijving: 

 

• Een Ondernemer kan zich zelfstandig inschrijven op de opdracht / een of meer percelen. Deze individuele  

Inschrijver zal, indien de aanbestedende dienst besluit een overeenkomst met hem aan te gaan, (als 

enige) contractspartner zijn.  

• Twee of meer Ondernemers kunnen zich gezamenlijk als combinatie inschrijven op de opdracht / een of 

meer percelen, waarbij alle aan de combinatie deelnemende combinanten contractspartner van de 

aanbestedende dienst worden en hoofdelijke aansprakelijkheid aanvaarden. Een combinatie geldt als één 

Inschrijver. Alle aan een combinatie deelnemende combinanten dienen de in deze aanbesteding voor de 

toetsing van de geschiktheid gevraagde informatie te overleggen en (conform de uitwerking in deze 

Uitnodiging tot inschrijving) aan de gestelde eisen te voldoen.  

 

Een Ondernemer kan zich maximaal éénmaal inschrijven op de opdracht c.q. een perceel, hetzij als zelfstandig 

Inschrijver, hetzij als combinant. Ondernemingen van hetzelfde concern worden in dit verband in deze 

aanbesteding als dezelfde onderneming beschouwd, tenzij zij kunnen aantonen dat er geen bedreiging is van 

transparantie of vervalsing van de mededinging. Een Inschrijver of combinant kan niet tevens onderaannemer 

van een andere Inschrijver of combinatie zijn.  

 

Indien u zich opwerpt als (hoofd)aannemer en u in uw inschrijving opgave doet van (een) bepaalde 

onderaannemer(s), bent u bij gunning gebonden aan het daadwerkelijk gebruik maken van genoemde 

onderaannemer(s) conform het gestelde in de inschrijving. (Hoofd)aannemers staan in voor inschrijvingen van 

onderaannemers. Het uitvoeren van werkzaamheden in onderaanneming is alleen toegestaan als de 

opdrachtgever daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Als hoofdaannemer draagt u volledige 

verantwoordelijkheid voor de activiteiten van uw onderaannemers. U verzorgt de communicatie namens en naar 

de onderaannemer. Facturering van werkzaamheden die in onderaanneming worden uitgevoerd, wordt door de 

hoofdaannemer verzorgd. 

5.6 Ondertekening 

Bij de Inschrijving dienen de documenten die ondertekening behoeven (op de betreffende documenten staat 

aangegeven dat deze ondertekend dienen te worden) te zijn ondertekend door een bevoegde bestuurder 

(natuurlijk persoon) dan wel gevolmachtigde van Inschrijver. De bestuurder moet als zodanig vermeld staan in de 

registers van de Kamer van Koophandel. Indien de Inschrijving wordt ondertekend door een gevolmachtigde dient 

een bewijs van de volmacht bij de Inschrijving te worden gevoegd. Bij inschrijving door een combinatie dienen 

verklaringen te worden overlegd van de bevoegde bestuurder dan wel gevolmachtigde van iedere deelnemer aan 

de combinatie.  
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5.7 Non-discriminatie 

Op die plaatsen in deze Uitnodiging tot Inschrijving waar gesproken wordt over merknamen, typen, 

fabricageprocédés etc. en waarbij het wellicht gaat om een unieke zaak zal het gestelde in artikel 2.76 lid 5 en lid 

6 van de Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn op het bewuste tekstdeel. Inschrijvers dienen in een 

dergelijk geval aansluitend aan het bewuste tekstdeel de zinsnede “of gelijkwaardig” te lezen. Een uitzondering 

wordt gemaakt voor gevallen waarin voor vergelijkingsdoeleinden merknamen expliciet worden genoemd. 

5.8 Voorbehoud 

De in deze Uitnodiging tot inschrijving gestelde eisen en wensen zijn gebaseerd op de op dit moment bekende 

huidige en toekomstige situatie bij de aanbestedende dienst(en). Inschrijvers kunnen geen enkel recht 

ontlenen aan de in dit document genoemde aantallen, oplossingen of specificaties alsook er geen enkel 

recht ontleend kan worden aan de planning zoals deze op Negometrix vermeld is. Deze dienen slechts ter 

indicatie van de dienstverlening en als basis voor de vergelijking tussen verschillende Inschrijvers. 

De in dit document gevraagde oplossingen zijn gebaseerd op de op het moment van schrijven bekende en 

beschikbare technologie. Ontwikkelingen in de techniek of in de markt kunnen er voor de aanbestedende 

dienst(en) aanleiding toe zijn om van Opdrachtnemer te verlangen dat op het moment van levering van de 

prestatie wordt voldaan aan de dan vigerende standaarden en prestaties. 

 

Servicepunt71 behoudt zich het recht voor om het aanbestedingstraject tijdelijk of definitief te stoppen.  

 

Voor dit voortgangsrisico van het aanbestedingstraject kan Servicepunt71 en de aanbestedende dienst(en)– 

zolang de Opdracht formeel nog niet is gegund – niet aansprakelijk worden gesteld. Inschrijvers kunnen op geen 

enkele wijze hieraan rechten ontlenen, noch is Servicepunt71 en de aanbestedende dienst(en) op welke wijze 

dan ook jegens Inschrijvers schadeplichtig. Inschrijvers zijn zich hiervan bewust en aanvaarden het feit dat zij 

geheel voor eigen rekening en risico meedoen aan deze aanbesteding. 

5.9 Vertrouwelijkheid/geheimhouding 

Inschrijver mag de gegevens die Servicepunt71 hem in verband met deze Uitnodiging tot inschrijving ter 

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

Servicepunt71 zal de Inschrijvingen met vertrouwelijkheid behandelen, deze zullen uitsluitend getoond worden 

aan medewerkers die direct bij de aanbestedingsprocedure zijn betrokken. Correspondentie en ontvangen 

Inschrijvingen zullen na afloop niet worden geretourneerd. 

Publiciteit met betrekking tot dit project zowel in de inschrijvingfase als na eventuele gunning is alleen toegestaan 

met schriftelijke toestemming van Servicepunt71. 

5.10 Tegenstrijdigheden 

Deze Uitnodiging tot inschrijving en alle informatie op Negometrix met betrekking tot deze tender en alle 

bijbehorende bijlagen zijn met zorg samengesteld. Mocht een Inschrijver desondanks onvolkomenheden, 

tegenstrijdigheden, gebreken en/of bepalingen in strijd met de Aanbestedingswet constateren dan dient hij 

Servicepunt71 hiervan schriftelijk via het Negometrix platform op de hoogte te stellen. Indien naderhand blijkt dat 

deze Uitnodiging tot Inschrijving genoemde onvolkomenheden bevat en deze niet door Inschrijver zijn gemeld zijn 

deze voor risico van Inschrijver.  

Mocht u bezwaren hebben tegen een bepaald onderdeel van deze Uitnodiging tot inschrijving of tegen aspecten 

van de procedure, dan dient u deze tijdig en voor de indiening van de Inschrijving schriftelijk en gemotiveerd naar 

voren te brengen t.a.v. de vermelde contactpersoon.  

In dit verband is van belang, dat blijkens jurisprudentie (van zowel het Europese Hof van Justitie als van nationale 

rechters) een Inschrijver die niet overeenkomstig het vorenstaande handelt, zijn rechten op dit punt verspeelt.  
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5.11 Voorwaarden 

Op deze aanbestedingsprocedure en de (eventueel) hieruit voortvloeiende opdracht zijn geen 

andere leverings-, betalings-, en/of andersoortige voorwaarden van toepassing dan de 

(contractuele) voorwaarden zoals die door Servicepunt71 in of bij deze Uitnodiging tot inschrijving (zullen) worden 

gesteld.  

5.12 Commercieel 

De gehanteerde tarieven zijn in euro's, exclusief btw. In uw inschrijving vermeldt u de van toepassing zijnde btw-

tarieven. 

5.13 Taal 

De Inschrijving en eventuele correspondentie dienen in de Nederlandse taal gesteld te zijn. Verdere 

communicatie na gunning dient in het Nederlands te geschieden. Servicepunt71 hanteert deze taaleis als 

minimumeis bij de beoordeling van de Inschrijvingen. 

5.14 Aanbestedingsprocedure 

Met het uitbrengen van een inschrijving conformeert u zicht onvoorwaardelijk aan onderstaande eisen: 

• Deze Uitnodiging tot inschrijving is geen opdracht en kan ook niet als zodanig worden uitgelegd; 

• Aan uw inschrijving zijn voor Servicepunt71 en de aanbestedende dienst(en) geen kosten verbonden. In 

de precontractuele fase draagt u uw eigen kosten. Zolang er geen overeenstemming is bereikt en een 

schriftelijke, door beide partijen ondertekende, overeenkomst tot stand is gekomen, is er geen sprake van 

enige gebondenheid van Servicepunt71 en is er geen enkele verplichting tot vergoeding van welke schade 

of kosten dan ook. 

• U gaat ermee akkoord dat Servicepunt71 zich het recht voorbehoudt om u in een later stadium  

alsnog te verzoeken om officiële bewijsstukken te overleggen. Indien deze bewijsstukken niet 

overeenkomen met hetgeen in de verklaringen wordt verklaard, dan wordt de onderneming uitgesloten van 

gunning zonder recht op vergoeding van welke kosten dan ook; 

• Uw inschrijving is ingediend volgens de in hoofdstuk 4 van deze Uitnodiging tot inschrijving opgenomen 

instructie; 

• U bent bekend en gaat akkoord met de door Servicepunt71 gehanteerde waarderings- en  

beoordelingsmethodiek; 

• Uw inschrijving heeft een gestanddoeningstermijn van minimaal 90 dagen na de datum waarop de  

inschrijvingen uiterlijk ingediend dienen te worden. Tijdens deze periode heeft uw inschrijving het karakter 

van een onherroepelijk aanbod; 

• U gaat er mee akkoord dat u de gestanddoeningstermijn van uw inschrijving, in het geval een kort geding  

wordt aangespannen, verlengt tot minimaal twee weken na de datum van de uitspraak in het kort geding. 

• Alle door uw organisatie overlegde gegevens zijn naar waarheid ingevuld en kunnen door u gestand  

worden gedaan. Opdrachtgever behoudt zich het recht op schadevergoeding voor in geval van onjuiste 

en/of onvolledige informatie en/of het niet kunnen nakomen van hetgeen door een inschrijver is 

aangeboden; 

• U dient uw inschrijving geheel online in te vullen en in te dienen middels het Negometrix-  

platform, conform de gestelde instructie zoals vermeldt in het document ‘Instructie Digitaal Aanbesteden’ 

zoals opgenomen in het ‘Download Center’ van Negometrix. 

5.15 Ingediende stukken 

Alle door Inschrijver als onderdeel van de Inschrijving aangeboden documentatie wordt eigendom van 

Servicepunt71 en zal niet worden geretourneerd maar vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen. Na afloop 

van de wettelijke bewaartermijn zal het worden vernietigd. Servicepunt71 zal informatie afkomstig van de 
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inschrijver waarvan hij de vertrouwelijkheid kent, dan wel redelijkerwijs behoort te kennen, 

vertrouwelijk behandelen en in ieder geval rekening houden met de gerechtvaardigde (zakelijke) 

belangen van de Inschrijver.  



 

   
 

Facultatieve geschiktheidseisen  
(hoofdstuk 5 Eigen Verklaring) 
 

 

§ 5.1 Financiële en economische draagkracht 

Niet van toepassing op deze aanbesteding 

 

§ 5.2 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid 

 
§5.2.1 Referentieprojecten 

Inschrijver dient per perceel 1referentieprojecten te overleggen, waarmee inschrijver aantoont over de 

volgende kerncompetenties te beschikken voor de onderstaande percelen:  

 
Perceel 1 gemeente Leiden: 

1. kennis van en ervaring met uitvoering van wettelijke controles en aanverwante natuurlijke 
adviesfunctie bij complexe organisaties zoals gemeenten (maar denk ook aan overige 
branches binnen publieke sector als zorginstellingen).  

Perceel 2 gemeente Leiderdorp: 

1. kennis van en ervaring met uitvoering van wettelijke controles en aanverwante natuurlijke 
adviesfunctie bij complexe organisaties zoals gemeenten (maar denk ook aan overige 
branches binnen publieke sector als zorginstellingen  

Perceel 3 gemeente Oegstgeest: 

1. kennis van en ervaring met uitvoering van wettelijke controles en aanverwante natuurlijke 
adviesfunctie bij complexe organisaties zoals gemeenten (maar denk ook aan overige 
branches binnen publieke sector als zorginstellingen  

Perceel 4 Servicepunt71: 

1. Ervaring met het afgeven van assurance ihkv NV COS 3402 Assurance interne 
beheersingserviceorganisatie. 

 

 

U dient per perceel één referentie bij te voegen middels bijgaand referentieformulier. De 

referentieopdrachten mogen niet ouder zijn dan drie jaar te rekenen vanaf de datum van inschrijving. 

 

Indien u inschrijft als combinatie dient u gezamenlijk aan de bovenstaande minimumvereisten te 

voldoen. 

 
U verklaart deze bewijsstukken te verstrekken zodra Servicepunt71 hier om vraagt.  



 

   
 
§5.2.3 Beroepsbekwaamheid 

Inschrijver dient te beschikken over een geldige vergunning van de AFM om wettelijke 

controleopdrachten te mogen uitvoeren. Daarnaast dienen de sleutelfunctionarissen ingeschreven te 

staan in het accountantsregister van de NBA (als RA). 

 

§5.2.5 Duurzaamheid 
U  verklaart dat bij de uitvoering van opdracht wordt voldaan aan de criteria Productgroep Externe 
adviesdiensten Agentschap NL. 

 
§5.3 Beroepsbevoegdheid 

 

§5.3.1 Inschrijving in nationale beroep- of handelregister 

Inschrijver verklaart dat de onderneming is ingeschreven in het nationale beroep- of handelsregister 

van het land van herkomst volgens de eisen van het land waar de Inschrijver gevestigd is. 

 

Bij voorgenomen gunning dient Inschrijver het bewijs van inschrijving op verzoek van Servicepunt71 te 

overleggen. 



Bijlage Uitwerking EMVI-criteria 
 

 
 
Bij de beoordeling welke inschrijver de uit het oogpunt van de aanbestedende dienst economisch 
meest voordelige inschrijving heeft gedaan, hanteren de drie gemeenten en het Servicepunt71 de 
volgende criteria: 
 

1. De inschrijfprijs (wegingsfactor 25%) 
 

2. Kwaliteit (wegingsfactor 75%): 
a. Prestatie onderbouwing, inclusief planning 
b. Risico- en Kansendossier 
c. Interviews Sleutelfunctionarissen 

 
 

 



 

Tabel EMVI – criteria aanbesteding Accountantsdiensten 2015-2018 
 

Beoordeling op kwaliteit 
 
Onderstaande tabel wordt gehanteerd als leidraad bij de beoordeling van de verschillende onderdelen op kwaliteit. 
 

 
Criterium 

 
Aandachtspunten 

Doelstelling van de drie gemeente en 
Servicepunt71 

 
2a. Prestatieonderbouwing en planning 
 
 
 

 
1. Passend binnen de  opdracht doelstellingen en 

randvoorwaarden (kaders) in de Opdrachtomschrijving. 
2. Visie op en aanpak van uitvoering van de opdracht. 
3. Identificatie belangrijkste activiteiten inzake uitvoering 

opdracht met onderscheid: 
- activiteiten voor Opdrachtnemer en 
- activiteiten voor Opdrachtgevers. 

4. Onderbouwt zijn bekwaamheid en prestatieonderbouwing 
met claims inclusief verifieerbare en gedocumenteerde 
performance informatie (vergelijk uitnodiging tot inschrijving 
paragraaf 4.2) 

5. SMART omschrijven. 
6. Ambitie en commitment 

 
Inschrijver toont met de prestatieonderbouwing aan hoe 
hij de Opdracht voor de Opdrachtgever vorm geeft ten 
behoeve van het realiseren van de doelstellingen. 
 
Inschrijver toont aan dat hij de opdracht doorgrondt en 
met zijn oplossingsrichting de doelstellingen van de drie 
gemeenten en Servicepunt71 kan realiseren. 

 
2b. Risico- en kansendossier 
(kwaliteitscriterium) 

 
1. Identificatie belangrijkste risico’s, die bij de gemeenten/SP17 

liggen en kansen. 
2. Identificatie effectieve maatregelen om risico’s te beheersen 

en kansen te benutten. 
3. Onderbouwd met verifieerbare en gedocumenteerde 

performance informatie. 
4. SMART omschrijven. 
5. Ambitie en commitment. 

Risico’s minimaliseren ten behoeve van het realiseren 
van de opdrachtdoelstellingen. 
 
Kansen maximaliseren om waarde toe te voegen aan 
de opdracht doelstellingen. Risico’s die gealloceerd zijn 
bij Opdrachtgever minimaliseren t.b.v. het realiseren 
van de doelstellingen van de Dienstverlening. 
 
Inschrijver toont met het risico- en 
kansendossier aan dat hij de scope van de Opdracht en 
de daarmee samenhangende risico’s doorgrondt en 
aantoonbaar beheerst en kansen maximaliseert om 
waarde toe te voegen aan de doelstellingen van de 
Dienstverlening voorbij de aanbodscope. 
 
 
 
 



 

 
Criterium 

Aandachtspunten 
Doelstelling de drie gemeente en 

Servicepunt71 
Planning (onderdeel presatieonderbouwing)  Identificatie van: 

 Activiteiten 
 

 Consistentie met het ingediende risico en kansendossier  

Inschrijver toont met een realistische planning 
aan dat Opdracht op afgesproken datum  voldoet aan 
de doelstellingen. 

 
2c. Interviews Sleutelfunctionarissen  
(kwaliteitscriterium) 
 
 

 
1. Nadere toelichting op de aanbieding. 

 
2. Onderbouwing met verifieerbare prestatie-informatie 

 
3. Vertrouwd en consistent met opdracht en de Inschrijving, 

blijkend uit de gegeven antwoorden. 
 

4. Passende kennis en ervaring, blijkend uit de gegeven 
antwoorden. 

 
1. Sleutelfunctionarissen van Inschrijver doorgronden 

het de opdracht en de aanbieding 
 

2. De sleutelfunctionarissen committeren zich aan de 
opdracht en de aanbieding en tonen de overtuiging 
en ambitie om de opdracht tot een succes te maken 
 

3. De Inschrijver maakt aannemelijk dat hij in staat is 
de doelstelling te realiseren 

 
 

  



 

Kwaliteitswaarde 
 
In onderstaande tabel staat, per criterium, de maximaal toe te kennen kwaliteitswaarde vermeld (monetaire waardering van de score). De kwaliteitswaarden leiden tot een 
fictieve aftrek of bijtelling op de inschrijfprijs van Inschrijver. Hieronder een bijvoorbeeld. 

 
Gunningcriteria en onderlinge verhouding 

Onderdeel Weging   €42.000 Plafondprijs 

Prestatieonderbouwing en planning 15% €6.300,00 Maximale fictieve correctie op inschrijfprijs 

Risicodossier 20% €8.400,00 Maximale fictieve correctie op inschrijfprijs 

Kansendossier 10% €4.200,00 Maximale fictieve correctie op inschrijfprijs 

Interviews 30% €12.600,00 Maximale fictieve correctie op inschrijfprijs 
 
Maximaal te behalen fictieve aftrek in euro (75% van het 
plafondbedrag) €31.500,00  

Maximaal te behalen fictieve aftrek in euro (75% van het plafondbedrag) 31.500,00 

Waarderingsmodel 

Fictieve aftrek Neutraal Fictieve bijtelling 

100% 50% 0% 50% 100%

Score                  10  8 6 4 2

Onderdeel          

Prestatieonderbouwing en planning € -6.300,00 € -3.150,00 0 € 3.150,00 € 6.300,00

Risicodossier € -8.400,00 € -4.200,00 0 € 4.200,00 € 8.400,00

Kansendossier € -4.200,00 € -2.100,00 0 € 2.100,00 € 4.200,00

Interviews  € -12.600,00 € -6.300,00 0 € 6.300,00 € 12.600,00

Figuur 1 
 
Bij elke score hoort, per onderdeel c.q. criterium, een monetaire waarde. De scorereeks loopt van 10 naar 2. Een door de Beoordelingscommissie toegekende score betreft 
telkens een teamresultaat in consensus en geen gemiddelde van individuele scores. De scores van elk onderdeel leiden, per inschrijving, tot een fictieve aftrek of een fictieve 
bijtelling of geen fictieve aftrek of bijtelling, zoals figuur 1 laat zien. In het voorbeeld in figuur 2 verderop in het document worden positieve kwaliteitswaarden weergegeven met 
een negatief getal (fictieve aftrek, monetaire waarde < 0) en negatieve kwaliteitswaarden met een positief getal (fictieve bijtelling, monetaire waarde >0). 
 
Bij score 10 (maximum score) wordt de maximale fictieve korting c.q. aftrek toegekend. Bij een score van 2 (minimum score) is er maximale fictieve bijtelling. De relatie tussen 
‘Score’ en ‘Monetaire waardering van score’ is verder lineair.  
 
  



 

De score reeks is als volgt: 

 
Score waarderingsoverzicht 
Score Waardering % fictieve aftrek van of bijtelling bij 

inschrijvingsprijs 
2 Slecht 100% Bijtelling 

Aanzienlijk negatieve meerwaarde 
4 Onvoldoende 

 
50% Bijtelling 
Negatieve meerwaarde 

6 Neutraal (geen meerwaarde) 0 % Bijtelling (geen bijtelling, geen 
aftrek) 
Geen meerwaarde 

8 Goed  50% Aftrek  
Aanzienlijke meerwaarde 

10 Uitmuntend 
 

100% Aftrek 
Maximaal denkbare meerwaarde 

 
Figuur 2 
 
Bij het toekennen van de score kunnen de cijfers uit bovenstaande tabel toegekend worden. Deze opsomming is uitputtend en zal door alle beoordelaars worden toegepast. 
Door de individuele beoordelaars kunnen uitsluitend deze genoemde hele even getallen worden toegekend. Oneven getallen en getallen achter de komma worden niet 
toegekend door de individuele beoordelaars. De toelichting achter het cijfer geeft middels het voorbeeld inzicht in de mate waarvan een individuele beoordelaar meent dat de 
inschrijving zich dominant onderscheid ten opzichte van andere inschrijvers.  
Zie in dit verband de EMVI-tabel bovenaan waarop bij de beoordeling gelet wordt.  
 
Algemeen als uitgangspunt gelden de volgende vuistregels: 

 Het uitgangspunt is steeds neutraal “de 6”.  
 De Plannen van aanpak en interviews worden in relatie tot die van de andere inschrijvers beoordeeld. 
 Alleen plannen van aanpak en geïnterviewden die dominant beter zijn krijgen een hogere beoordeling. 
 Het gaat niet om welk plan / welke persoon net een beetje beter is: de verschillen moeten DOMINANT differentiëren. Het is de verantwoordelijkheid van de Inschrijvers 

om “het te laten zien”. 
  Lukt dat niet dan krijgen ze een neutrale beoordeling.  
 Interviews zijn niet bedoeld om uitspraken te doen over de kwaliteit van de geïnterviewde persoon in generieke zin. Het gaat er bij de interviews om te achterhalen 

welke inschrijver (sleutelfunctionaris) het meest geschikt is voor deze specifieke opdracht.  
 We zoeken de beste expert die in het Plan van aanpak en tijdens het interview aantoont dat hij “de expert” is en dus een partij is die “boven het maaiveld uitsteekt” 
 Een slechte score (onder 6) op aanbodscope leidt ertoe de betreffende inschrijver niet voor gunning in aanmerking kan komen. De inschrijver zal ook niet meer voor 

de interviewronde worden uitgenodigd. 

 
 



 

Beoordelingskader 
 

Criterium  Beoordelingspunten  Doelstelling 
Prestatieonderbouwing (kwaliteitscriterium)  ‐ Passend binnen de doelstellingenopdracht en randvoorwaarden  

‐ Visie op en aanpak van de uitvoering  
‐ Identificatie belangrijkste activiteiten inzake de uitvoering met daarbij 
onderscheid in activiteiten voor Opdrachtnemer en activiteiten voor 
Opdrachtgever  
‐ Onderbouwing van de performance en het realiseren van de doelstellingen 
met verifieerbare uitvoeringsinformatie  
‐ SMART omschreven  
‐ Ambitie en commitment 

Inschrijver toont aan dat hij de opdracht en de 
doelstellingen doorgrondt en dat hij in staat is de 
doelstellingen te realiseren 

Risicodossier (kwaliteitscriterium)  ‐ Identificatie belangrijke risico’s en effectieve beheersmaatregelen 
onderbouwd met verifieerbare uitvoeringsinformatie  
‐ Inschrijver toont met zijn risicodossier aan dat hij in staat is de (gevolgen 
van) risico’s voor het project te minimaliseren  
‐ SMART omschreven  
‐ Ambitie en mate waarin Opdrachtnemer pro actief de belangen van 
Opdrachtgever behartigt. 

Risico’s beheersen ten behoeve van het realiseren 
van de projectdoelstellingen. Inschrijver toont aan 
dat hij de opdracht en de doelstellingen 
doorgrondt en dat hij in staat is de doelstellingen 
te realiseren 

Kansendossier (kwaliteitscriterium)  ‐ Identificatie belangrijkste kansen onderbouwd met verifieerbare 
uitvoeringsinformatie  
‐ Identificatie effectieve maatregelen om kansen te benutten  
‐ SMART omschreven  
‐ Ambitie en mate waarin Opdrachtnemer pro actief de belangen van 
Opdrachtgever behartigt 

Kansen maximaliseren om waarde toe te voegen 
aan de projectdoelstellingen. Inschrijver toont aan 
dat hij de opdracht en de doelstellingen 
doorgrondt en dat hij in staat is de doelstellingen 
te realiseren. 

Interviews sleutelfunctionarissen 
(kwaliteitscriterium) 

‐ Vertrouwd en consistent met de opdracht en de inschrijving blijkend uit de 
gegeven antwoorden  
‐ In staat om de opdracht binnen zijn/haar functie te allen tijde goed te 
kunnen uitvoeren/managen, blijkend uit de gegeven antwoorden  
‐ Commitment 

Sleutelfunctionarissen van Inschrijver die de 
opdracht en de inschrijving doorgronden, zich er 
aan commiteren en in staat zijn het binnen hun 
functie te allen tijde goed te kunnen 
uitvoeren/managen 

 
 
 
Voorbeeld 
 

Beoordeling inschrijvingen door beoordelingsteam   

Beoordeling Fase 1/Inschrijver A B C 



 

Prestatieonderbouwing 8 8 4 
Risicodossier 6 10 4 
Kansendossier 6 10 6 

Kwaliteitswaarde Fase 1/Inschrijver A B C 
Waarde Prestatieonderbouwing -25.000,00 -30.000,00 40.000,00 
Waarde Risicodossier  0,00  -60.000,00 40.000,00 
Waarde Kansendossier 0,00 -60.000,00 0,00 
Totaal aftrek of bijtelling na 3 kwaliteitscriteria -€ 25.000,00 -€ 150.000,00  € 80,000,00 
Door naar interviews (Indien bij beste 4 ) ja ja Nee  
Figuur 2 
Inschrijvingen met een monetaire waarde van de in fase 1 beoordeelde kwaliteit groter dan 0 (fictieve bijtelling) worden ter zijde gelegd. 
Inschrijvers met inschrijvingen met een fictieve aftrek of met geen fictieve bijtelling (monetaire waarde <= 0) worden uitgenodigd om 
de sleutelfunctionarissen deel te laten nemen aan de interviews. 
 
  



 

Beoordeling door middel van interviews 
 
Voor de wijze waarop de Beoordelingscommissie de interviews afneemt, zie paragraaf 4.2 van het Beschrijvend Document. Ter voorbeeld de berekening 
van de betreffende kwaliteitswaarde voor het interview als gevolg van de toegekende score op het interview.  
 
Aan de hand van de interviews wordt beoordeeld in welke mate de Sleutelfunctionarissen de Opdracht (de uitvoering van de Dienstverlening) geheel 
doorgronden en zelf goed kunnen managen en uitvoeren. De mate waarin de Sleutelfunctionarissen de opdracht doorgrondt en goed kan managen is van 
eminent belang om maximaal te kunnen presteren in de uitvoering. 
De vragen zijn hier nadrukkelijk op gericht, mede in het licht van het ingediende Prestatieonderbouwing, het Risico- en kansendossier.  
 
Aanbesteder gaat ervan uit, dat de aangeboden Sleutelfunctionarissen doorslaggevend zijn om Opdracht tot een succes te maken. 
 

Onderstaand voorbeeld in figuur 3 toont een mogelijk resultaat van een interviewronde. 
       

Beoordeling Fase 2/Inschrijver A B C 
Interview  6 10  

Kwaliteitswaarde Fase 2 A B  
Waarde Interview € 0,00  -€ 60.000,00  
Waarde na 3 kwaliteitscriteria -€ 25.000,00 -€ 150.000,00   
    
Totale kwaliteitswaarde (aftrek of bijtelling)  -€ 25.000,00 -€ 210.000,00   
Figuur 3 
 
 
  



 

Prijs- kwaliteitswaarde 

De fictieve inschrijfprijs is de inschrijfprijs van de Inschrijver plus of minus de fictieve bijtelling of aftrek op de kwaliteitscriteria 
(Prestatieonderbouwing/planning, Risico- en kansendossier en Interviews Sleutelfunctionarissen).  
 
De Inschrijving met de laagste Fictieve inschrijfprijs, is de economisch meest voordelige inschrijving. Voor het bepalen van de ranking van 
onderscheidene prijs-kwaliteitswaarde levert dat voor het in de figuren gebruikte voorbeeld het volgende overzicht op. 
 
Check geldigheid inschrijvingen    

Inschrijver A B C 
Inschrijfprijs (prijsdeel inschrijvingen)     €50.000,00  €60.000,00      €80.000,00  
Inschrijfprijs beneden of op plafondprijs? ja ja ja 
Kwaliteit deel inschrijvingen compleet? ja ja ja 
Inschrijvingen door naar inhoudelijke 
beoordeling? ja ja ja 

Beoordeling inschrijvingen door beoordelingsteam   

Beoordeling Fase 1/Inschrijver A B C 
Prestatieonderbouwing 8 8 4 
Risicodossier 6 10 4 
Kansendossier 6 10 6 

Kwaliteitswaarde Fase 1/Inschrijver A B C 
Waarde Prestatieonderbouwing -25.000,00 -30.000,00 40.000,00 
Waarde Risicodossier  0,00 -60.000,00 40.000,00 
Waarde Kansendossier 0,00 -60.000,00 0,00 
Totaal aftrek of bijtelling na 3 kwaliteitscriteria -€ 25.000,00 -€ 150.000,00  € 80,000,00 
Door naar interviews (Indien bij beste 4 ) ja ja Nee  

Beoordeling Fase 2/Inschrijver A B C 
Interview  6 10  

Kwaliteitswaarde Fase 2 A B  
Waarde Interview € 0,00 -€ 60.000,00  
Waarde na 3 kwaliteitscriteria -€ 25.000,00 -€ 150.000,00   



 

    
Totale kwaliteitswaarde (aftrek of bijtelling)  -€ 25000,00 -€ 210.000,00   
Prijs-kwaliteitswaarde € 25.000,00  -€150.000,00    
Figuur 4 
 
Inschrijver B eindigt als eerste met de laagste fictieve inschrijfprijs c.q. beste prijs-kwaliteitswaarde en verwerft in dit rekenvoorbeeld de opdracht. 



Planning aanbesteding Accountantsdiensten 2015-2018 

(de planning wordt opgenomen in Negometrix) 

 

 Processtap 

 

Datum 

1 Vaststellen aanbestedingsdocumenten door de 

beoordelingscommissie 

+ informatie bijeenkomst intern en beoordelingsinstructie bij de 

Gemeente Leiderdorp  

week 44-2014 

30 oktober 2014 20:00 -22:00 

2 Publiceren van de aanbestedingsdocumenten Donderdag 6 november 2014 

3 Informatiebijeenkomst over BVP-procedure voor de markt 18  november 2014 13.30 -

15.30 

4 Uiterste vragenronde voor het indienen van vragen 1e ronde Maandag  24  november 2014 

5 Beschikbaar stellen 1e nota van inlichtingen  Maandag 1 december  2014 

6 Uiterste datum voor het indienen van vragen 2e ronde  Maandag 8 december 2014 

7 Beschikbaar stellen nota van inlichtingen vragenronde Maandag 15 december 2014 

8 Beoordelingsinstructie intern (optioneel)  Dinsdag 16 december 2014 

20:00 - 22.00 

9 Uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen Donderdag 8 januari 2015  

10 Beoordeling van de inschrijvingen (individuele beoordeling) week 3 -2015 (12 t/m 15 

januari  2015) 

11 Plenaire beoordeling per perceel  Maandag 19 januari 2015 

9:00 -13:00 uur  

Perceel SP71 

 

Maandag 19 januari 2015 

20:00-22:00 uur: 

Perceel Oegstgeest 

 

Dinsdag 20 januari  2015: 

20.00 -22:00 uur  

Perceel Leiderdorp 

 

Woensdag 21 januari 2015 

20:00- 22:00 uur  

Perceel Leiden 

 

12 Versturen uitnodigingen voor de interviewronde Donderdag 22 januari  2015 

13 Interviewrondes per perceel week 5-2015  

maandag 26 januari  

18:00-22:00 uur: Perceel 

Oegstgeest 

 

dinsdag 27 januari  

9:00 -13:00 uur: Perceel SP71 

 

dinsdag 27 januari 2015  

18:00 -22:00: perceel 

Leiderdorp 

 

28 januari 2015: 18:00 -22:00 

perceel Leiden 

14 Bekend maken voornemen tot gunning, start concretiseringsfase Donderdag 5 februari  2015 

15 Afloop standstill periode Woensdag 25 februari  2015 

16 Uitwerken/opstellen van het contract (concretiseringsfase) Februari  2015 

17 Beoogd eind concretiseringsfase, contract gereed. maart 2015 



 Processtap 

 

Datum 

Besluitvorming (benoemingsbesluiten) door de gemeenteraden en het 

algemeen bestuur van Servicepunt71 

18 Ondertekening overeenkomst(en) week 14-2015 

 



 

 
 
 
 
Het Algemeen Bestuur van het Openbaar Lichaam Servicepunt71 
 
gelet op artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
 
gelet op artikel 10, eerste lid van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71; 
 
 

Inkoopvoorwaarden Dienstverlening 
 
Deze Inkoopvoorwaarden Dienstverlening zijn gebaseerd op de Algemene Rijksvoorwaarden voor het 
Verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten 2008 (ARVODI 2008) als vastgesteld bij 
besluit van de Minister-president, Minister van Algemene Zaken, van 26 februari 2008, nr. 3313667 (Stcrt. 
2008, 52, p.7). Ieder artikel bevat daarom de verwijzing naar het artikel in de ARVODI 2008. 
Toevoegingen en/of wijzigingen ten opzichte van de ARVODI 2008 zijn opgenomen in artikelen  
8.3, 11.1, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 15.2, 16.2, 18.1, 21.1., 21.4, 21.6, 21.7, 24.2, 25.1 en 30. 
 
 

I ALGEMEEN  

1. Begrippen         (Art. 1 ARVODI 2008) 

In deze inkoopvoorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. 
Onder deze begrippen wordt verstaan:   

1.1   Beroepsfouten: tekortkomingen, zoals vergissingen, onachtzaamheden, nalatigheden, verzuimen, 
onjuiste adviezen, die een vakbekwame en zorgvuldige Opdrachtnemer onder de gegeven 
omstandigheden met inachtneming van normale oplettendheid en bij een normale vakkennis en normale 
wijze van vakuitoefening, behoort te vermijden;  
 
1.2  Bijlage: een aanhangsel bij de Overeenkomst dat na parafering door beide partijen deel uitmaakt 
van de Overeenkomst;  
 
1.3  Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van  
Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden;  
 
1.4 Overeenkomst: de schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop 
deze inkoopvoorwaarden van toepassing zijn verklaard;  
 
1.5  Personeel van Opdrachtgever: het door Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst ter 
beschikking te stellen personeel;  
 
1.6 Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst 
in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen, die krachtens deze Overeenkomst onder zijn 
verantwoordelijkheid zullen werken;  
 
1.7 Voorwaarden: deze inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de 
Overeenkomst. 
 
1.8 Werkdag: kalenderdagen, behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van 
artikel 3, eerste lid, van de Algemene Termijnenwet, waarop de overeengekomen Diensten worden 
verricht. 
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2.  Toepassing        (Art. 2 ARVODI 2008) 
 
2.1 Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts bindend, voor zover zij uitdrukkelijk tussen partijen 
schriftelijk zijn overeengekomen.    
 
2.2 In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van de Voorwaarden en vertalingen 
daarvan, prevaleert steeds de Nederlandse tekst.  
 

 
II  UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST  

 
3.   Garanties van de Opdrachtnemer      (Art. 3 ARVODI 2008) 
 
3.1  Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Diensten voldoen aan de in 
de Overeenkomst vastgelegde eisen.  
 
3.2 Opdrachtnemer garandeert dat de door of namens hem te verrichten Diensten op vakbekwame 
wijze worden uitgevoerd.  
 
 
4.  Acceptatie en toetsing       (Art. 4 ARVODI 2008) 
 
4.1 Indien Opdrachtgever de resultaten van de dienstverlening als onvoldoende beoordeelt, worden 
de resultaten van de Diensten niet geaccepteerd. In dat geval is hoofdstuk VI van toepassing. 
 
4.2  Opdrachtgever kan de resultaten van de geleverde Diensten laten toetsen. Hij wijst daartoe één 
of meer functionarissen aan die bevoegd zijn namens hem de toetsing uit te voeren.  
   
 
5.  Vervanging personen die belast zijn met de uitvoering van de Diensten  

(Art. 5 ARVODI 2008) 
 
5.1 Vervanging van personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten, kan door 
Opdrachtnemer slechts bij uitzondering plaatsvinden.  
 
5.2 Opdrachtnemer kan personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten niet zonder 
voorafgaande toestemming van Opdrachtgever tijdelijk of definitief vervangen. Opdrachtgever weigert zijn 
toestemming niet op onredelijke gronden en kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. De voor 
de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij vervanging niet worden verhoogd.  
 
5.3 Indien Opdrachtgever vervanging verlangt van personen die zijn belast met de uitvoering van de 
Diensten, omdat hij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of 
wenselijk is, geeft Opdrachtnemer hieraan gevolg. Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht dat niet 
hoger is dan het tarief dat voor de persoon die wordt vervangen in de Overeenkomst is vastgelegd.  
 
5.4 Bij een vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de Overeenkomst, stelt  
Opdrachtnemer personen beschikbaar die qua deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste 
gelijkwaardig zijn aan de te vervangen personen.  
 
 
 
6.  Gebruik van zaken van Opdrachtgever en diensten van derden  (Art. 6 ARVODI 2008) 
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6.1 Bij het verrichten van de Diensten kan Opdrachtnemer gebruik maken van zaken die  eigendom 
zijn van Opdrachtgever, en die voor dat doel aan Opdrachtnemer in bruikleen worden gegeven. Aan deze 
bruikleen kunnen voorwaarden worden verbonden.  
 
6.2 Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt Opdrachtnemer slechts na toestemming van 
Opdrachtgever gebruik van de diensten van derden. Opdrachtgever onthoudt deze toestemming niet op 
onredelijke gronden. Aan de toestemming kan hij voorwaarden verbinden. De door Opdrachtgever 
verleende toestemming laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer 
voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op hem rustende verplichtingen en de krachtens de 
belasting- en sociale verzekeringswetgeving op hem als werkgever rustende verplichtingen.  
 
 

III  VERHOUDING TUSSEN PARTIJEN EN BEGELEIDING  

7.  Voortgangsrapportage       (Art. 7 ARVODI 
2008) 
 
Opdrachtnemer rapporteert over de voortgang van de werkzaamheden aan Opdrachtgever zo vaak en op 
de wijze als in de Overeenkomst is bepaald dan wel Opdrachtgever nodig acht.  
 

8.  Contactpersonen        (Art. 8 ARVODI 2008) 
 
8.1 Beide partijen wijzen een contactpersoon aan, die de contacten over de uitvoering van  de 
Overeenkomst onderhoudt. Partijen informeren elkaar schriftelijk over degene die zij als contactpersoon 
hebben aangewezen.  
 
8.2 Contactpersonen kunnen hun partij vertegenwoordigen en binden tenzij bij de Overeenkomst 
anders is bepaald.  
 
8.3 Partijen verschaffen elkaar de voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst benodigde 
inlichtingen en gegevens en houden elkaar op de hoogte van organisatorische en personele 
ontwikkelingen en/of veranderingen binnen hun organisaties die van belang zijn voor de uitvoering van de 
overeenkomst. 
 
 
9.  Begeleidingscommissie/stuurgroep      (Art. 9 ARVODI 2008) 
 
De Overeenkomst kan voorzien in de instelling van een begeleidingscommissie of stuurgroep. De taken 
en bevoegdheden, alsmede de samenstelling van de begeleidingscommissie of stuurgroep kunnen in de 
Overeenkomst nader worden bepaald.     

 
10.  Wijze van kennisgeven                (Art. 10 ARVODI 2008) 
 
10.1 Kennisgevingen van partijen op grond van de Overeenkomst worden schriftelijk gedaan.  
 
10.2 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht,  tenzij deze 
schriftelijk zijn bevestigd.  
 
 
 
11. Geheimhouding                  (Art. 11 ARVODI 2008) 
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11.1  Opdrachtnemer maakt al hetgeen hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en 
waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op generlei wijze bekend, 
behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking verplicht.  
Ten aanzien van de vertrouwelijke gegevens en informatie, afkomstig van Opdrachtgever, die - in welke 
vorm dan ook - bij Opdrachtnemer berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt Opdrachtnemer  zich: 
a) alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring of opslag; 
b) de gegevens c.q. informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van de 
overeenkomst; 
c) de gegevens c.q. informatie niet langer onder zijn berusting te houden dan voor het uitvoeren van de 
overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte 
kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te 
stellen van Opdrachtgever dan wel, na verkregen toestemming, te vernietigen; 
d) de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan 
Opdrachtnemer in redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn; 
e) medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens Opdrachtgever op bewaring 
en gebruik van gegevens. 
 
11.2  Opdrachtnemer verplicht zijn Personeel deze geheimhoudingsverplichting na te leven.  
 
11.3 Opdrachtnemer is er verantwoordelijk voor dat Personeel van Opdrachtnemer dat betrokken is bij 
de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover deze 
bij Opdrachtgever worden verricht, de door Opdrachtgever aangegeven privacyregels in acht neemt.  
 
11.4 Opdrachtnemer zal persberichten en andere openbare mededelingen met betrekking  tot de 
onderhavige opdracht slechts aan derden verstrekken na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever. Bedoelde toestemming is niet nodig indien de verstrekking van informatie berust op een 
wettelijke verplichting.   
 
11.5 Opdrachtnemer stelt alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden, etc.) die hij in het 
kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich heeft, binnen 10 Werkdagen na beëindiging van 
de desbetreffende werkzaamheden aan Opdrachtgever ter beschikking.  
 
11.6 Indien Opdrachtnemer handelt in strijd met een van de bepalingen van artikel 11, zal 
Opdrachtnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in elk van deze gevallen 
een dadelijk opeisbare, niet voor verrekening vatbare boete verbeuren aan Opdrachtgever van €1.000,- 
per gebeurtenis. Deze boete laat de overige rechten van Opdrachtgever, waaronder die op 
schadevergoeding, onverlet.  
 
 
12.  Beveiliging      

          (Art. 12 ARVODI 2008) 
 
12.1  Opdrachtnemer draagt zijn Personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de werkzaamheden 
voor zover die bij Opdrachtgever worden verricht, op de door Opdrachtgever aangegeven 
beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen. Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer tijdig 
over deze procedures en regels.  
 
12.2  Opdrachtgever kan vorderen dat van Personeel van Opdrachtnemer minimaal drie Werkdagen 
voor aanvang van de werkzaamheden bij Opdrachtgever verklaringen omtrent het gedrag worden 
overgelegd.  
 
12.3  Opdrachtgever kan Personeel van Opdrachtnemer onderwerpen aan een veiligheidsonderzoek, 
overeenkomstig de bij Opdrachtgever gebruikelijke regels. Opdrachtnemer verleent aan dit onderzoek zijn 
volledige medewerking. Opdrachtgever kan op grond van de uitkomsten van een dergelijk  
veiligheidsonderzoek de inzet van het betrokken personeelslid bij de uitvoering van de Overeenkomst 
zonder opgave van redenen weigeren.  
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IV   VERGOEDING, MEERWERK EN MINDERWERK            (Art. 13 ARVODI 

2008) 

13.1  Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer de werkelijk door hem gemaakte kosten en uren 
vergoeden, tenzij in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen  
 
13.2 Indien door aanvullende wensen of gewijzigde inzichten van Opdrachtgever, of door wijziging van 
de voor de te verrichten prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften, de prestaties die 
Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verzwaard dan wel 
uitgebreid, is sprake van meerwerk, dat voor vergoeding in aanmerking komt. Tot meerwerk worden niet 
gerekend aanvullende werkzaamheden en/of gewijzigde inzichten die Opdrachtnemer bij het sluiten van 
de Overeenkomst had behoren te voorzien. Indien een partij meent dat van meerwerk sprake is, zal zij 
daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de andere partij.  
 
 
13.3 Opdrachtnemer vangt niet aan met meerwerk alvorens hij daartoe schriftelijke opdracht van 
Opdrachtgever heeft gekregen. Opdrachtnemer brengt ter verkrijging van een opdracht een schriftelijke 
offerte uit met betrekking tot de omvang van het verwachte meerwerk en de daaraan verbonden tijdsduur 
en kosten. Ter zake van het door Opdrachtnemer te verrichten meerwerk gelden de bepalingen van de 
Overeenkomst, waaronder de tarieven en eventuele kortingen, voor zover deze door de nadere 
schriftelijke opdracht niet worden gewijzigd. Opdrachtnemer kan bij het uitbrengen van een offerte geen 
nadere dan wel zwaardere voorwaarden stellen, dan die waarmee Opdrachtgever instemt.  
 
13.4 Opdrachtnemer zal een opdracht tot meerwerk tot een maximum van 15% van de oorspronkelijke 
opdracht aanvaarden en uitvoeren. Een dergelijke opdracht tot meerwerk wordt  uitgevoerd onder de 
bepalingen van de Overeenkomst.  
 
13.5 Indien door gewijzigde inzichten van Opdrachtgever of door wijziging van de voor de te verrichten 
prestaties van belang zijnde wettelijke voorschriften de prestaties die Opdrachtnemer op grond van de 
Overeenkomst moet verrichten, aantoonbaar worden verlicht dan wel verminderd, is sprake van 
minderwerk, dat voor verrekening in aanmerking komt. Indien een partij meent dat van minderwerk sprake 
is, doet zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de andere partij. Indien een vaste prijs 
is overeengekomen, bepalen partijen in onderling overleg het bedrag van het minderwerk, dat met de te 
betalen prijs zal worden verrekend.  
 
 

V  FINANCIËLE BEPALINGEN  

14.  Facturering             (Art. 14 ARVODI 2008) 
 
14.1  Het recht op betaling ontstaat na acceptatie door Opdrachtgever van de resultaten van de 
verrichte Diensten. Indien geen acceptatie is verzonden binnen 30 dagen na de uitvoering van de 
Diensten, worden deze geacht geaccepteerd te zijn. Opdrachtnemer factureert binnen 30 dagen na 
acceptatie.   
 
14.2  Opdrachtnemer zendt de factuur toe aan Opdrachtgever onder vermelding van datum en nummer 
van de Overeenkomst, van het BTW-bedrag en, indien van toepassing op grond van artikel 14.1, onder 
overlegging van een afschrift van de kennisgeving van acceptatie, alsmede andere door Opdrachtgever 
verlangde gegevens.   
 
14.3  Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie plaatsvindt, zal Opdrachtnemer de 
factuur specificeren en in door Opdrachtgever eventueel nader aangegeven vorm factureren. In de factuur 
doet Opdrachtnemer opgave van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of 
uren, waarbij  Opdrachtnemer een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden geeft,  alsmede 
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een omschrijving van de eventuele reis- en verblijfkosten, indien deze niet zijn inbegrepen in de dag- of 
uurtarieven.     

14.4 Meerwerk wordt door Opdrachtnemer na voltooiing van de meerwerkzaamheden, en acceptatie 
daarvan door Opdrachtgever, apart gefactureerd. De aard en de omvang van de verrichte 
meerwerkzaamheden worden in de facturen uitdrukkelijk vermeld en, aan de hand van authentieke 
documenten, gespecificeerd.  
 
 
15.  Betaling en controle             (Art. 15 ARVODI 2008) 
 
15.1  Opdrachtgever betaalt de door hem op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen 
uiterlijk binnen 45 dagen na ontvangst en goedkeuring van de desbetreffende factuur aan 
Opdrachtnemer.   
 
15.2 Indien Opdrachtgever een factuur zonder geldige reden niet binnen het verstrijken van de in het 
vorige lid genoemde termijn heeft voldaan, is hij na ingebrekestelling door Opdrachtnemer de wettelijke 
rente over het openstaande bedrag verschuldigd. Op de rentevergoeding kan Opdrachtnemer geen 
aanspraak maken, indien de desbetreffende factuur niet aan het gestelde in artikel 14, tweede tot en met 
vierde lid, voldoet.  
 
15.3  Opdrachtgever kan de door Opdrachtnemer verzonden factuur door een door Opdrachtgever aan 
te wijzen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op 
inhoudelijke juistheid laten controleren. Opdrachtnemer verleent de betrokken accountant inzage in 
boeken en  bescheiden en verstrekt hem alle gegevens en informatie die deze verlangt. De controle is 
vertrouwelijk en strekt zich niet verder uit dan voor het verifiëren van de factuur is vereist. De accountant 
brengt zijn rapportage zo spoedig mogelijk aan beide partijen uit. De kosten van het 
accountantsonderzoek komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uit het onderzoek van de 
accountant blijkt dat de factuur niet juist dan wel onvolledig is, in welk geval bedoelde kosten voor 
rekening van Opdrachtnemer komen.  
 
15.4  Opdrachtgever kan de betaling van een factuur of een deel daarvan, waarover tussen partijen 
geen overeenstemming bestaat, opschorten gedurende  de periode van het accountantsonderzoek. Van 
deze bevoegdheid maakt  Opdrachtgever uitsluitend gebruik, indien bij hem redelijke twijfel bestaat 
omtrent de juistheid van de desbetreffende factuur.  
 
15.5  Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of niet-betaling van een factuur op 
grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid daarvan of ingeval van ondeugdelijkheid van de 
gefactureerde Diensten geeft  Opdrachtnemer niet het recht zijn werkzaamheden op te schorten dan wel 
te beëindigen.  
 
 
16.  Voorschot             (Art. 16 ARVODI 2008) 
 
16.1 Indien Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst (een) betaling(en) verricht voor 
Diensten die nog niet zijn geleverd, kan hij verlangen dat door Opdrachtnemer voorafgaande aan die 
betaling(en) een kredietinstellingsgarantie "op afroep" aan  Opdrachtgever wordt afgegeven ter waarde 
van het (de) betaalde bedrag(en). Aan de garantie zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden. 
Worden vanwege enige tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer Diensten niet binnen de 
overeengekomen termijn geaccepteerd, dan is Opdrachtnemer de wettelijke rente over het voorschot 
verschuldigd voor de tijd dat de tekortkoming voortduurt.  
 
16.2  De kredietinstellingsgarantie "op afroep" wordt afgegeven door een door  Opdrachtgever 
aanvaarde kredietinstelling. 
 

VI  TEKORTSCHIETEN IN DE NAKOMING, ONTBINDING EN OPZEGGING  
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17.  Dreigende vertraging             (Art. 17 ARVODI 2008) 
 
17.1  Indien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te ondervinden, bericht  
Opdrachtnemer dat onmiddellijk aan Opdrachtgever met vermelding van oorzaak en consequenties 
daarvan. Tevens stelt  Opdrachtnemer maatregelen voor om verdere vertraging te voorkomen.    
 
17.2  Binnen 14 dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde melding, bericht  Opdrachtgever 
of hij al dan niet instemt met de voorgestelde maatregelen en de genoemde consequenties. Instemming 
houdt niet in dat Opdrachtgever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle andere 
rechten of vorderingen die Opdrachtgever op grond van de Overeenkomst toekomen, onverlet.  
 
 
18.  Boete               (Art. 18 ARVODI 2008) 
 
18.1 Indien de volledige Diensten niet binnen de overeengekomen dan wel verlengde termijn zijn 
verricht op een wijze die aan de Overeenkomst beantwoordt en indien deze tekortkoming aan 
Opdrachtnemer kan worden toegerekend, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een onmiddellijk 
opeisbare boete verschuldigd van 0,1 % van de totale dan wel maximale prijs die met de Overeenkomst is 
gemoeid voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 
10 % daarvan. Indien nakoming anders dan door overmacht blijvend onmogelijk is geworden, is de boete 
onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.  
 
18.2  De boete komt Opdrachtgever toe, onverminderd alle andere rechten of vorderingen, daaronder 
mede begrepen:  
a. zijn vordering tot nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten van de Diensten;  
b. zijn recht op schadevergoeding.  
 
18.3  De boete wordt verrekend met de door Opdrachtgever verschuldigde betalingen, ongeacht of de 
vordering tot betaling daarvan op een derde is overgegaan.  
 
 
19.  Aansprakelijkheid              (Art. 19 ARVODI 2008) 
 
19.1  Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de  Overeenkomst, 
kan de andere partij haar in gebreke stellen. De nalatige partij is echter onmiddellijk in verzuim als 
nakoming van de desbetreffende verplichtingen anders dan door overmacht binnen de overeengekomen 
termijn reeds blijvend onmogelijk is. De ingebrekestelling geschiedt schriftelijk, waarbij aan de nalatige 
partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn is een 
fatale termijn. Indien nakoming binnen deze termijn uitblijft, is de nalatige partij in verzuim.  
 
19.2  De in het vorige lid genoemde ingebrekestelling is niet vereist indien de termijn waarbinnen de 
overeengekomen Diensten verricht hadden moeten zijn, voor de afloop daarvan is verlengd. Indien de in 
het vorige lid bedoelde nakoming ook niet heeft plaatsgevonden voor het eind van de verlengde termijn, is 
de nalatige partij vanaf dat moment direct in verzuim.   
 
19.3  De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de 
andere partij aansprakelijk voor de door de andere partij geleden dan wel te lijden schade  
 
19.4 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden op vergoeding 
van schade als gevolg van het tekortschieten als bedoeld in het derde lid.  
 
19.5 Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van zaken als bedoeld 
in artikel 6, eerste lid, die eigendom zijn van Opdrachtgever, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de 
schade die aan deze zaken wordt toegebracht. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van 
Opdrachtgever bij Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan Opdrachtnemer en/of 
aan derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook, is deze schade geheel voor rekening en risico van 



 8 

Opdrachtnemer. In voorkomende gevallen zal Opdrachtnemer Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken 
van derden.  
 
19.6 Alle verplichtingen met betrekking tot het Personeel van Opdrachtnemer, ook die krachtens de 
belasting- en socialeverzekeringswetgeving,  komen ten laste van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer 
vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband.  
 
 
20.  Overmacht               (Art. 20 ARVODI 2008) 
 
Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van 
personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden 
benodigde goederen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer of 
tekortschieten van door hem ingeschakelde derden.  

 
21.  Ontbinding en opzegging             (Art. 21 ARVODI 2008) 
 
21.1  Onverminderd hetgeen overigens in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elk van de partijen - 
zonder tot schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te zijn - de Overeenkomst door middel 
van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere partij in 
verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is. 
 
 
21.2 Indien één der partijen gedurende een bij Overeenkomst te bepalen periode ten gevolge van 
overmacht haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere partij 
het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang buiten 
rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal 
ontstaan.  
 
21.3  In geval van overmacht gaan partijen niet eerder tot ontbinding over dan na het verstrijken van 
een termijn van 15 Werkdagen, tenzij partijen een andere termijn overeenkomen.   
 
21.4  Opdrachtgever kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang 
buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden, indien 
Opdrachtnemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van 
betaling wordt verleend, Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt 
verklaard, de onderneming van Opdrachtnemer wordt geliquideerd, Opdrachtnemer zijn onderneming 
staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtnemer beslag wordt gelegd, 
Opdrachtnemer een fusie of splitsing aangaat of wordt ontbonden, dan wel Opdrachtnemer anderszins 
niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen. 
Bovendien kan Opdrachtgever, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met  onmiddellijke ingang 
buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven ontbinden, wanneer 
Opdrachtnemer om niet of tegen een duidelijk minder dan normale vergoeding goederen en/of diensten 
hetzij direct hetzij indirect aan personeelsleden van Opdrachtgever levert respectievelijk verleent, dan wel 
wanneer Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derde(n) achterstallig is/zijn met de betalingen 
van omzetbelasting, loonbelasting en premies sociale verzekeringen. 
 
21.5  Opdrachtgever kan voorts de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te allen 
tijde opzeggen. Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zal alsdan afrekening plaatsvinden op basis 
van de door Opdrachtnemer ter zake van de uitvoering van de onderhavige opdracht verrichte Diensten 
en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor de uitvoering van de opdracht in redelijkheid voor de 
toekomst reeds aangegane verplichtingen. Opdrachtgever hoeft Opdrachtnemer op generlei wijze 
anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging van de Overeenkomst.   
  
21.6 Ontbinding van de overeenkomst laat eventuele rechten op schadevergoeding jegens 
de andere partij tegen wie de ontbinding is ingeroepen, onverlet.  
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21.7 Bij ontbinding geldt dat: 
a. Opdrachtnemer gerechtigd is de vergoedingen voor de reeds geleverde diensten te behouden en/of 
nog te ontvangen; 
b. Opdrachtnemer verplicht is de door Opdrachtgever vooruitbetaalde bedragen voor nog niet geleverde 
diensten te restitueren; 
c. Opdrachtnemer niet gerechtigd is tot enige betaling van Opdrachtgever voor de nog niet geleverde 
diensten. 
 
 
22. Behoud recht nakoming te vorderen      (Art. 22 ARVODI 2008) 
 
Het nalaten door één van de partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming 
van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te verlangen niet aan  tenzij de 
desbetreffende partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.  

 

 



 10 

VII DIVERSEN  

23.  Intellectuele eigendomsrechten       (Art. 23 ARVODI 2008) 
 
23.1  Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend - waar en 
wanneer dan ook - ten aanzien van de resultaten van de Diensten die Opdrachtnemer voor 
Opdrachtgever verricht, berusten bij Opdrachtgever. Deze rechten worden op grond van de  
Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever 
overgedragen, welke overdracht door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard. 
 
23.2 Voor zover de resultaten, bedoeld in het eerste lid, tot stand komen met gebruikmaking van reeds 
bestaande, niet aan Opdrachtgever toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer 
aan Opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht van onbepaalde duur. Opdrachtnemer garandeert in 
dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht. 
 
23.3  Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in het eerste lid, een nadere akte zou zijn 
vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu voor alsdan  onherroepelijk om zodanige akte 
op te maken en namens Opdrachtnemer te  ondertekenen, onverminderd de verplichting van 
Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten 
medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor 
zover nodig Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele 
eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen in- of overschrijven.  
 
23.4 Indien tussen partijen verschil van mening bestaat over intellectuele eigendomsrechten ten 
aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten wordt er, behoudens tegenbewijs, van uitgegaan dat 
die rechten bij Opdrachtgever berusten. In alle gevallen mag Opdrachtgever het bij de Overeenkomst 
beoogde gebruik van de uitkomst van de resultaten maken. 
 
23.5  Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan hem, 
Opdrachtnemer, toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet 1912, in 
de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand  toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe 
gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde  betrokken Personeel, afstand jegens Opdrachtgever van 
alle eventueel aan deze  personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate als de 
toepasselijke  regelgeving zodanige afstand toelaat.  
 
23.6  Opdrachtnemer mag de resultaten van de verrichte Diensten in generlei vorm aan derden 
beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting verschaffen, tenzij Opdrachtgever 
uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft  verleend. Opdrachtgever kan aan deze toestemming 
voorwaarden verbinden.  
 
23.7  Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake van  (eventuele) 
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot 
kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplicht zich tot 
het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot 
beperking van de te maken extra kosten en/of te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.  
 
23.8  Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Opdrachtgever, indien derden Opdrachtgever ter zake 
van schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, 
buiten rechte, geheel of gedeeltelijk, ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst zal 
Opdrachtgever geen gebruik maken dan na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer.  
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24. Overdracht rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst              (Art. 24 ARVODI 2008) 
 
24.1 Partijen mogen de uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen niet zonder  
toestemming van de andere partij aan een derde overdragen. Toestemming wordt niet zonder redelijke 
grond geweigerd. Partijen kunnen aan daaraan voorwaarden verbinden.  

24.2.  De door Opdrachtgever verleende toestemming als bedoeld in het eerste lid laat onverlet de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de nakoming van de Overeenkomst 
en de krachtens deze Overeenkomst op hem rustende verplichtingen. 
 
 
25.  Verzekering                              (Art. 25 ARVODI 2008) 
 
25.1 Opdrachtnemer heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor de 
navolgende risico’s waaronder aansprakelijkheid (zie artikel 19):  
a. beroepsaansprakelijkheid (risico's die voortvloeien uit Beroepsfouten): de verzekeringspolis van 
Opdrachtnemer dient een dekking te bieden voor een bedrag van minimaal € 1.000.000,- per aanspraak 
en per verzekeringsjaar; 
b. bedrijfsaansprakelijkheid (waaronder aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan personen of 
zaken die eigendom zijn van Opdrachtgever);  
c. verlies van en schade aan bedrijfsinventaris (waaronder door brand en diefstal), inclusief de zaken die 
eigendom zijn van Opdrachtgever; 
d. wettelijke aansprakelijkheid. 
 
25.2  Opdrachtnemer legt op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de 
polissen en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de in het eerste lid bedoelde  verzekeringen dan 
wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn 
van de premie over. Opdrachtnemer beëindigt niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Opdrachtgever de verzekeringsovereenkomsten dan wel de condities waaronder deze zijn aangegaan. 
Evenmin wijzigt Opdrachtnemer het verzekerde bedrag ten nadele van Opdrachtgever zonder bedoelde 
toestemming. De door Opdrachtnemer verschuldigde verzekeringspremies worden geacht in de 
overeengekomen prijzen en tarieven te zijn begrepen.  
 
25.3  Opdrachtnemer cedeert bij voorbaat aan Opdrachtgever alle aanspraken op uitkeringen van 
verzekeringspenningen, als bedoeld in het eerste lid en voor zover betrekking hebbende op schade, 
waarvoor Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst jegens Opdrachtgever aansprakelijk is. 
Opdrachtnemer verplicht zich om deze cessie schriftelijk ter kennis van zijn verzekeraar te brengen en 
hiervan een afschrift aan Opdrachtgever te zenden, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtgever om  
hiervan aan deze verzekeraar melding te doen. 
 
25.4 Verzekeringspenningen die door verzekeringsmaatschappijen rechtstreeks aan Opdrachtgever 
worden uitbetaald, worden in mindering gebracht op de door Opdrachtnemer voor het verzekerde voorval 
aan Opdrachtgever te betalen schadevergoeding.  
 
 
26.  Overname van Personeel, omkoping, belangenverstrengeling   

        (Art. 26 ARVODI 2008) 
 
26.1  Partijen zullen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij, tijdens de uitvoering van de 
Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, geen personeel van de wederpartij in dienst 
nemen of met dat personeel over indiensttreding onderhandelen. Deze toestemming wordt niet zonder 
redelijke grond onthouden.  
 
26.2  Partijen zullen aan elkaar noch aan derden aanbieden, noch van derden vragen, accepteren of 
toegezegd krijgen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt 
van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. Een dergelijke praktijk kan 
reden zijn voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst.   



 12 

 
26.3  Indien blijkt dat een lid van het Personeel van Opdrachtgever een al dan niet betaalde  
nevenfunctie vervult bij Opdrachtnemer of ten tijde van de onderhandelingen over de totstandkoming van 
de Overeenkomst heeft vervuld, zonder dat Opdrachtgever daarover vóór het sluiten van de 
Overeenkomst is ingelicht, kan Opdrachtgever de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met 
onmiddellijke ingang ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.  
 
26.4 Opdrachtnemer betrekt geen personen, anders dan met toestemming van Opdrachtgever, bij de 
uitvoering van de Overeenkomst die in een periode van twee jaar voorafgaand aan de werkzaamheden bij 
Opdrachtgever in dienst zijn geweest.   
 
 
27.  Nietige bepalingen              (Art. 27 ARVODI 2008) 
 
Indien één of meer bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te zijn of door de 
rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van de Voorwaarden of de Overeenkomst 
hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde bepalingen overleg voeren teneinde een 
vervangende regeling te treffen. Bij een vervangende regeling wordt de strekking van de Overeenkomst 
niet aangetast.  

 
28.  Vervolgopdracht              (Art. 28 ARVODI 2008) 

Opdrachtnemer kan aan de Overeenkomst geen enkel recht ontlenen voor de verkrijging van een 
vervolgopdracht. 

 
29.  Melding in publicaties of reclame-uitingen          (Art. 29 ARVODI 2008) 

Opdrachtnemer maakt in publicaties of reclame-uitingen geen melding van de opdrachtverlening en 
gebruikt de naam van Opdrachtgever niet als referentie dan na toestemming van Opdrachtgever. 

 
30.  Voortdurende verplichtingen           (Art. 30 ARVODI 2008) 

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, 
behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending 
van intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, cessie van verzekeringspenningen, 
aansprakelijkheid, overnamebeding, garantieverplichtingen, geschillenbeslechting, domiciliekeuze, 
toepasselijk recht en bevoegde rechter.  

 
31.  Geschillen en toepasselijk recht          (Art. 31 ARVODI 2008) 
 
31.1 Ieder geschil tussen partijen ter zake van de Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd 
aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag, tenzij partijen alsnog een andere vorm 
van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.  
 
31.2 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  
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Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Servicepunt71 van 26 mei 
2011 
 
 
 
de secretaris,    de voorzitter, 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Kansendossier 
Perceel: ( 1, 2, 3, 4) wegstrepen wat niet van toepassing is 
 

Kansendossier  

Graag hier extra opties beschrijven. Op welke wijze dragen deze extra bij aan het realiseren van de 
projectdoelstellingen? Onderbouwd met prestatieinformatie. De belangrijkste kansen bovenaan.  

Kans 1  

Op welke wijze draag deze kans extra bij 

aan het realiseren van de 

doelstellingen? 

 

Onderbouwing  

Impact op prijs  

Impact op tijd   

Kans 2  

Op welke wijze draag deze kans extra bij 

aan het realiseren van de 

doelstellingen? 

 

Onderbouwing  

Impact op prijs  

Impact op tijd   

Kans 3  

Op welke wijze draag deze kans extra bij 

aan het realiseren van de 

doelstellingen? 

 

Onderbouwing  

Impact op prijs  

Impact op tijd   

Kans 4  

Op welke wijze draag deze kans extra bij 

aan het realiseren van de 

doelstellingen? 

 

Onderbouwing  

Impact op prijs  

Impact op tijd   

Kans ..  

Op welke wijze draag deze kans extra bij 

aan het realiseren van de 

doelstellingen? 

 



 

 

 

 

 

 

Onderbouwing  

Impact op prijs  

Impact op tijd   

 



 

 

Servicepunt71 pagina 1 van 1 

 

Opgave Referentieprojecten perceel 1 

Verklaring ten behoeve van de aanbesteding Accountantsdiensten 2015-2018  

 

Per kerncompetentie dient u één formulier in te vullen. 

 

Naam  <gegadigde / inschrijver>  

 

 

 

Beschrijving kerncompetentie  

 

Referentieprojecten 

1 Naam, adres en 

telefoonnummer 

referentieproject + 

naam contactpersoon 

 

 

 

 

Overheidsorganisatie: Ja / Nee 

2 Naam en omschrijving 

van het project 

 

3 De opdrachtwaarde 

 

€ 

 

(De eventuele waarde van het gedeelte dat in onderaanneming is 

uitgevoerd apart vermelden.) 

4 Data Datum aanvang  

Datum afronding  

5 Naam en adres 

samenwerkingspartner(

s)/onderaannemers 

 

 

 

6 Geef inzicht in de wijze 

waarop de gevraagde 

kerncompetentie bij dit 

referentieproject naar 

voren kwam. 

Geeft u een korte beschrijving van de 

inhoud en omvang van de uitgevoerde 

werkzaamheden  

 

 

Geeft u een korte beschrijving van de 

inhoud en omvang van de in 

onderaanneming uitgevoerde 

werkzaamheden 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Format Prestatieonderbouwing 

Perceelnummer:  (1,  2,  3, 4) doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

 

Prestatieonderbouwing  

Graag hier een overzicht van de onderbouwing waarom u in staat bent de doelstelling van deze 
opdracht te realiseren. De belangrijkste items voor het realiseren van de opdrachtdoelstelling boven 
aan. Elke bewering graag onderbouwen met meetbare prestatie-informatie (al dan niet voorzien van 
een anoniem voorbeeld).  

Bewering 1  

Onderbouwing van de bewering 
met meetbare prestatie-informatie 

 

Bewering 2  

Onderbouwing van de bewering 
met meetbare prestatie-informatie 

 

Bewering 3  

Onderbouwing van de bewering 
met meetbare prestatie-informatie 

 

Bewering 4  

Onderbouwing van de bewering 
met meetbare prestatie-informatie 

 

Bewering 5  

Onderbouwing van de bewering 
met meetbare prestatie-informatie 

 

Bewering 6  

Onderbouwing van de bewering 
met meetbare prestatie-informatie 

 

Bewering …  

Onderbouwing van de bewering 
met meetbare prestatie-informatie 
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Prijzenblad 
 
(bij aanbesteding accountantsdiensten 2015-2018) 
 

Perceel (1, 2, 3, 4) doorstrepen wat niet van toepassing is 

 

 
Tabel 1: Jaarkosten accountantscontrole 
 

Omschrijving Jaarkosten  €, excl. BTW 

 
Prijs jaarrekeningcontrole per jaar 
exclusief BTW 
 

 
€0,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
De prijs inschrijfprijs (exclusief BTW) mag niet hoger zijn dat de plafond die de Opdrachtgever heeft 
vastgesteld voor de uitvoering van de opdracht. De prijs is inclusief alle kosten, die voor de uitvoering van 
de opdracht nodig zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
Naam Inschrijver: ……………………………………………………………… 
 
Functie:  ……………………………………………………………… 
 
Handtekening: ……………………………………………………………… 
 
Datum:  …  -  …  - 2014 



 

 

 

 

 

 

Format Omschrijving en korte profielschets sleutelfunctionarissen 

Perceelnummer:  (1,  2,  3, 4) doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Sleutelfunctionarissen 

Aanbesteder wenst sleutelfunctionarissen te interviewen die, met betrekking tot de Diensten, een 
belangrijke rol vervullen bij het realiseren van de doelstellingen van de Aanbestedende dienst en  
bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor: 

- De (dagelijkse) aansturing van het controleteam dat de noodzakelijke 
controlewerkzaamheden uitvoert om te komen tot een controleverklaring bij de jaarrekening  

- De invulling van de natuurlijke adviesfunctie aan de diverse lagen van de organisatie bij de 
opdrachtgever. 

 
Sleutelfunctionaris 1 

Partner 

Sleutelfunctionaris 2 

Controleleider 

Functienaam   

Persoonsnaam   

Korte profielschets, achtergrond 
 
 
 
 

  

Verantwoordelijk voor 
 
 
 

  

Stuurt de volgende personen aan 
(functies) 
 

  

Rapporteert aan (functie) 
 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Format Risicodossier  

Perceelnummer:  (1,  2,  3, 4) doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Risico’s buiten de eigen invloedsfeer  

Graag hier de geïdentificeerde risico’s prioriteren (de grootste / belangrijkste risico’s eerst); inclusief de 
beheersmaatregelen (zo SMART mogelijk) en met onderbouwing van de effectiviteit met meetbare 
prestatie informatie (al dan niet voorzien van een anoniem voorbeeld). Belangrijkste belemmeringen 
(van buitenaf) voor het realiseren van de doelstellingen.  

Risico 1  

Waarom is dit een risico?  

Beheersmaatregel  

Onderbouwing van de effectiviteit van 
de maatregel met meetbare prestatie 
informatie  

 

Risico 2  

Waarom is dit een risico?  

Beheersmaatregel  

Onderbouwing van de effectiviteit van 
de maatregel met meetbare prestatie 
informatie  

 

Risico 3  

Waarom is dit een risico?  

Beheersmaatregel  

Onderbouwing van de effectiviteit van 
de maatregel met meetbare prestatie 
informatie  

 

Risico 4  

Waarom is dit een risico?  

Beheersmaatregel  

Onderbouwing van de effectiviteit van 
de maatregel met meetbare prestatie 
informatie  

 

Risico 5  

Waarom is dit een risico?  

Beheersmaatregel  

Onderbouwing van de effectiviteit van 
de maatregel met meetbare prestatie 
informatie  

 

Risico …  

Waarom is dit een risico?  

Beheersmaatregel  



 

 

 

 

 

 

Onderbouwing van de effectiviteit van 
de maatregel met meetbare prestatie 
informatie  

 

 



SOCIAL RETURN EIS 
 
01 Bij de uitvoering van de opdracht  dient 5 % van de totale waarde van de opdracht door de 
opdrachtnemer te worden besteed aan de inschakeling van personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt op het werk. Mocht in onderhavige opdracht blijken dat de factor arbeid, inclusief 
eventuele inzet van onderaannemers minder dan 30% is van de totale waarde van de opdracht, dan 
kan in overleg en met uitdrukkelijk toestemming van de projectleider Social Return (SROI) van de 
gemeente gekozen worden voor besteding van minimaal 7% van de gehele loonsom. Opdrachtnemer 
dient echter wel aan te tonen dat de loonsom minder is dan 30% van de totale waarde van de 
opdracht inclusief inzet van onderaannemers. 
 
02  Hiervoor dient de opdrachtnemer een overeenkomst te sluiten met de organisatie WW&W  
(Wonen en Werken in de Wijk, zie www.wwenw.nl). De modelovereenkomst voor de afspraken tussen 
de opdrachtnemer en WW&W is bijgevoegd als bijlage --.  
 
03 Binnen 7 dagen na opdracht dient de opdrachtnemer contact op te nemen met de projectleider 
Social return via e-mailadres projectSROI@leiden.nl 
Deze zal samen met WW&W afspraken met opdrachtnemer maken over de concrete invulling. Deze 
afspraken zullen worden vastgelegd in paragraaf 18a van de modelovereenkomst. 
 
04 WW&W rekent een uurtarief van € 16,20 per uur exclusief BTW voor een jongere tussen 16 
en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt en een uurtarief van € 23,20 exclusief BTW voor 
personen boven de 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. WW&W verzorgt tevens de opleiding, 
werkbegeleiding en sociale begeleiding van de op het werk in te zetten personen. Deze begeleiding is 
in de genoemde bedragen inbegrepen. 
 
05 WW&W maakt gebruik van de bestanden van de gemeenten voor de inzet van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de nadere opdrachten onder onderhavige 
opdracht. 
 
06 In verband met de aard van de onderhavige opdracht dient de opdrachtnemer zodra aan hem  
door de opdrachtgever een nadere opdracht ten gevolge van een besteksafwijking wordt verstrekt 
contact op te nemen met WW&W over de locatie, duur en omvang van de betreffende nadere 
opdracht. Het doel van de opdrachtnemer en WW&W is om bij iedere nadere opdracht 5 %  van de 
waarde van die nadere opdracht daadwerkelijk te besteden  aan de inzet van personen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
07 De toets of in totaal 5% van de waarde van de overeenkomst door de opdrachtnemer is 
besteed aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering 
van de laatste (nadere) opdracht, plaats door de projectleider Social Return van de gemeente Leiden.. 
WW&W zal een - voor de opdrachtnemer via internet toegankelijke - administratie bijhouden van de 
bedragen  waarvoor reeds personen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn ingeschakeld voor de 
opdrachten onder deze overeenkomst. 
 
08 Indien de opdrachtnemer de verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt, dan is de 
opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd aan de 
opdrachtgever, ter hoogte van € 250,00 per persoon, per dag. Indien opdrachtnemer zijn 
verplichtingen uit hoofde van dit artikel deels is nagekomen, dan heeft de opdrachtgever de 
bevoegdheid de boete naar evenredigheid te matigen.   
 
09  Door in te schrijven op de aanbesteding gaat Inschrijver akkoord met de gestelde 
voorwaarden van SROI 
 

http://www.wwenw.nl/
mailto:projectSROI@leiden.nl
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MODEL-OVEREENKOMST 

 

PARTIJEN: 

 

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WW&W B.V., gevestigd en 

kantoorhoudende te Kwakscheweg 4 3261 LG te Oud-Beijerland deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw S. Oomen; hierna te noemen “WW&W”;  

en 

 

2. (rechtsvorm en naam partij), gevestigd te …………………….. en kantoorhoudende te 

…………. , aan de ……….…….no. ..… , ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar 

(functie en persoon); hierna te noemen “aannemer” 

 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

 

 WW&W exploiteert een onderneming op het gebied van arbeidsparticipatie. Zij heeft zich ten 

doel gesteld sociaal maatschappelijke doelen en projecten te initiëren, te realiseren en te 

ondersteunen op een financieel - commercieel verantwoorde wijze. 

 

 WW&W functioneert als leerwerkbedrijf te Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude en 

Oegstgeest. Doelstelling van het leerwerkbedrijf is het bevorderen van de opleiding en 

arbeidsre-integratie van gemotiveerde, werkloze kandidaten uit Leiden, Leiderdorp, 

Zoeterwoude en Oegstgeest met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via een 

beroepsbegeleidende leerweg, cursussen of bijscholing zal aan deze kandidaten een 

werkplek worden geboden op onder meer het gebied van techniek (sloop, onderhoud, 

mutatiebeheer etc.), huismeesterschap, buurtbeheer, wijkbeheer, bouw, infra, groen, 

administratie, facilitair, schoonmaak of beveiliging met het doel hen te laten uitstromen 

naar andere (vaste) reguliere arbeid. WW&W zal een arbeidsovereenkomst met de 

deelnemende kandidaten sluiten;   

 

 Aannemer is de winnende inschrijver bij de aanbesteding ………. van de gemeente 

………… betreffende een overeenkomst voor …………….. hierna: het Project.  

 
Project en aanbestedingsnummer wordt ingevuld door WW&W na gunning. 
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 Aannemer is op grond van de aanbesteding ……… gehouden om 5 % van de totale waarde 

van de opdracht te besteden aan de inschakeling van personen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt op het werk. Hiervoor dient de opdrachtnemer de onderhavige overeenkomst te 

sluiten met WW&W. 

 

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 

Opdracht 

 

1. Aannemer verbindt zich om voor het Project WW&W in te schakelen en bij de uitvoering van 

het Project de door WW&W ter beschikking gestelde Werknemer(s) in te zetten voor de 

werkzaamheden en tegen de tarieven zoals genoemd in deze Overeenkomst.  

 

2. WW&W verplicht zich Werknemer(s) ter beschikking te stellen voor het Project 

overeenkomstig het gestelde in deze Overeenkomst. WW&W hanteert daarbij de tarieven 

zoals genoemd in deze Overeenkomst. 

 

Bijzondere rechten en verplichtingen Aannemer 

 

3. Aannemer zal bij de uitvoering van het Project de door WW&W ter beschikking gestelde 

Werknemer(s) met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten.  

 

4. Aannemer zal het onderricht in de praktijk verzorgen van de Werknemer(s) van WW&W en  

draagt zorg voor hun begeleiding op de werkplek. De aannemer zal hiervoor tenminste  

gebruik maken van all-round Werknemer(s) die in de Nederlandse taal (niveau 3) kunnen 

lezen, schrijven en spreken. 

 

5. Aannemer houdt een manurenadministratie bij van de tewerkgestelde Werknemer(s) van 

WW&W en dient wekelijks een urenverantwoording in bij de directievoerder van de 

opdrachtgever en de vertegenwoordiger van WW&W . 
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6. Aannemer draagt ten behoeve van Werknemer(s) van WW&W zorg voor de aanvullende 

PBM’s, kleding, materialen, gereedschappen en machines die (waaronder maar niet 

uitsluitend op het gebied van veiligheid en arbo) nodig zijn om het Project te kunnen uitvoeren. 

Dit aanvullend aan het pakket dat door WW&W al ter beschikking is gesteld overeenkomstig 

lid 13. 

 

7. Indien aannemer het aan haar uitbestede werk of delen daarvan door een derde laat 

uitvoeren, blijft aannemer jegens WW&W en de door WW&W ter beschikking gestelde 

Werknemer(s) verantwoordelijk. 

 

8. Indien aannemer een door WW&W ter beschikking gestelde werknemer rechtstreeks in dienst 

neemt terwijl er nog een leer-/arbeidsovereenkomst tussen WW&W en de betreffende 

werknemer bestaat, is aannemer gehouden zich er voor in te spannen dat de werknemer zijn 

opleiding / cursus en/of bijscholing afrondt, conform de doelstelling van het leerwerkbedrijf. 

Aannemer is in dat geval gehouden de resterende opleidingskosten van WW&W over te 

nemen. 

 

Bijzondere rechten en verplichtingen WW&W 

 

9. WW&W verplicht zich in aan Aannemer Werknemer(s) ter beschikking stellen voor de 

uitvoering van het Project, overeenkomstig het gestelde in deze Overeenkomst.  

 

10. De door WW&W ter beschikking gestelde Werknemer(s) zijn de Nederlandse taal machtig. 

 

11. WW&W machtigt aannemer tot het geven van opdrachten aan haar Werknemer(s) ten 

aanzien van de door de werknemer uit te voeren taak en het toezicht daarop. De 

Werknemer(s) van WW&W zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden verantwoording 

verschuldigd aan aannemer. 

 

12. WW&W draagt zorg voor de leerlingbegeleider en controleert de inzet van de Werknemer(s) 

gedurende de werkzaamheden. De leerlingbegeleider is de Nederlandse taal machtig. 

 
13. De door WW&W ter beschikking gestelde Werknemer(s) beschikken in ieder geval over een 

goedgekeurde helm en werkschoenen. Voor de overige benodigdheden geldt het gestelde in 

lid 6. 
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14. De door WW&W ter beschikking gestelde Werknemer(s) worden, nadat deze over de 

minimale vaardigheden beschikken om op het Project te werken (op tijd komen, onder gezag 

werken etc.), aangemeld voor de VCA-cursus. 

 

Algemene wederzijdse rechten en verplichtingen 

 

15. Een partij zal, zodra zich omstandigheden voordoen of te voorzien zijn waardoor zij aan haar 

verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet, niet volledig en/of niet tijdig kan 

voldoen, de ander hiervan onverwijld per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging 

mededeling doen, met vermelding van de aard van deze omstandigheden, de door haar 

getroffen of te treffen maatregelen alsmede de vermoedelijke duur van de vertraging, 

onverminderd het recht op schadevergoeding van de andere partij. 

 

16. Partijen zullen tenminste eenmaal per 2 maanden, voor het eerst op de eerste maandag van 

de maand na de start van het Project, de uitvoering van de Overeenkomst evalueren en waar 

nodig nadere afspraken maken. 

 

17. De algemene voortgang en ervaringen van het werk en de inzet van de werknemer(s) wordt 

tijdens elke reguliere bouwvergadering van het Project besproken.  

 

Omvang 

18. Aannemer is gehouden voor 5% van de totale waarde van het Project te besteden aan 

WW&W conform deze Overeenkomst. In verband met de aard van het Project (een 

raamovereenkomst) dient de Aannemer zodra aan hem door de opdrachtgever een nadere 

opdracht wordt verstrekt, contact op te nemen met WW&W over de locatie, duur en omvang 

van de betreffende nadere opdracht. Het doel van Aannemer en WW&W is om bij iedere 

nadere opdracht 5% van de waarde van die nadere opdracht daadwerkelijk te besteden aan 

de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De toets of in totaal 5% van de 

waarde van het Project door de Aannemer is besteed aan de inzet van personen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt vindt achteraf, na oplevering van de laatste nadere opdracht, 

plaats.  
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18a. Aannemer is gehouden de navolgende werknemers van WW&W te werk te stellen: 

- Kandidaten die affiniteit hebben met het door de aannemer aangenomen werk.  

- Personen met een afstand tot de arbeidsmarkt woonachtig in Leiden, Leiderdorp, 

Zoeterwoude en/of Oegstgeest. Afhankelijk welke gemeente het werk heeft aanbesteed 

- Kandidaten die bereid zijn een vak te leren aansluitend aan het door de aannemer 

aangenomen werk. De functie van de kandidaten zal na gunning worden vastgelegd in 

deze overeenkomst. 

 
  Aannemer kan in overleg met WW&W kandidaten vragen voor invulling van 

              diverse leerwerkplekken/ functies. 

         

18b. Tijdbepaling: 

- Overeenkomstig de duur van het Project, zoals vermeld in de 

 Aanbestedingsdocumentatie. 

 

18c. Tarieven en indexering:  

-  Inzet leerling-werknemer(s) (17 - 27 jaar) tegen tarief van € 16,20. per uur excl. BTW. 

- Inzet leerling-werknemer(s) (27 – 60 jaar ) tegen tarief van € 23,20 per uur excl. BTW. 

- Indexering op basis van CBS Bouw loonkosten, jaarlijks te herzien vanaf 2013 ten 

opzichte van peildatum 1-1-2012  

 

19. WW&W zal Aannemer maandelijks of 2 wekelijks factureren op basis van de werkelijke 

gemaakte uren. De kosten van de stelpost worden naar rato van de voortgang van het Project 

in rekening gebracht. 

 

20. Betaling door Aannemer zal plaatsvinden uiterlijk 30 dagen nadat zij de factuur van WW&W 

heeft ontvangen. Aannemer zal het bedrag aan loonheffingen dat onderdeel uitmaakt van de 

aanneemsom overmaken op de G-rekening van WW&W. 
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Boeteclausule 

 

21. Bij geen of onvoldoende inzet van WW&W Werknemer(s), vanwege aan aannemer 

verwijtbaar toe te rekenen omstandigheden is aannemer aan de gemeente die de opdracht 

heeft aanbesteed een boete verschuldigd van € 250,00 per niet-ingezette werknemer per dag. 

Deze boete wordt toegepast zodra blijkt dat op basis van de urenverantwoording en/of 

ervaringen gedurende het Project, onvoldoende inzet van Werknemer(s) van WW&W wordt 

aangetoond. 

 

 

Verplichtingen in het kader van de ketenaansprakelijkheid 

 

22. WW&W is gehouden haar wettelijke verplichtingen tot afdracht van loonbelasting, premies 

sociale verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de 

Zorgverzekeringswet, betrekking hebbend op (Werknemer(s) van) WW&W zelf en/of op door 

haar ingeschakelde derden, anders dan Aannemer, voor zover direct en indirect verband 

houdend met aan haar door Aannemer opgedragen werken, na te komen. 

 

23. Partijen zijn gehouden elkander telkens op verzoek van de andere partij een verklaring van 

betalingsgedrag te tonen. 

 

24. WW&W zal Aannemer vrijwaren voor alle aanspraken ter zake van de betaling van 

loonheffingen, betrekking hebbend op (Werknemer(s) van) WW&W zelf en/of op door haar 

ingeschakelde derden, anders dan Aannemer. 

 

Aansprakelijkheid en verzekeringen 

 

25. Aannemer is aansprakelijk voor de juiste, deugdelijke en tijdige uitvoering van het werk en 

vrijwaart WW&W voor de aanspraken van de opdrachtgever te dier zake. Aannemer staat 

voorts in voor de snelheid en de kwaliteit van het werk zoals door haar aangenomen. WW&W 

stelt, indien mogelijk, vervanging beschikbaar bij uitval van (één van) haar Werknemer(s). 

 

26. Aannemer is gehouden jegens de Werknemer(s) van WW&W de zorgvuldigheid als genoemd 

in artikel 7:658 BW in acht te nemen. 
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27. Aannemer zal WW&W vrijwaren van aanspraken jegens WW&W wegens het niet-nakomen 

van de verplichtingen als genoemd in artikel 7:658 BW. 

 

28. WW&W is jegens aannemer niet aansprakelijk voor schade die haar Werknemer(s) mochten 

veroorzaken bij aannemer, tenzij het gaat om verwijtbaar handelen, vallend onder de dekking 

van de daartoe door WW&W afgesloten WA-verzekering. 

 

29. WW&W is niet aansprakelijk voor schade die haar Werknemer(s) mochten veroorzaken aan 

derden (waaronder de opdrachtgever van het Project) bij de uitoefening van de 

werkzaamheden voor aannemer. Aannemer zal in verband daarmee er voor zorg dragen dat 

haar WA-verzekering tevens van toepassing is op de in de eerste zin van dit artikel bedoelde 

schade en vrijwaart WW&W voor de aanspraken van derden. Aannemer zal op eerste verzoek 

een kopie van de polis aan WW&W ter hand stellen. 

 

30. Aannemer zal ter dekking van zijn beroepsaansprakelijkheid een AVB-verzekering, die tevens 

de werkzaamheden van de onderaannemer WW&W dekt en waarin onderaannemers als 

medeverzekerden zijn genoemd, met de gebruikelijke voorwaarden en bedingen afsluiten en 

in stand houden. Aannemer zal op eerste verzoek een kopie van de polis aan WW&W ter 

hand stellen. 

 

Overmacht 

 

31. Als overmacht gelden alle onvoorziene omstandigheden die buiten de risicosfeer vallen van 

de partij die zich op overmacht beroept en welke van zodanige aard zijn dat naar redelijkheid 

en billijkheid nakoming van de Overeenkomst niet kan worden gevergd.  

 

32. Indien een partij door overmacht niet in staat is om tijdig aan haar verplichtingen te voldoen, is 

zij gehouden om, onder vermelding van de omstandigheden die tot overmacht hebben geleid, 

daarvan onverwijld per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging mededeling te doen 

aan de andere partij teneinde de schade voor de andere partij zoveel mogelijk te beperken. 
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Looptijd en einde van de Overeenkomst 

 

33. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van het Project. Project en 

aanbestedingnummer wordt ingevuld door WW&W na gunning. De Overeenkomst kan ten 

aller tijden verlengd worden indien de aannemer besluit de werknemer(s) in te zetten op 

andere projecten. 

 

34. Deze Overeenkomst kan door een partij onmiddellijk en zonder schadevergoeding worden 

beëindigd, indien: 

a. de andere partij, ondanks ingebrekestelling, haar verplichtingen op grond van deze 

Overeenkomst niet nakomt; 

b. de andere partij wordt geliquideerd, geheel of ten dele aan derden wordt 

overgedragen; 

c. de andere partij voorlopige surseance van betaling verkrijgt, het eigen faillissement 

aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, aan zijn schuldeisers een 

buitengerechtelijk akkoord aanbiedt of in ontbinding treedt en/of; 

d. ten laste van de andere partij executoriaal beslag wordt gelegd of een conservatoir 

beslag wordt omgezet in een executoriaal beslag. 

 

35. Daarnaast heeft de partij die de Overeenkomst om een van de redenen, genoemd onder lid 

34 beëindigt, te allen tijde het recht om van de andere partij vergoeding te vorderen van alle 

kosten, schade en interessen verband houdende met één der onder lid 34 genoemde 

omstandigheid. 
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Slotbepalingen 

 

36. Deze Overeenkomst geeft de volledige rechtsverhouding tussen partijen weer en vervangt alle 

eerdere mondelinge en schriftelijke tussen partijen gesloten overeenkomsten. 

 

37. Wijzigingen en afwijkingen van deze Overeenkomst zullen partijen slechts bindend indien zij 

schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

 

38. De considerans van deze Overeenkomst maakt integraal deel uit van deze Overeenkomst. 

 

39. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

40. Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als 

zodanig worden beschouwd – en die ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van 

de overeenkomsten, die daarvan het uitvloeisel mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan 

de daartoe in eerste aanleg bevoegde rechter te Leiden. 

 

 

 

Aldus in tweevoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en ondertekend: 

 

Plaats:       Plaats: 

Datum:       Datum: 

 

WW&W B.V.      aannemer 

                             namens deze, ……….                    namens deze, ………. 

 

 

                              ------------------------      ---------------------------- 
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Prijzenblad perceel 1 
 
(bij Best Value Procurement aanbesteding accountantsdiensten 2015-2018) 
 

 
Tabel 1: Jaarkosten accountantscontrole 
 

Omschrijving Jaarkosten  €, excl. BTW 

 
Prijs jaarrekeningcontrole per jaar 
exclusief BTW 
 

 
€0,00 
 
 
 
 
 
 
 

 
De prijs inschrijfprijs (exclusief BTW) mag niet hoger zijn dat de plafond die de Opdrachtgever heeft 
vastgesteld voor de uitvoering van de opdracht. De prijs is inclusief alle kosten, die voor de uitvoering van 
de opdracht nodig zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
Naam Inschrijver: ……………………………………………………………… 
 
Functie:  ……………………………………………………………… 
 
Handtekening: ……………………………………………………………… 
 
Datum:  …  -  …  - 2014 



Onder onderneming wordt een aannemer, leverancier of dienstverlener verstaan.

|

Straat en huisnummer:         Postcode:    Woonplaats:

|               |     |

Land van vestiging:

|

Telefoonnummer:          E-mail:

|               |

Postbus:             Postcode:    Woonplaats:

|               |     |

|

Het gaat hier om de persoon, binnen de bij 1.1 genoemde onderneming, met wie het contact over deze 
aanbesteding zal lopen.

Naam:              Telefoonnummer: E-mail:

|               |     |

1 Deze Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten zijn vastgelegd in artikel 7 van de richtlijn 2004/18/EG. De Europese  
 Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast, deze worden gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie.  
2 Artikel 2, Handelsregisterwet 2007

1.1 Naam onderneming:

1.2 Gegevens onderneming:
 Vestigingsadres:

 

 Postadres:

1.3 Nummer van inschrijving in het 
handelsregister2, dan wel een 
overeenkomstig register van 
het land van vestiging van de 
onderneming:

1.4 Gegevens contactpersoon  
van de onderneming:

1 Algemene gegevens

In te vullen door de onderneming

Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de 
staat, een provincie, een gemeente, een waterschap 
of een publiekrechtelijke instelling dan wel een 
samenwerkingsverband van deze overheden of 
publiekrechtelijke instellingen.

Eigen verklaring
voor aanbestedingsprocedures 
van aanbestedende diensten

 Behorende bij aanbesteding

Naam aanbestedende dienst:

|

Naam aanbesteding:

|

Met referentienummer:

|

Deze aanbesteding betreft:

 een aanbestedingsprocedure boven de van toepassing zijnde 
Europese aanbestedingsdrempel1

 een aanbestedingsprocedure onder de van toepassing zijnde 
Europese aanbestedingsdrempel

In te vullen door de aanbestedende dienst 

Wanneer sprake is van een aanbestedingsprocedure 
boven de van toepassing zijnde Europese aanbeste-
dingsdrempel zijn punt 2 en 3 van toepassing,  
punt 4 maakt geen deel uit van de Eigen verklaring. 
Wanneer sprake is van een aanbestedingsprocedure 
onder de van toepassing zijnde Europese aanbeste-
dingsdrempel is punt 4 van toepassing, de punten 2 
en 3 maken geen deel uit van de Eigen verklaring.
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Het gevraagde in deze Eigen verklaring dient gelijk te zijn aan hetgeen in de overige aanbestedingsstukken wordt gevraagd.

> Ondergetekende verklaart hierbij dat:

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE BOVEN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE 
AANBESTEDINGSDREMPEL, EN DERHALVE WETTELIJK VERPLICHTE UITSLUITINGSGRONDEN GELDEN:

2 Verplichte uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel3

zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot 
deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens:

De onder 2.1 genoemde verplichte uitsluitingsgronden moeten bij aanbestedingen boven de Europese 
aanbestedingsdrempels altijd worden gevraagd. Onder deze uitsluitingsgronden vallen in ieder geval veroordelingen op 
grond van de volgende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht: 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 
328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater.

2.1 deelname aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:
1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene criminele activiteit 

van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare feiten te 
plegen, actief deelneemt:
- aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die duurt 

in de tijd van meer dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn gesteld met 
een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten minste vier 
jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om vermogensvoordelen 
te verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties, 
zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare feiten en, onder voorbehoud 
van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden uitgevoerd,

- aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt tot 
het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie.

2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen 
over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd 
strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit.

2.2 omkoping; onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel, 
ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een 
ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector 
opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel, 
ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het 
verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;

3 Artikel 2.86, Aanbestedingswet 2012

Bij een samenwerkingsverband (combinatie) gaat het om meerdere ondernemingen die gezamenlijk  
inschrijven op een opdracht. Onder 1.5 dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel  
uitmaken van het samenwerkingsverband. De deelnemer(s) uit het samenwerkingsverband dienen ieder 
afzonderlijk de Eigen verklaring in te dienen. 
NB. Het gaat hier om een samenwerkingsverband en niet om de situatie waarin een beroep wordt gedaan  
op een derde. Derden waarop door de onderneming een beroep wordt gedaan, hoeven de Eigen verklaring  
niet in te vullen.

Naam:              Telefoonnummer: E-mail:

|               |      |

Naam:              Telefoonnummer: E-mail:

|               |      |

Naam:              Telefoonnummer: E-mail:

|               |      |

Naam:              Telefoonnummer: E-mail:

|               |      |

Naam:              Telefoonnummer: E-mail:

|               |      |

Bij 1.6 dient, indien sprake is van een samenwerkingsverband, in ieder geval de naam te worden weergegeven  
van de onderneming die namens het samenwerkingsverband de pen voert.

|

1.5 (Indien van toepassing) 
Overige deelnemer(s) in het 
samenwerkingsverband: 

1.6 (Indien van toepassing)  
Naam penvoerder 
samenwerkingsverband:
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voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende dienstenEigen verklaring 

2.3 fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen elke 
opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten 
worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden, hetzij 
van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene 
communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen, 
achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te 
wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;

2.4 witwassen van geld, waaronder wordt verstaan: 
1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit 

deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of 
een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen; 

2. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de 
eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een 
dergelijke activiteit; 

3. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze voorwerpen 
zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit; 

4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven van 
raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden.

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE BOVEN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE  
AANBESTEDINGSDREMPEL MET FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN.

3 Facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel4

 (aanbestedende dienst kruist, indien hij uitsluitingsgronden op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard,  
de desbetreffende uitsluitingsgronden aan)

De aanbestedende dienst dient, indien hij facultatieve uitsluitingsgronden stelt, aan te geven welke facultatieve 
uitsluitingsgronden bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst kan er ook voor kiezen 
om geen facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. In dat geval hoeft de aanbestedende dienst niets in te vullen bij punt 3. 
Indien de aanbestedende dienst wel facultatieve uitsluitingsgronden stelt, moet hij per aanbesteding afwegen of het relevant 
en proportioneel is om de facultatieve uitsluitingsgronden te stellen.

3.1   zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens 
hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een 
andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde 
wet- of regelgeving;

3.2   tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van 
het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op 
grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een voor hem 
relevante beroepsgedragsregel;

In de Gids proportionaliteit wordt in de tekst bij voorschrift 3.5A, dat ziet op de facultatieve uitsluitingsgronden, aangegeven 
dat de facultatieve uitsluitingsgrond van het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van het beroep een open norm
is die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe te passen. Vervolgens wordt aangegeven dat daarom zeer 
restrictief moet worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond.

3.3   zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het 
verzoek tot deelneming of de inschrijving in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan;

3.4   zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen 
met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen;

Op basis van het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen in het kader van deze aanbesteding mag de 
aan bestedende dienst een onderneming uitsluiten in een lopende aanbestedingsprocedure. Onder inlichtingen die verstrekt 
worden in het kader van aanbestedingsprocedures, zoals bedoeld in punt 3.5, valt alle informatie die door de 
aanbestedende dienst verlangd wordt in het kader van de aanbesteding.

3.5   zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in 
het kader van aanbestedingprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn 
onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt.

Aan te kruisen door  
de aanbestedende 
dienst

4 Artikel 2.87, Aanbestedingswet 2012
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INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE 
AANBESTEDINGSDREMPEL MET FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN:

4 Facultatieve uitsluitingsgronden onder de Europese aanbestedingsdrempel
(aanbestedende dienst kruist, indien hij uitsluitingsgronden op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard,  
de desbetreffende uitsluitingsgronden aan. Indien 4.10 wordt aangekruist, vult de aanbestedende dienst de betreffende
uitsluitingsgrond in)

De aanbestedende dienst dient, indien hij facultatieve uitsluitingsgronden stelt, aan te geven welke facultatieve 
uitsluitingsgronden bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst kan er ook voor kiezen 
om geen facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. In dat geval hoeft de aanbestedende dienst niets in te vullen bij punt 4. 
Indien de aanbestedende dienst wel facultatieve uitsluitingsgronden stelt, moet hij per aanbesteding afwegen of het relevant 
en proportioneel is om de facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. 

4.1   zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek 
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens deelname 
aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:
1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene criminele 

activiteit van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare 
feiten te plegen, actief deelneemt:
- aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die 

duurt in de tijd van meer dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn 
gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum 
van ten minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om 
vermogensvoordelen te verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking 
van overheidsinstanties, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare 
feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs 
indien deze niet worden uitgevoerd,

- aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt 
tot het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie.

2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen 
over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd 
strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit.

4.2   zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek 
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens omkoping; 
onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht 
de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een 
ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector 
opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd 
voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil 
voor het verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;

4.3   zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het 
verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens 
fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen 
elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen 
of documenten worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt 
achtergehouden, hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat 
middelen afkomstig van de algemene communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, 
wederrechtelijk worden ontvangen, achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden 
misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;

4.4   zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek 
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens witwassen 
van geld, waaronder wordt verstaan: 
1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit 

deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of 
een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen; 

2. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of 
de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan 
een dergelijke activiteit; 

3. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze 
voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit; 

4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven 
van raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden.

4.5   zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens 
hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een 
andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde 
wet- of regelgeving;

4.6   tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van 
het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op 
grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een voor hem 
relevante beroepsgedragsregel;

Aan te kruisen door  
de aanbestedende 
dienst
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voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende dienstenEigen verklaring 

In de Gids proportionaliteit wordt in de tekst bij voorschrift 3.5A dat ziet op de facultatieve uitsluitingsgronden aangegeven 
dat de facultatieve uitsluitingsgrond van het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van het beroep een open norm 
is die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe te passen. Vervolgens wordt aangegeven dat daarom zeer 
restrictief moet worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond.

4.7   zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het 
verzoek tot deelneming of de inschrijving in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan;

4.8   zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen 
met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen;

Op basis van het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen in het kader van deze aanbesteding mag de 
aanbestedende dienst een onderneming uitsluiten in een lopende aanbestedingsprocedure. Onder inlichtingen die verstrekt 
worden in het kader van aanbestedingsprocedures, zoals bedoeld in punt 4.9, valt alle informatie die door de 
aanbestedende dienst verlangd wordt in het kader van de aanbesteding.

4.9   zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in 
het kader van aanbestedingprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn 
onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt.

De wet biedt ruimte om naast de hier genoemde uitsluitingsgronden ook andere uitsluitingsgronden te stellen.  
Hierbij dient uiteraard wel het proportionaliteitsbeginsel in acht te worden genomen.

4.10   (een door de aanbestedende dienst nader te bepalen uitsluitingsgrond)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE MET GESCHIKTHEIDSEISEN:

5 Geschiktheidseisen5 (facultatief)
(aanbestedende dienst kruist, indien hij geschiktheidseisen op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard,  
de desbetreffende geschiktheidseisen aan)

De aanbestedende dienst dient, indien hij geschiktheidseisen stelt, aan te geven welke geschiktheidseisen bij de betreffende 
aanbesteding van toepassing zijn. Onder geschiktheidseisen vallen eisen met betrekking tot financiële en economische 
draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid. Geschiktheidseisen zijn eisen die 
aan de onderneming worden gesteld, niet aan de uit te voeren opdracht. De aanbestedende dienst zal bij de vraag of en 
welke eisen hij stelt, moeten afwegen of de eis proportioneel is in het licht van de opdracht. 

5.1   zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. financiële en economische 
draagkracht, zoals opgenomen in:

  Documentnaam   Pagina- of paragraafnummer

|                       | 

5.2   zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid, zoals opgenomen in:

  Documentnaam   Pagina- of paragraafnummer

|                       | 

De aanbestedende dienst kan een onderneming verzoeken aan te tonen dat hij conform de in de lidstaat van herkomst 
geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. In het geval de gegadigden of 
inschrijvers bij een aanbestedingsprocedure over een bepaalde vergunning dienen te beschikken of indien zij lid dienen te zijn 
van een bepaalde organisatie in hun land van herkomst om de betrokken dienst te kunnen verlenen, kan de aanbestedende 
dienst van de gegadigden of inschrijvers verlangen dat zij aantonen over een dergelijke vergunning te beschikken of lid van de 
bedoelde organisatie zijn. De onderneming dient de naam en het inschrijfnummer van deze organisatie in de Eigen verklaring 
te vermelden.

5.3   zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. beroepsbevoegdheid, 
zoals opgenomen in:

  Documentnaam   Pagina- of paragraafnummer

|                       | 
 

  (in het geval zijn onderneming, bij een aanbestedingsprocedure voor diensten, lid is van een bepaalde (beroeps)
organisatie) Naam en inschrijfnummer van de betreffende organisatie:

|

|

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE MET TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITVOERINGSVOORWAARDEN:

6 Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden6 (facultatief)
(aanbestedende dienst kruist dit aan, indien hij technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden op deze aanbesteding van 
toepassing heeft verklaard)

De aanbestedende dienst kan technische specificaties stellen en bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van 
de opdracht. Voor zover technische specificaties en bijzondere voorwaarden aan de uitvoering van de opdracht betrekking 
hebben op milieu of dierenwelzijn, of gebaseerd zijn op sociale overwegingen vallen ze binnen deze Eigen verklaring. Indien 
de aanbestedende dienst dergelijke technische specificaties of bijzondere voorwaarden heeft gesteld, dient hij dit bij punt 6.1 
aan te kruisen. Hierbij dient uiteraard wel het proportionaliteitsbeginsel in acht te worden genomen. Omdat voor inschrijvers 
duidelijk moet zijn naar welke technische specificaties en voorwaarden uit de aanbestedingsstukken wordt verwezen, kan 
de aanbestedende dienst het beste in de aanbestedingsstukken alle betreffende technische specificaties en voorwaarden 
bij elkaar zetten, zodat inschrijvers makkelijk kunnen zien welke technische specificaties en voorwaarden er op dit terrein 
worden gesteld.

6.1   zijn onderneming voldoet of zal voldoen aan de in de aanbestedingsstukken gestelde technische specificaties en 
uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen,  
zoals opgenomen in:

  Documentnaam   Pagina- of paragraafnummer

|                       | 

Aan te kruisen en 
in te vullen door de 
aanbestedende dienst

In te vullen door de 
onderneming

Aan te kruisen en 
in te vullen door de 
aanbestedende dienst

5 Artikel 2.90, Aanbestedingswet 2012 
6 Artikel 2.75 en 2.80, Aanbestedingswet 2012
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voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende dienstenEigen verklaring 

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANbEStEdINGSPRocEduRE WAARbIJ EEN oNdERNEMING AAN ÉÉN oF MEER GEStELdE 
uItSLuItINGSGRoNdEN/EISEN NIEt VoLdoEt: 

7 toelichting onderneming voor zover niet aan de uitsluitingsgronden/eisen 
 wordt voldaan

(de onderneming vult dit alleen in, indien ook niet op grond van het samenwerkingsverband waar hij deel van uitmaakt  
of met behulp van een derde/derden voor zover de wet dit toelaat aan de gestelde uitsluitingsgronden en/of eisen wordt 
voldaan)

In de Eigen verklaring mogen geen tekstuele wijzigingen worden aangebracht. de ondertekenaar kan bij punt 7.1 verklaren 
dat er een uitsluitingsgrond en/of eis is waaraan niet voldaan is, met een toelichting waarom de onderneming van mening 
is dat het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis, niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming 
bij de aanbestedingsprocedure. onder eisen worden zowel geschiktheidseisen (punt 5) als technische specificaties en 
uitvoeringsvoorwaarden (punt 6) verstaan. om ondanks het niet voldoen aan een gestelde uitsluitingsgrond en/of eis toch 
voor de aanbesteding in aanmerking te komen, moet de onderneming uiteraard wel een grondig en goed onderbouwde 
reden aandragen, die door de aanbestedende dienst in overweging kan worden genomen. de aanbestedende dienst zal 
de afweging moeten maken of de toelichting bij het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis voldoende is om de 
onderneming desalniettemin toe te laten tot de aanbestedingsprocedure. 
Let op: de onderneming dient dit punt alleen in te vullen, indien ook niet op grond van het samenwerkingsverband waar hij 
deel van uitmaakt of met behulp van een derde/derden aan de eisen wordt voldaan.

7.1   (indien van toepassing) zijn onderneming niet voldoet aan:

uitsluitingsgrond/eis:

|

|

|

|

toelichting:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Aan te kruisen en 
in te vullen door de 
onderneming
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Uitsluitingsgrond/eis:

|

|

|

Toelichting:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uitsluitingsgrond/eis:

|

|

|

Toelichting:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende dienstenEigen verklaring 

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN AANBESTEDINGSPROCEDURE WAARBIJ EEN ONDERNEMING DEEL UITMAAKT VAN EEN 
SAMENWERKINGSVERBAND OF EEN BEROEP DOET OP EEN DERDE/DERDEN:

8 Samenwerkingsverband of beroep op een derde/derden
(De onderneming geeft, indien er sprake is van een samenwerkingsverband, onder 8.1 aan voor welke geschiktheidseisen 
een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. Indien de onderneming een beroep doet op een derde/derden, geeft de 
onderneming onder 8.2 aan voor welke geschiktheidseisen hij beroep doet op een derde/derden) 

De onderneming dient, indien hij onder 1.5 heeft aangegeven dat wordt ingeschreven in een samenwerkingsverband,  
bij punt 8.1 aan te geven aan welke eisen zijn onderneming voldoet.

8.1 (indien sprake is van een samenwerkingsverband) op zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseisen  
een beroep wordt gedaan:

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

De onderneming dient, indien hij een beroep doet op een derde/derden, bij punt 8.2 aan te geven voor welke 
geschiktheidseisen hij een beroep op een derde/derden doet.

8.2 (indien van toepassing) zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseis(en) een beroep doet op een  
derde/derden, te weten:

Eis:    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|                       | 

Eis:    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|                       | 

Eis:    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|                       | 

Eis:    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|                       | 

In te vullen door de 
onderneming
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Eis:    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|                       | 

Eis:    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|                       | 

Eis:    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|                       | 

Eis:    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|                       | 

Eis:    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|                       | 

Eis:    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|                       | 

9 Ondertekening

Bijlage 1 is ook onderdeel van deze Eigen verklaring. Indien er selectiecriteria worden gesteld dient dit aangegeven te  
worden in die bijlage.

9.1 hij deze verklaring en indien van toepassing de bijgevoegde bijlage, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, door de aanbestedende 
dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van punt 3.5 dan wel 4.9 uit deze Eigen verklaring en dat 
dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van deze aanbestedingsprocedure;

9.2 er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht;

9.3 de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het 
land van vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde.

Vertegenwoordigingsbevoegd houdt in dat de persoon of de personen die de Eigen verklaring ondertekenen in het 
handelsregister moeten zijn ingeschreven als vertegenwoordigingsbevoegde personen van de onderneming. Wanneer in 
het handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn, zal de 
Eigen verklaring ook door die twee of meer personen ondertekend moeten worden. Wanneer er bij de bevoegdheid tot het 
vertegenwoordigen van de onderneming beperkingen zijn opgenomen, moet daar rekening mee gehouden worden. 

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar:  Datum:

|                       | 

Handtekening:

|

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar:  Datum:

|                       | 

Handtekening:

|

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar:  Datum:

|                       | 

Handtekening:

|

Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn alvorens het wordt ingediend. Indien dit formulier bij de 
invulvelden onvoldoende ruimte biedt, mag aan de Eigen verklaring een bijlage worden toegevoegd.  
In het invulveld waarin naar de bijlage wordt verwezen, dient dan duidelijk de titel van de bijlage te worden vermeld.

In te vullen door de 
onderneming
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voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende dienstenEigen verklaring 

 Bijlage 1: Selectiecriteria

Indien een aanbestedende dienst bij een niet-openbare procedure, concurrentiegerichte dialoog en onderhandelingsprocedure 
met aankondiging selectiecriteria gebruikt om het aantal gegadigden dat de aanbestedende dienst zal uitnodigen tot 
inschrijvingen tot het vooraf bepaalde aantal terug te brengen, geeft de aanbestedende dienst de selectiecriteria hieronder weer. 
Indien selectiecriteria worden gesteld, geeft de onderneming per selectiecriterium aan hoe hij aan dit criterium voldoet.

De aanbestedende dienst dient, indien hij selectiecriteria stelt, aan te geven welke selectiecriteria bij de betreffende
aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst zal bij de vraag of en welke selectiecriteria hij stelt, moeten 
afwegen of het criterium proportioneel is in het licht van de opdracht.

Selectiecriterium aanbestedende dienst:

|

|

|

Reactie onderneming:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Selectiecriterium aanbestedende dienst:

|

|

|

Reactie onderneming:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

In te vullen door de 
aanbestedende dienst  
en de onderneming
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Selectiecriterium aanbestedende dienst:

|

|

|

Reactie onderneming:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Selectiecriterium aanbestedende dienst:

|

|

|

Reactie onderneming:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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