
 

Adviesmemo  

 

Onderwerp 

Aanstellen accountant 

 

Te besluiten om 

Aanstellen van Astrium overheidsaccountants B.V. voor de accountantsdiensten BghU 

 

Inleiding 

Naar aanleiding van de afloop van het reeds verlengde contract met de huidige accountant is een 

aanbesteding gehouden. Het aanbesteden van de accountant is binnen een door het bestuur vastgesteld 

budget gemandateerd aan de directie. De bevoegdheid tot het aanstellen van de accountant is niet 

gemandateerd en dient het bestuur over te besluiten 

Conform de Controleverordening 2018 BghU artikel 3  Aanbesteding accountantscontrole wordt de 

accountantscontrole opgedragen aan een door het bestuur te benoemen accountant. Dit is gebaseerd op 

de Gemeentewet (artikel 213) en de Waterschapswet (artikel 109), welke voorschrijven dat het bestuur 

één of meer accountants aanwijst als bedoeld in artikel 393 eerste lid Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor: 

• de controle van de in artikel 67 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bedoelde 

jaarrekening; 

• het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring; 

• het uitbrengen van een verslag van bevindingen. 

 

Aanbesteding accountantsdiensten 

Onder begeleiding van een extern adviesbureau is conform begroting 2021 in de periode van april tot en 

met augustus 2021 een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen. In juni is hiervoor een openbare 

procedure gestart (TenderNed kenmerk 315885). Bij deze aanbestedingsprocedure zijn geen geldige 

inschrijvingen gedaan. In juli is vervolgens een ‘onderhandelingsprocedure zonder aankondiging’ (conform 

artikelen 2.32 tot en met 2.37 Aanbestedingswet 2012) gestart met Astrium Overheidsaccountants B.V. 

(hierna te noemen Astrium) onder TenderNed kenmerk 323351. De oorspronkelijke voorwaarden van de 

overheidsopdracht zijn niet wezenlijk gewijzigd. Vervolgens heeft Astrium een geldige inschrijving gedaan 

en aangegeven in staat te zijn om de accountantsdiensten uit te voeren. Tot slot hebben we de voorwaarden 

vastgelegd in een overeenkomst. 

Deze overeenkomst is van kracht met ingang van 1 september 2021 ten behoeve van boekjaar 2021.  
Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van drie jaar en eindigt derhalve op 1 september 
2024, na afronding van boekjaar 2023. Vervolgens kan de overeenkomst voor een periode van twee keer 
twee jaar worden verlengd, waarmee wordt uitgekomen op maximaal 7 jaar. 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 oktober 2021, 

 

De voorzitter,      De secretaris,  

 

J.C.H. Haan      M. Vrisou van Eck 


