Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

Datum

2 november 2018
Ons kenmerk

COS/U201800850
Lbr. 18/062
Telefoon

070 373 83 93
Bijlage(n)

-

Onderwerp

Nieuwe accountant VNG

Samenvatting
De looptijd van het contract tussen de VNG en de huidige accountant Mazars bereikt de wettelijk
maximale termijn van 10 jaar. Conform de VNG Statuten verzoekt het bestuur de leden om:
1. In te stemmen met de aanbesteding van de accountantsdiensten voor het uitvoeren van de
controle op de jaarrekening en het jaarverslag van de VNG
2. Zich op voorhand akkoord te verklaren met de uitkomsten van de te volgen Europese
aanbestedingsprocedure
3. Een volmacht te verlenen aan het bestuur voor het aangaan van een overeenkomst met de
partij die in de genoemde aanbestedingsprocedure het beste aanbod doet en daarmee,
conform de Europese aanbestedingsregels, als partij geldt aan wie de opdracht dient te
worden gegund.
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Aan de leden

Datum

2 november 2018
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-

Onderwerp

Nieuwe accountant VNG

Geacht college en gemeenteraad,
Artikel 14 lid 2 van de Statuten van de VNG bepaalt dat het aan de ALV is om een accountant aan
te wijzen voor het uitvoeren van de controle op de jaarrekening en het jaarverslag.
Volgens de wettelijke regels mag de controle op de jaarrekening van een bedrijf maximaal 10 jaar
door dezelfde accountant worden uitgevoerd. Daarna moet er een wissel plaatsvinden. De
verplichte roulatie is bedoeld om de accountant voldoende afstand te laten houden tot het bedrijf
waarvan ze de boeken controleren.
De looptijd van het contract voor accountantsdiensten tussen VNG en haar huidige accountant
Mazars, behelst inmiddels een periode van 10 jaar. Dit maakt het voor VNG noodzakelijk om uit te
zien naar een nieuwe accountant voor de controle van de jaarrekening en het jaarverslag met
ingang van het jaar 2019.
De VNG valt onder de Europese aanbestedingsregels. De VNG zal daarom de bovengenoemde
accountantsdiensten Europees moeten aanbesteden. De aan te besteden accountantsdiensten
betreffen het uitvoeren van de jaarlijkse controle op de VNG jaarrekening en het jaarverslag t.b.v.
het afgeven van een accountantsverklaring conform de daarvoor geldende wettelijke vereisten.
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Verzoek aan ledenvergadering
Het bestuur verzoekt de Ledenvergadering:
1. In te stemmen met de aanbesteding van de accountantsdiensten voor het uitvoeren van de
controle op de jaarrekening en het jaarverslag van de VNG
2. Zich op voorhand akkoord te verklaren met de uitkomsten van de te volgen Europese
aanbestedingsprocedure
3. Een volmacht te verlenen aan het bestuur voor het aangaan van een overeenkomst met de
partij die in de genoemde aanbestedingsprocedure het beste aanbod doet en daarmee,
conform de Europese aanbestedingsregels, als partij geldt aan wie de opdracht dient te
worden gegund.

Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Mr. J.H.C. van Zanen
Voorzitter
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