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Voorgenomen gunning EA Accountantsdiensten provincie Flevoland   

 
Geachte heer Engwerda, 
 
In het kader van de Europese aanbesteding, volgens de openbare procedure, heeft u ingeschreven 
op de opdracht zoals omschreven in de aanbestedingsleidraad voor Accountantsdiensten met 
kenmerk: PFL-2432881. Provincie Flevoland (hierna: 'de provincie') heeft in totaal twee 
Inschrijvingen, waaronder uw inschrijving ontvangen.   
 
Door middel van deze brief wil ik u mededelen dat de provincie de opdracht voor de 
Accountantsdiensten provincie Flevoland aan u, Ernst & Young Accountants LLP, gunt. Uw 
inschrijving is als eerste in de ranking geëindigd. 
 
Als gunningcriterium geldt de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-
kwaliteitverhouding, volgens de subgunningscriteria zoals weergegeven in hoofdstuk 5 en 6 van de 
aanbestedingsleidraad. Hieronder zal uiteengezet worden hoe de beoordeling tot stand is gekomen. 
 
Toetsen en beoordelen van de inschrijving  
Uw inschrijving is zorgvuldig getoetst en beoordeeld conform de beoordelingsprocedure zoals in 
hoofdstuk 4 van de aanbestedingsleidraad beschreven. In de eerste ronde zijn de Inschrijvingen 
gecontroleerd op de gestelde geschiktheidseisen, aanbestedingsvoorschriften en is bekeken of er 
uitsluitingsgronden op de inschrijvers van toepassing zijn. Tijdens de tweede ronde heeft de 
beoordelingscommissie met een afvaardiging van Statenleden en de ambtelijke organisatie de 
inschrijvingen inhoudelijk beoordeeld. De leden van de beoordelingscommissie hebben de 
kwalitatieve documenten (de inschrijving op de subgunningscriteria) onafhankelijk van elkaar en op 
basis van eigen deskundigheid beoordeeld, waarna de scores en motivaties van deze leden in 
consensus heeft geleid tot één eindscore. Er is dus geen gemiddelde score berekend. De 
beoordelingscommissie heeft de kwaliteit van de inschrijvingen beoordeeld zonder kennis te hebben 
genomen van het prijzenblad. 
 
Om tot een eindscore te komen en derhalve de inschrijver met de economisch meest voordelige 
inschrijving te kunnen bepalen, hanteerde de provincie een weging tussen de subgunningscriteria 
conform Tabel: Beoordelingskader van de aanbestedingsleidraad. Indien de som van beoordelingen 
op de subgunningscriteria kwaliteit uitmondde in een bijtelling op de Inschrijfsom of uw inschrijving 
een E (onvoldoende of geen antwoord) scoorde op een subgunningscriterium (onderdeel 1,2, 3 en 
4), werd de inschrijving terzijde gelegd. Uitsluitend inschrijvingen met een fictieve aftrek dan wel 
een neutrale score kwamen in aanmerking voor gunning van de opdracht. 
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Uitsluitend Inschrijvingen met een fictieve aftrek dan wel een neutrale score kwamen in aanmerking 
om deel nemen aan onderdeel 5. Presentatie + casus en dus gunning van de opdracht. 
 
Na vaststelling van de beoordeling van het gehele gunningscriterium kwaliteit werd de behaalde 
kwaliteitswaarde in fictieve aftrek/bijtelling afgetrokken/opgeteld bij de Inschrijfsom en zodoende 
kwam er een totale fictieve inschrijfsom per inschrijver tot stand. De aanbieder met de laagste 
fictieve inschrijfsom is beoordeeld als de Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding. 
 
Uw inschrijving 
In de onderstaande tabel staan uw scores op de subgunningscriteria en de inschrijfsom vermeld. 
 

 
 
Onderdeel 1 – Controleplan 
Dit onderdeel van uw inschrijving is beoordeeld met een C ‘Voldoende’, zodat dit tot een fictieve 
neutrale score heeft geleid, dus geen fictieve aftrek/bijtelling. Met betrekking tot dit onderdeel 
heeft de beoordelingscommissie het volgende opgemerkt: 
De beantwoording is in beperkte mate concreet en SMART uitgewerkt. De samenwerking met de VIC 
is beperkt uitgewerkt. Positief wordt beoordeeld dat er een meer datagedreven beoordeling zal 
plaatsvinden, maar dat er daarin een inhaalslag gemaakt moet worden, wordt niet SMART gemaakt. 
Er wordt aangegeven dat er een gelijkmatige verdeling van de controlelast is, echter concludeert de 
beoordelingscommissie dat dit in de overige tekst ook weer wordt tegengesproken.  
 
Onderdeel 2 – Rapportage en interactie met Provinciale Staten 
Dit onderdeel van uw inschrijving is beoordeeld met een B ‘, zodat dit tot een fictieve aftrek van € 
6.250,- heeft geleid. Met betrekking tot dit onderdeel heeft de beoordelingscommissie het volgende 
opgemerkt: 
De beoordelingscommissie is van oordeel dat de beantwoording van de Inschrijver een duidelijke 
beschrijving van de wijze en helderheid van rapporteren aan de Staten. Ook de voorbeelden zijn 
concreet en realistisch. Er is een duidelijke opbouw en helder taalgebruik. Bij de wijze van 
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interactie met PS wordt de jaarlijkse 'benen-op-tafel' sessie en expert-sessies als een welkome 
aanvulling op de reguliere P&C-cyclus beoordeeld. Inschrijver geeft aan kennis te hebben genomen 
dat PS nadenkt over een auditcommissie en dat zij vindt dat deze toegevoegde waarde zal hebben.  
 
Onderdeel 3 – Controleteam 
Dit onderdeel van uw inschrijving is beoordeeld met een C ‘Voldoende’, zodat dit tot een fictieve 
neutrale score heeft geleid, dus geen fictieve aftrek/bijtelling. Met betrekking tot dit onderdeel 
heeft de beoordelingscommissie het volgende opgemerkt: 
De beoordelingscommissie is van oordeel dat er een compact ervaren overheidsteam wordt 
aangeboden. Onduidelijk is waarom Inschrijver de provincie Flevoland ziet als ‘priority account’.  
De continuïteit is geborgd, door compact team en digitale totstandkoming van de 
rechtmatigheidsverklaring. Een en ander sluit aan bij de behoeften en wensen van Opdrachtgever. 
 
Onderdeel 4 - Visie op de doorontwikkeling van de rechtmatigheidsverantwoording en -controle 
Dit onderdeel van uw inschrijving is beoordeeld met een B ‘Goed’ zodat dit tot een fictieve aftrek 
van € 5.000,- heeft geleid. Met betrekking tot dit onderdeel heeft de beoordelingscommissie het 
volgende opgemerkt: 
Hoewel nog niet helemaal duidelijk is welke richting de ontwikkelingen op het gebied van de 
rechtmatigheidsverantwoording en -controle opgaan, is de beoordelingscommissie van oordeel dat 
de Inschrijver de beantwoording concreet en realistisch is. Wat als positief wordt gezien dat er een 
duidelijk uitgewerkt stappenplan is opgezet, waarbij duidelijk is wie, wat, wanneer doet en met 
wie er gecommuniceerd wordt. Dit is in lijn met de ontwikkelingen binnen de provincie. 
 
Onderdeel 5 – Presentatie + Casus 
Dit onderdeel van uw inschrijving is beoordeeld met een B ‘Goed’ zodat dit tot een fictieve aftrek 
van € 5.000,- heeft geleid. Met betrekking tot dit onderdeel heeft de beoordelingscommissie het 
volgende opgemerkt: de presentatie en de behandeling van de casus sluiten goed aan bij de 
behoeften en wensen van de provincie en geven goed inzicht in de situatie van de provincie 
Flevoland. 
 
Bewijsmiddelen 
Conform de het gestelde in leidraad Accountantsdiensten provincie Flevoland dient u nog de 
volgend nadere bewijsstukken te kunnen overleggen, in lijn met art. 2.91 Aanbestedingswet 2012, 
waaruit blijkt dat de UEA naar waarheid is afgegeven. Het gaat hier om de volgende bewijsstukken: 
 
A. 4.3.3 Beroepsbevoegdheid 
Bewijsstukken waaruit blijkt dat u beschikt over de benodigde de vergunning van de Autoriteit 
Financiële Markten als bedoeld in artikel 5 van de Wet toezicht accountantsorganisaties, evenals 
geldige inschrijving (voorzien van de vereiste certificeringsbevoegdheid) in het register van de 
Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. 
 
U dient binnen vijf werkdagen een de bovengenoemde bewijsmiddelen of andere bescheiden te 
overleggen waaruit onomstotelijk blijkt dat aan het vereiste is voldaan. 
 
 
Tenslotte 
Indien u bezwaar wil maken tegen het hiervoor staande gunningsbeslissing, dient u op straffe van 
verval van recht binnen twintig kalenderdagen na dagtekening van deze brief een kort-geding- 
dagvaarding te laten betekenen bij de provincie Flevoland onder gelijktijdige toezending van een  
kopie van de dagvaarding aan de provincie Flevoland. De bevoegde rechter is de  
voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag. Indien een kort-geding-dagvaarding correct is 
betekend, wordt de uitspraak in kort geding in eerste aanleg afgewacht. Daarna vindt verdere 
besluitvorming plaats over de gunning.  
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In geval u niet, niet tijdig of niet correct een kort geding aanhangig maakt, dan vervalt uw recht om 
deze beslissing door de rechter te laten toetsen en bent u niet-ontvankelijk in uw vorderingen. De 
provincie Flevoland kan dan overgaan tot de gunning. 
 
Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met de heer H.J. Klaassen die 
bereikbaar is op nummer 0320 - 265 733 en per e-mail henk.klaassen@flevoland.nl. Wij zijn 
natuurlijk ook bereid om, indien gewenst, één en ander mondeling in een gesprek toe te lichten. 
 
Vertrouwend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, bedankt de provincie u voor uw 
inschrijving. 
 
Hoogachtend, 
 
De Commissaris van de Koning in de provincie Flevoland,  
 
 
 
L. Verbeek  
  
 

mailto:henk.klaassen@flevoland.nl

