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Betreft
Opdrachtbevestiging 2021

Geachte

ln overeenstemming met het besluit van de gemeenteraad heeft u ons verzocht de jaarrekening te
controleren van de gemeente Bloemendaal over het boekjaar eindigend op 31 december 202'1. Het doet
ons genoegen met deze brief de continuering van deze opdracht te bevestigen.

Door middel van deze opdrachtbevestiging worden de continuering van de opdracht, de omvang van de
verantwoordelijkheid van Baker Tilly (Netherlands) N.V. ten opzichte van uw gemeente en de wijze van
rapportering vastgelegd en bevestigd en in samenhang met de overeenkomst accountantsdiensten
2020 -2022.Wú verzoeken u een exemplaar van de opdrachtbevestiging te ondertekenen en aan ons
retour te sturen.

Opdracht
Jaanekening
Als accountant van de gemeente onderzoeken wij of de jaarrekening van de gemeente Bloemendaal het
door de wet vereiste inzicht geeft, overeenkomstig met het bepaalde in artikel 213lid 2 van de
Gemeentewet. De uitslag van ons onderzoek geven wij weer in een controleverklaring over de
getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties.
Andere informatie
Wij rapporteren in de controleverklaring ook over de andere informatie, waaronder het jaarverslag en
eventueel aanvullende informatie. Daartoe lezen wij de andere informatie en overwegen daarbij, op basis
van onze kennis en ons begrip, te verkrijgen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, of de andere
informatie:
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiêle afrruijkingen bevat;
alle informatie bevat op de grond van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en
gemeenten is vereist.
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Dit om met deze werkzaamheden te voldoen aan de vereisten in het Besluit Begroting en Verantwoording

provincies en gemeenten en de Nederlandse Standaard 720.Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang a ls onze controlewerkzaam heden bij de jaarrekenin g.
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBI<Z)
Het verstrekken van een controleverklaring bij de financiële verantwoording(en) over de heffing en inning
van gemeentelijke belastingen uitgevoerd door GBI<Z ten behoeve van de deelnemende gemeenten.

Single information Single audit
Voor een aantal benoemde rijksbijdrageregelingen moet op basis van Single information Single audit
(SiSa) verantwoording worden afgelegd via een specifieke afzonderlijke bijlage in de jaarrekening. Het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een aantal notities aangegeven welke
voonryaarden hierop van toepassing zijn. Belangrijke informatie met betrekking tot de achtergronden van
deze regeling is te raadplegen op de SiSa-website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.
Goed keu ri n gstolerantie
De bij onze e¡ntrole toegepaste goedkeuringstolerantie, zoals door de gemeenteraad vastgesteld,
bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 37o van de voor het jaar 2021 voor uw gemeente begrote
totale lasten (inclusief stortingen in de reserves). Wrj zullen de hoogte van deze goedkeuringstolerantie
zo nodig bijstellen aan de hand van de werkelijke lasten volgens de jaarrekening 2021.

Verantwoordelijkheid van de accountant voor de controle van de jaarrekening
Wij verrichten onze controle in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), de Regeling
Controleprotocol WNT en het controleprotocol dat is vastgesteld door uw Raad. Dit vereist dat wij voldoen
aan de voor ons geldende ethische voorschriften. lndien u prijs stelt op een exemplaar van de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) kunnen wij u die toesturen.
Wij zijn gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van
onze oordeelsvorming, inclusief de inschafting van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij deze risico-inschattingen betrekken wij ook de interne beheersing die relevant is voor het door de
gemeente opmaken van de jaarrekening en het getrouwe beeld daarvan.

Deze risico-inschattingen zijn gericht op het opzetten van passende controlewerkzaamheden, niet op een
oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing. Een controle omvat daarnaast het evalueren van
de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, van de redelijkheid van de
schattingen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente en ook het algehele
beeld van de jaarrekening.
Wij wijzen u erop dat als gevolg van het toepassen van deelwaarnemingen en andere inherente
beperkingen van een controle, plus de inherente beperkingen van elk systeem van interne beheersing, er
een onvermijdbaar risico bestaat dat er zelfs indien een controle naar behoren is gepland en uitgevoerd
in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden een añrrrijking van materieel belang
onontdekt blijft.
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Specifieke subsidieverantwoordingen
Op grond van specifieke (wettelijke) regelingen of overeenkomsten nemen wij desgevraagd ook
additioneel opkomende verzoeken om een controleverklaring bij afzonderlijke specifieke
subsidieverantwoordingen ter hand.
Naast de in deze opdrachtbevestiging algemeen opgenomen voonruaarden rondom bijvoorbeeld
verantwoordelijkheden, fraude en onafhankelijkheid, die ook gelden ten aanzien van de specifieke
subsidieverantwoordingen, geldt nog een aantal aanvullende aspecten.
Uw college van burgemeester en wethouders is verantwoordelíjk voor het juist, tijdig en volledig opstellen
van de specifieke subsidieverantwoordingen die ter controle aan ons worden aangeboden. De te
controleren subsidieverantwoordingen worden controle gereed aangeboden. Dit wil zeggen voorzien van
de relevante documentatie en voorafgaand aan onze controle ondenrvorpen aan een adequate interne
controle. Wanneer dit niet het geval is, zullen wij dit aan uw college van burgemeester en wethouders
terug melden. Wij wijzen u erop dat op basis van (wettelijke) regelingen/overeenkomsten onze
controlewerkzaamheden voor specifieke subsidieverantwoordingen doorgaans met een grotere diepgang
moeten worden uitgevoerd dan voor een reguliere jaarrekeningcontrole.
Wij zullen u verzoeken om mededelingen die zijn gedaan in het kader van onze controle van specifieke
su bsidieverantwoord ngen sch riftelij k te bevestigen.
i

Wanneer ons specifieke subsidieverantwoordingen worden aangeboden die een hoog risicoprofiel
kennen, dan zullen wij dit met u communiceren en hiervoor een afzonderlijke, door uw college van
burgemeester en wethouders te ondertekenen opdrachtbevestiging doen toekomen. Bij reguliere
subsidieverantwoordingen met een laag risicoprofiel zullen wij u een prijsopgave doen toekomen, waarin
wij verwijzen naar de hiervoor genoemde voorwaarden.

Externe accountant
De heer R. Opendorp RA is als externe accountant verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdrachl.
lndien de omstandigheden of de uit te voeren werkzaamheden aanleiding geven tot aanpassing van het
controleteam zullen wij daarover met u in overleg treden.

Onafhankelijkheid
Op grond van Nederlands recht, de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO), is vereist dat wij
onafhankelijk zijn ten opzichte van onze 'assurance-cliënten'.
Deze regelgeving bevat onder meer beperkingen ten aanzien van de diensten die wij aan controlecliënten
kunnen verlenen.
Als uitgangspunt geldt verder dat wij in het kader van onze dienstverlening niet participeren in
besluitvormingsprocessen binnen uw gemeente en ook geen besluiten namens uw gemeente nemen.
Voorts gelden aanvullende voonruaarden of beperkingen als wij of andere onderdelen van ons netwerk
ook bepaalde non-assurance-diensten zouden gaan verrichten. ln voorkomende gevallen bespreken wij
deze voorwaarden en/of eventuele beperkingen met u.
lndien wij gestart zijn met de uitvoering van de controleopdracht en daarna omstandigheden identificeren
die de onafhankelijke uitvoering van de controleopdracht in gevaar zouden kunnen brengen, moeten wij
onze werkzaamheden ter uitvoering van de controleopdracht mogelijk met onmiddellijke ingang
opschorten. ln dat geval zullen wij trachten zo snel mogelijk een oplossing te vinden die ons in staat stelt
de controleopdracht voort te zetten. lndien wij van mening zijn dat de situatie niet kan worden opgelost,
zullen wij mogelijk genoodzaakt zijn de controleopdracht tussentijds te beëindigen.
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Als de bedreiging voortvloeit uit een samenloop van de controleopdracht met een andere opdracht aan
ons of aan een onderdeel van ons netwerk en een oplossing ons inziens niet mogelijk is, dan kan het
noodzakelijk zijn dat een van de opdrachten tussentijds wordt beëindigd. Wij stellen u op de hoogte
voordat wij een dergelijk besluit nemen. Voor schade die voortvloeit uit een dergelijke beëindiging zijn wij
niet aansprakelijk. Het voorgaande blijfr buiten toepassing indien sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van onze zijde.
Om onze onafhankelijkheid op efficiënte wijze blijvend te kunnen waarborgen informeert het college van
burgemeester en wethouders ons over de juridische structuur van uw gemeente en ook van alle overige
organisaties waarmee uw gemeente direct of indirect is verbonden. (Voorgenomen) wijzigingen in de
juridische structuur van de gemeente of in de samenstelling of structuur van de gemeente kunnen ertoe
leiden dat wij genoodzaakt zijn de verlening van bepaalde diensten aan uw gemeente te beëindigen.

Wij bespreken in voorkomende gevallen potentiêle bedreigingen van onze onafhankelijkheid met u. Het
kan in dat verband bijvoorbeeld gaan om de volgende ondenruerpen:

.
.
.
.

Langdurigebetrokkenheid;
Geschenken en gastvrijheid;
Zakelijke relaties;
Werkrelaties (in dienst treden bij controlecliënt).

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen wij
cliëntonderzoek te verrichten. Verder zijn wij op grond van de Wwft verplicht een verrichte of
voorgenomen ongebruikelijke transactie van of ten behoeve van een cliënt te melden aan de Financial
lntelligence Unit Nederland te Zoetermeer.

Meldplicht op grond van artikel 26 Wta
lndien sprake is van een redelijk vermoeden van fraude van materieel belang handelen wij ook in
overeenstemming met artikel26 lid 2 Wta.
Nadere voorschriften NOGLAR
Sinds 1 januari 2019 gelden voor ons de Nadere voorschriften NOCLAR (non-compliance with laws and
regulations), hierna NV NOCLAR. Hierin staat hoe wij moeten handelen ingeval van niet-naleving van
wet- en regelgeving door uw organisatie. ln voorkomend geval moeten wij mogelijk een relevante nietnaleving onmiddellijk melden aan een bevoegde instantie. Voor meer informatie over de NV NOCLAR
venruijzen wij u graag naar de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
(https://nba,nl).

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders
Door deze opdrachtbevestiging te ondertekenen erkent en begrijpt u dat het college van burgemeester en
wethouders verantwoordelijkheid bent voor:
het opmaken van de jaarrekening die de grootte en samenstelling van zowel de activa en passiva
als de baten en lasten getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met het in Nederland
geldende Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten;
de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en
balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder
gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het normenkader, dat tenminste ter
kennisname is verzonden aan de raad;
een zodanige interne beheersing als het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel
belang als gevolg van fraude of van fouten; en voor
het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

.
.

r
.
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en verder voor het aan ons:
toegang verschaffen tot alle informatie die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening,
zoals de vastleggingen, documentatie en andere aangelegenheden;
verstrekken van aanvullende informatie die wij vragen voor het doel van de controle;
onbeperkt toegang verlenen tot personen binnen de gemeente noodzakelijk voor het verkrijgen
van controle-informatie.

.
.
.

Het college van burgemeester en wethouders moet erop toezien dat de rechten en verplichtingen van de
gemeente op toereikende wijze in de jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht. Dit is met inbegrip van
die rechten en verplichtingen die reeds bestaan maar niet via de normale administratieve procedures zijn
vastgelegd. ln sommige gevallen kunnen deze rechten en verplichtingen niet door accountantscontrole
worden ontdekt.

Al bekende en/of te ven¡vachten gebeurtenissen en omstandigheden moeten ook op adequate wijze in de
jaarrekening tot uitdrukking worden gebracht. ln verband hiermee verzoeken wij het college van
burgemeester en wethouders om mededelingen die in dat kader aan ons zijn gedaan schriftelijk te
bevestigen.
Verder zullen wij het college van burgemeester en wethouders vragen schriftelijk te bevestigen dat het
van oordeel is dat het effect van eventuele ongecorrigeerde afwijkingen in de jaarrekening, afzonderlijk
en in totaal, niet van materieel belang is voor de jaarrekening als geheel. Een overzicht van deze posten
wordt in de schriftelijke mededeling opgenomen of eraan gehecht.

Wij rekenen op volledige medewerking van uw ambtenaren in dienst van het college van burgemeester
en wethouders of de gemeenteraad van de gemeente en verlrouwen erop dat zij alle voor de controle
benodigde vastleggingen, documentatie en andere informatie beschikbaar stellen.

Publicatie van persberichten
Wij hebben met u afgesproken dat het college van burgemeester en wethouders ons tijdig informeert
voordat jaarcijfers en/of persberichten hieromtrent openbaar worden gemaakt. Het moment van publicatie
in relatie tot de status van de jaarrekening is daarbij van belang:
Persberichten
lndien een persbericht met jaarcijfers wordt uitgebracht voordat de jaarrekening is opgemaakt is
nog geen sprake van openbaarmaking in de zin van de wet. Het college van burgemeester en
wethouders neemt in het persbericht op dat de cijfers nog niet zijn gecontroleerd en dat de
jaarrekening nog niet is opgemaakt.
lndien op het moment van publicatie al wel de jaarrekening is opgesteld, maar wij hebben nog
geen controleverklaring afgegeven wordt door het college van burgemeester en wethouders in
het persbericht opgenomen dat de hierin opgenomen cijfers niet zijn gecontroleerd.
ls al wel een controleverklaring afgegeven en de jaarrekening is vastgesteld door de
gemeenteraad dan neemt het college van burgemeester en wethouders in het persbericht de
strekking van de door ons afgegeven controleverklaring op.
Publicatie op de website van de gemeente
De jaarrekening wordt eerst op de website van de gemeente gepubliceerd nadat een
controleverklaring is verstrekt. Op de website wordt tevens de strekking van de door ons
afgegeven controleverklaring vermeld.
Bij publicatie op de website voordat wij een controleverklaring hebben afgegeven, wordt door het
college van burgemeester en wethouders op de jaarrekening vermeld dat sprake is van een
conceptjaarrekening en de hierin opgenomen cijfers nog niet zijn gecontroleerd.

.
.
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Gelet op de raakvlakken tussen de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en
wethouders en onze werkzaamheden als controlerend accountant zult u voorafgaand aan de
openbaarmaking van persberichten over de jaarcijfers ons in de gelegenheid stellen daarvan kennis te
kunnen nemen en waar nodig te kunnen voorzien van op- en/of aanmerkingen.

Fraude
De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en ontdekken van fraude berust bij het college van
burgemeester en wethouders, onder toezicht van de gemeenteraad. Als accountant zijn wij niet
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de preventie van fraude.
Door de kenmerken van fraude is het mogelijk dat een controle, ook al is die opgezet en uitgevoerd in
overeenstemming met algemeen aanvaarde controlestandaarden, een fraude van materieel belang niet
ontdekt. Vooral wanneer gebruik wordt gemaakt van verhulling door samenspanning en vervalste
documentatie.
Omdat onze controle is opgezet om een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de jaarrekening
als geheel geen añruijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten, richt deze zich
niet specifiek op het ontdekken van fraude. lndien tijdens de controle aanwijzingen voor fraude blijken,
verrichten wij ongeacht de mogelijke omvang en de aard van de vermoedelijke fraude aanvullend
onderzoek. lndien wij een aanwijzing voor of een redelijk vermoeden van fraude verkrijgen,
communiceren wij hierover met het college van burgemeester of wethouders en/of de gemeenteraad.
ln het kader van de Nederlandse Standaard 240,'De verantwoordelijkheden van de accountant met
betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten', zullen wij het college van
burgemeester en wethouders vragen de volgende punten schriftelijk te bevestigen:
het college van burgemeester en wethouders erkent zijn verantwoordelijkheid voor het opzetten,
implementeren en onderhouden van de interne beheersing gericht op het voorkomen en
ontdekken van gevallen van fraude;
het college van burgemeester en wethouders heeft ons de resultaten gemeld van de inschatting
door het college van burgemeester en wethouders van het risico dat de financiële overzichten
afwijkingen van materieel belang zouden kunnen bevatten die het gevolg zijn van fraude;
het college van burgemeester en wethouders heeft aan ons zijn kennis verstrekt met betrekking
tot fraude en vermoede fraude die op de gemeente van invloed zijn en waarbij betrokken zijn:
(leden van) het college van burgemeester en wethouders;
werknemers die een belangrijke rol spelen bij de werking van de interne beheersing; of
anderen in het geval dat de fraude een effect zou kunnen hebben dat van materieel
belang is voor de financiële overzichten; en
het college van burgemeester en wethouders heeft ons op de hoogte gesteld van alle
aantijgingen van fraude of van vermoede fraude die op de financiële overzichten van de
gemeente van invloed zijn en waarvan het kennis heeft verkregen via werknemers, voormalige
werknemers, analisten, regelgevers of toezichthouders of via anderen.

.
.
.

o
o
.

.

Naleving specifieke wet- en regelgeving
Het college van burgemeester en wethouders, onder toezicht van de gemeenteraad, is verantwoordelijk
voor de naleving van wettehjke en andere voorschriften. Ons onderzoek richt zich mede op de
rechtmatigheid van de totstandkoming van in de jaarrekening venruerkte baten, lasten en balansmutaties.
Het interne beheersingsinstrumentarium ter borging van de juiste naleving van wet- en regelgeving zullen
wij daartoe mede in ons ondezoek betrekken. Daarbij nemen wij de uitgangspunten en aanwijzingen in
acht die zijn vastgelegd in het Bado, de Beleidsregels WNT, inclusief de Regeling Controleprotocol WNT,
alsmede de uitgangspunten en standpunten van de commissie BBV en de aanwijzingen en
beroepsvoorschriften van de NBA. De weþ en regelgeving die als norm geldt voor de
rechtmatigheidscontrole, is door u vastgelegd in het normenkader met het bijbehorende toetsingskader.
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Ook kan het toetsingskader worden geoperationaliseerd door het direct inrichten en vefalen van de van
toepassing zijnde bepalingen vanuit het normenkader in de beheersorganisatie van uw gemeente
middels processen, procedures, richtlijnen of checklists waaruit expliciet duidelijk is en wordt gemaakt
aan welke bepalingen financiële rechtmatigheidsconsequenties worden verbonden.
Een controle leidt in het algemeen niet tot ontdekking van overtredingen van alle wet- en regelgeving. Bij
ontdekking van overtredingen, ongeacht de materialiteit, overwegen wij de implicaties ervan voor de
integriteit van het college van burgemeester en wethouders of de werknemers en het mogelijke effect
hiervan op onze controle.
Wij zullen het college van burgemeester en wethouders verzoeken schriftelijk te bevestigen dat het alle
inlichtingen heeft verstrekt omtrent alle hem bekende werkelijke of mogelijke overtredingen van wet- en
regelgeving, waarmee bij de opstelling van de jaarrekening rekening moet worden gehouden.

Rapportage
Over de uitkomsten van onze werkzaamheden rapporteren wij in de vorm van een controleverklaring bij
de jaarrekening en een accountantsverslag. Er kunnen omstandigheden zijn waarin het noodzakelijk kan
zijn de vorm en inhoud van onze rapportage aan te passen.
Onze controleverklaring bij de opgemaakte jaarrekening is bestemd voor de gemeenteraad en moet
worden opgenomen in de openbaar te maken stukken, bestaande uit: de jaarrekening, het jaarverslag en
eventuele andere informatie. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt ons daartoe de
concepten van de openbaar te maken stukken. Onze controleverklaring mag pas openbaar worden
gemaakt na onze schriftelijke toestemming.
Onze voorafgaande schrifrelijke toestemming is vereist voor elke nieuwe openbaarmaking van de
jaarrekening. Dit geldt ook voor publicatie op de website, het openbaar maken of verzenden aan derden
van een ander financieel verslag waarin onze naam wordt genoemd. Ook geldt dit voor het gebruik van
onze naam in elk ander document dat openbaar wordt gemaakt of ter beschikking wordt gesteld aan
derden. ln al deze gevallen moet het college van burgemeester en wethouders ons tijdig een concept
verstrekken voordat dit wordt verspreid.
Het accountantsverslag aan de gemeenteraad heeft betrekking op de hoofdlijnen van de bevindingen uit
ons onderzoek die wij voor hen noodzakelijk achten. Tussentijds brengen wij de gemeenteraad en het
college van burgemeester en wethouders mondeling op de hoogte van belangrijke zaken die om
onmiddellijke aandacht vragen.

Wij sturen uw college van burgemeester en wethouders een managementletter met bevindingen en
aanbevelingen. Hierin geven wij de eventueel geconstateerde tekortkomingen en mogelijke verbeteringen
in de administratieve organisatie van uw gemeente aan. Dit geldt vooral voor de daarin besloten interne
beheersingsmaatregelen. Een bestuurlijke samenvatting van onze managementletter sturen wij aan de
gemeenteraad.
Communicatie met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders over onze
onderlinge relatie is ook een belangrijke waarborg voor onze onafhankelijkheid. ln dat kader rapporteren
wijjaarlijks aan u over de volgende aspecten:
bevestiging van onze onafhankelijke positie ten opzichte van uw gemeente;
in rekening gebrachte en te brengen honoraria, gesplitst in controle en categorierän overige
dienstverlening door onze organisatie;
bijzonderheden over relaties tussen uw gemeente en onze organisatie die van invloed kunnen
zijn op onze onafhankelijkheid;
geschenken en persoonlijke uitingen van gastvrijheid, die zijn ontvangen of verstrekt, voor zover
deze een (geschatte) waarde van meer dan € 100 hebben;
overige maatregelen ter waarborging van de onafhankelijkheid.

.
.
.
.
'
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Optreden accountant in commissie. en /of raadsvergaderingen
Op grond van de met uw gemeente gemaakte afspraken kunnen wij aanwezig zijn in de
commissievergadering dan wel raadsvergadering waarin de jaarrekening geagendeerd staat en daarin
het woord voeren over onze controlewerkzaamheden en onze controleverklaring bij de jaarrekening. ln
dat geval bespreken wij graag voorafgaand aan deze vergadering met de voorzitter van deze vergadering
(en met de wethouder financiën, secretaris en griffier) een aantal zaken met als doel inzicht te krijgen in:
de wijze waarop de vergadering wordt voorbereid;
de mogelijke inhoud van te venruachten vragen;
de procedure die de voorzitter van de vergadering hanteert omtrent de wijze waarop vragen aan
de accountant ter behandeling aan ons worden doorvenruezen.

.
.
.

Wij benadrukken dat wij alleen vragen met betrekking tot de controle en de controleverklaring kunnen
beantwoorden. Deze kunnen betrekking hebben op de doelstelling en reikwijdte van de controle, de
controleaanpak, het toetsen van het stelsel van interne beheersingsmaatregelen voor zover relevant voor
de controle van de jaarrekening, de uitvoering van de controlewerkzaamheden en de inhoud van de
controleverklaring. Alle overige vragen met betrekking tot de jaarrekening en het jaarverslag of met
betrekking tot de relatie tussen de gemeente en de accountant moeten in beginsel door de voorzitter van
de vergadering worden beantwoord, dan wel worden doorvenruezen naar een lid van het college van
burgemeester of wethouders.
Voor ons optreden in deze vergadering ontslaat u ons voor de duur van deze vergadering van onze
geheimhoudingsplicht.
Wij verzoeken u ons de conceptnotulen van de vergadering, voor zover wij daarin geciteerd worden, tijdig
te doen toekomen. Dit om voldoende gelegenheid te hebben om de juiste weergave van onze
antwoorden op de gestelde vragen te kunnen nagaan.

lnzage in onze dossiers door toezichthouders en andere instanties
Alle werkpapieren en dossiers, andere materialen, rapporten en zaken die als onderdeel van ons
onderzoek zijn gecreëerd, ontwikkeld of uitgevoerd zijn ons eigendom.

Wij kunnen op grond van wettelijke bepalingen of andere voorschrifren verplicht worden om aan derden,
bijvoorbeeld toezichthouders en FIOD, informatie of toegang tot onze werkpapieren en dossiers te
verschaffen. Daarnaast kunnen derden ons verzoeken informatie te verstrekken of inzage te geven in
onze werkpapieren en dossiers.
Op grond van geheimhoudingsregels moeten wij in sommige gevallen hiervoor uw schriftelijke
toestemming verkrijgen. lndien een dergelijk verzoek ons bereikt, nemen wij hierover zo spoedig mogelijk
contact met u op over de voorwaarden waaronder aan dit verzoek kan worden voldaan. Ook de
Belastingdienst kan voor een reguliere belastingcontrole aan ons verzoeken informatie te verstrekken of
inzage te verlenen in onze werkpapieren en dossiers. Een dergelijk verzoek wordt in eerste instantie aan
u en/of uw juridisch of fiscaal adviseur kenbaar gemaakt door de controlemedewerker van de
Belastingdienst.
Wij zijn van mening dat het algemeen belang ermee gediend is dat de Belastingdienst bij
belastingcontroles kan steunen op de uitgevoerde controlewerkzaamheden. Wij zullen u vragen om uw
instemming schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Bij een dergelijk verzoek van de Belastingdienst
nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Mocht u in een concrete situatie uw instemming onthouden, dan gaan wij op grond van onze gedrags- en
beroepsregels de redenen na waarom u uw instemming niet geeft.
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Het komt voor dat subsidiêrende instanties reviews uitvoeren op een te verstrekken of verstrekte
subsidiebijdrage. Een review wordt bijvoorbeeld uitgevoerd om vanuit de subsidieverstrekker aanvullend
de rechtmatigheid van de bestedingen vast te stellen of de uitvoering van de regeling nader te
controleren. Een dergelijke review kan onder meer inhouden dat de betreffende subsidieverstrekker
vragen heeft aan ons of inzage wenst in het betreffende controledossier. Aangezien op voorhand de
kosten de frequentie van reviews niet zijn in te schatten, zullen wij u hiervan in kennis stellen en u een
prijsopgave doen toekomen wanneer dit aan de orde is. De kosten van eventuele reviews zijn derhalve
niet opgenomen in de huidige prijsopgave.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Bij het uitvoeren van deze opdracht kunnen wij te maken krijgen met persoonsgegevens. Dan geldt de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Voor deze opdracht zijn wij aan te merken als
venarerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Voor meer informatie over de AVG verwijzen wij u
graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens {https://autoriteitpersoonsqeqevens.nl/).
Honorarium
Ons honorarium is gebaseerd op de tijdbesteding van ons controleteam, inclusief te maken kosten. De
individuele uurtarieven zijn in overeenstemming met de mate van verantwoordelijkheid en de vereiste
ervaring en bekwaamheid van elk der teamleden.
Ons honorarium voor de jaarrekeningcontrole 2021 en de controleverklaring bij de financiële
verantwoording(en) over de heffing en inning van gemeentelijke belastingen uitgevoerd door
'Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid' bedraagt € 106.265 exclusief omzetbelasting en inclusief
reis- en verblijfkosten.

Wij merken op dat bij de bepaling van dit bedrag geen rekening is gehouden met de effecten als gevolg
van tussentijdse wijzigingen in wet- en regelgeving op de omvang van onze werkzaamheden in het kader
van de jaarrekeningcontrole. Zodrawtlzigingen van toepassing zijn, zullen wij de consequenties van de
toepassing voor de jaarrekeningcontrole en het hiervoor nu overeengekomen controlebudget nader
bezien en over de uitkomsten hiervan in overleg treden met de organisatie.
De kosten voor de accountantscontrole hangen mede af van de kwaliteit van de administratieve
organisatie en interne controle van uw gemeente (ten aanzien van zowel de getrouwheid als de
rechtmatigheid). Wl hebben onderstaande raming gebaseerd op de uitgangspunten voor de
accountantscontrole die hieronder zijn beschreven.
Naast hetgeen wij in deze opdrachtbevestiging hebben venruoord, gaan wij er daarbij vanuit dat:
De aard en omvang van de activiteiten zijn in overeenstemming met de jaanekening 2021;
De in de processen opgenomen interne beheersingsmaatregelen zijn voor ons toetsbaar en
verifieerbaar;
Er heeft een zichtbare 2"lijns interne controle plaatsgevonden, waarbij zichtbaar is vastgesteld dat de
interne beheersingsmaatregelen in de processen effectief hebben gewerkt en dit voor ons
reproduceerbaar is;
Effectieve opzet, bestaan en werking van uw lT-omgeving (lT general controls);
Voor aanvang van onze interim-controle op de processen en onze jaareinde controle op de
jaarrekening ontvangt u van ons een lijst met op te leveren informatie. De gemeente levert de op te
leveren stukken 2 weken voorafgaand aan de controle op via de Huddle;
Wij kunnen onze controlewerkzaamheden efficiënt uitvoeren. Dat betekent onder andere dat
ambtenaren in dienst van college of de gemeenteraad tijdens onze werkzaamheden beschikbaar zijn
voor het stellen van vragen;
Er is een gestructureerde vastlegging aanwezig van de onderliggende documentatie voor de
uitvoering van de controle, zoals aansluitingen van sub-administraties op de financiële administratie,
besluiten, beschikkingen en andere relevante documenten ter onderbouwing van de informatie in de
jaarrekening;

.
.
.
.
.

.
.

I

Accountants

.
'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'
.
.

G bakertilty

Het rechtmatigheidsbegrip is nader uitgewerkt via een controle- en rapportageprotocol en een actueel
normen- en toetsingskader. Hierin is alle relevante wet- en regelgeving betrokken;
Een week voor aanvang van de jaareinde controle is een volledige versie van het jaarverslag en de
jaarrekening beschikbaar;
Brj de jaarrekening heeft een zichtbare kwaliteitstoets plaatsgevonden op de naleving van wet- en
regelgeving en de onderliggende documentatie;
Geen significante wijzigingen in processen en procedures;
Geen belangrijke wijzigingen in de verslaggevingsstandaarden;
Geen interne consultaties vanwege complexe issues;
De jaarrekening is vrij van controleverschillen boven de rapporteringstolerantie;
Er geen fraudegevallen in de controle worden gesignaleerd;
Wijzigingen in de planning van de opdracht. Veranderingen in de planning van de opdracht vereisen
gewoonlijk het opnieuw toewijzen van Baker Tilly -personeel. Echter, omdat het vaak moeilijk is om
personen opnieuw toe te wijzen aan andere opdrachten, kan dit voor Baker Tilly resulteren in
onvenryachte kosten;
Wijzigingen in de reikwijdte en omstandigheden van onze controle die zijn veroorzaakt door
gebeurtenissen buiten onze macht;
Als basis van onze inschatting, hebben wij aangenomen twee versies van de jaarrekening te
ontvangen (één als conceptversie en een definitieve versie na stijl en opmaak correcties);
Voor elke bijkomende versie van het jaarverslag, zullen wij extra kosten in rekening moeten brengen.
Waarderingsgrondslagen en verslaggeving conform voorgaand jaar, er is geen sprake van stelselen/of schatti ngswijzigingen ;
De waarderingen van de grondexploitaties / voorzieningen en andere schattingsposten voldoen aan
de BBV en zijn nader onderbouwd met detail berekeningen en aannames en waar nodig intern
gevalideerd en getoetst;
Alle voor de controle benodigde onderbouwingen en door de gemeente op te leveren stukken dienen
(a) op de verzochte datum door de gemeente te zijn verstrekt, (b) gecompleteerd in een voor Baker
Tilly acceptabel formaat, (c) mathematisch correct, en/of (d) in overeenstemming te zijn met de
ad m inistratie (bijvoorbeeld g rootboekrekeningen);
De door de gemeente verrichte werkzaamheden ten aanzien van interne controle is met voldoende
deskundigheid en diepgang uitgevoerd en vastgelegd;
Wlj verstrekken jullie één versie van het concept accountantsverslag, na venruerken van de
opmerkingen volgt een definitief verslag;
Geen interne consultaties vanwege bijzondere issues of andersoortige dan goedkeurende
controleverklaringen c.q. oordelen;
De beantwoording van vragen van raadsleden zullen aanvullend in rekening gebracht worden op
basis van de werkelijke tijdsbesteding.

Noodzakelijke extra werkzaamheden
De belangrijkste veronderstellingen hiervoor, en gevolgen van eventueel extra werk, zijn hieronder
samengevat om transparantie te creören in onze afspraken.
Tekortschieten interne beheersingsmaatregelen
De vereisten die in het kader van de controle worden gesteld aan de interne beheersingsmaatregelen bij

onze cliënten zijn aangescherpt. Dit leidt mogelijk tot aanvullende werkzaamheden. lndien wij tijdens
onze controle vaststellen dat uw interne beheersing niet voldoet zullen wij genoodzaakt zijn extra
controlewerkzaamheden te moeten verrichten. Wij zullen hierover met u in overleg treden en de extra
uren in rekening brengen conform onderstaande tarieven.
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Complexe r'ssues vereisen interne consultatie met een deskundige
Gedurende de controle kunnen zich diverse complexe issues voordoen, denk bijvoorbeeld aan
integriteitsissues waaronder interne en externe fraude, corruptie, belangenverstrengeling, juridische
geschillen, cybercrime, marktmanipulatie en witwassen, alsmede verslaggevings- en
rechtmatigheidsvraagstukken en onafhankelijkheidsvraagstukken. ln deze situaties dient het
controleteam aanvullende werkzaamheden te verrichten. Bovendien is het controleteam op basis van
wettelijke bepalingen (artikel 16 Besluit toezicht accountantsorganisaties) verplicht om intern te
overleggen en advies te vragen aan vakbekwame personen (buiten het controleteam).
Binnen Baker Tilly wordt dan het vaktechnisch bureau betrokken om advies te geven. De extra kosten
gepaard gaand met de advisering vanuit het vaktechnisch bureau zijn afhankelijk van de specifieke feiten
en omstandigheden en worden op het moment dat die zich voordoen met u besproken en gefactureerd
tegen de bijbehorende tarieven.
Bijzondere siÍuafies
Er kunnen zich gedurende de controle bijzondere situaties voordoen, denk bijvoorbeeld aan uitstel van
afgifte van de controleverklaring of wijzigingen in de jaarrekening na afgifre van de controleverklaring. Dit
leidt tot aanvullende werkzaamheden die niet op voorhand zijn gepland. ln een dergelijk geval zullen wij
dit met u bespreken en de omvang van werkzaamheden en kosten ter zake met u afstemmen.
Overige werkzaamheden op uw verzoek
Op uw verzoek kunnen wij andere werkzaamheden uitvoeren waarbij rekening dient te worden gehouden
met onze onafhankelijkheidsvoorschriften. Onze ondersteuning wordt gefactureerd op basis van de
tijdsbesteding van het team en de bijbehorende tarieven. Voor deze werkzaamheden zullen wij met u een
opdrachtbrief overeenkomen.

Terlmijnschona
Wij attenderen u erop dat ons honorarium jaarlijks conform de stijging van onze kostenstructuur zal
worden aangepast.

Ons honorarium voor verrichte werkzaamheden zal in rekening worden gebracht op basis van het
volgende schema.

. Bijopdrachtacceptatie
¡ Start uitvoering interim controle
o Start uitvoering balanscontrole
. Afgifte controleverklaring

20%
3oo/o
4OYo

lOYo

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen.

Geldigheidsduur en Algemene Voonraarden
De inhoud van deze opdrachtbevestiging blijft van kracht totdat de opdracht wordt beëindigd, gewijzigd of
vervangen door een andersoortige opdracht. Op onze dienstverlening zijn de algemene vooruvaarden van
gemeente Bloemendaal van toepassing.

Arbeidsomstand i g heden
Wij besteden veel aandacht aan goede arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. De kwaliteit van
een werkplek heeft een directe relatie met de gezondheid van medewerkers. Wij verzoeken het college
van burgemeester en wethouders dan ook om onze medewerkers te voorzien van adequate werkruimte
en overige faciliteiten.
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Ten slotte
Met groot genoegen continueren wij de opdracht. Mocht u nog vragen hebben, aarzell u dan niet contact
met ons op te nemen. Wij verzoeken u het bijgevoegde tweede exemplaar van deze brief te
ondertekenen en aan ons te retourneren, Dit ter bevestiging dat deze brief een correcte weergave is van
wat wij overeenkwamen.
Wij verzoeken u een afschrift van deze brief ter kennisgeving te overleggen aan de gemeenteraad
Met vriendelijke

groet,

Voor akkoord
Gemeente Bloemendaal

drs. R. Opendorp RA
Datum:

Bijlage(n)
Algemene voorwaarden Baker Tilly (Netherlands) N.V
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ALGEMENE VOORWAARDEN
BAKER TILLY (NETHERLANDS) N.V

Adkol

1.

1.

ALGE¡|EE}{

De mdeßlaande met h@fdlefrer geschæven definilies hebben ¡n het kade¡ van dee atgemene
væñãaden de volgende betekenis:
â, BôrosÞsrcg.lgaving: de be@eps- en gedr4s¡egels waaræn een Mdewerkú i9 ondeMmen;
b. B.scho¡dcn: alle dær Opdmchtgever aan Opdrâchbemer ter b6úikking gedetde ¡nfomate
oigegevens, alsmede alle in hel kde¡van de uiMedng van de Opdræht / Overeffkomst dær
Opdrãdtnmervwaad¡gde of vezameldegegevens, dsm€de alle overige infomâlie vfl enþe
€levãûl¡e værde uiNoe.ing of vobiing van de Opdradt. Væmoemde infomdie kan atdan niel
zín opg6l4en op (m)sbffelükegegevensdrqers en at dan nietzijn ondergebradtbii dsden;

&
9.

BeSeden.

ffi ksl 5. UIWOERItrG OpDR^CHÎ/ovEREÊ¡KoxsT
L Opdmdhemerwedde Overeenkomst uil naarbeste

c. tcd.w.*!reennaluulükærsnwerleaâmbiofvddeOpdnchlnemef,atdsnietopgrond
2.

vãn een aôddsvereenkomd;

d. Opdrecht/ Ovâ6nkom3t deoveæenkomsl vân opd€dt, wærbij Opdrâôtnemerzichjegens
Opd€dtgever verb¡ndt om bepaalde Wed?aâmhden te veddten;
e. Oftdr.chEov.rdenatuudükpelÐnofdereólspelsfldieãanOpdraútnemerdeOpdrâdt
heeÍì grueven lot het vtridten van Werisaamheden;
de naamloze vennætdap Bâkrfly (Nelhedande) N.V, staùtakgðesligd
Rotedam {KW-numms: 24425æ0);
P.ni¡: OpdEdlgeverof Opdradtnemer âfzonded¡ik;
P¿d¡.r: Opdmdtgever en Opdradhemer gezamenfijk;

I Opdr¿chb.m.r:
g.
h.

2.

3.

4-

2.
3.
4.
5.
6.

Z.

3.
4.
te

i. W.*a.mh.d.n: alledærOpd¡aötnererten bebeve van OpdEdtgever uil tevoeßn we*zæmhdq en veriólingen wafte Opdracnt iBgryeven en d¡edærOpd€óhemerziin advad,
alsmde alle daaruit v@r Opd€dtnems vætubeiãde werleaamheden en veriút¡ngen.
B*erTilly (Nehedaf,ds) N.V is een onaffìânkelÍk t¡d vân aaker ftty htemdionat Limild

2.

('BakerT¡lly htemat¡onal'). EakerTilly lntemal¡c¡nal is eetr Engels bedriif. BakerTilly lntemdirnd bidl
geen pdess¡onele diástvdening aan klanl$. ¡d6 bdñf dd li, ¡s, ¡s een afÐndedike en onahmke
lijke redtspels¡ en hdden æk alezodÐig. Bakerflly (Nethedads) N.V is gæn âgentværB*er
l¡lly lntemabnal e¡ heeft geen þlmadl om Bâkerflly lntemational te binden of op te tden namms
B*erT¡lly htemd¡onal. Niemand van BâkerTlly lnlemd¡ond, BakerTilly (Nelheisnds) N.V., ofvæ
één van de ildere fima'sdie li, zin vân BakerT¡lly hlematbnal, ¡s e enþele¡ w¡ize âtrprakelijk
jqens dbðvær handdingen ofhet nâlâten va handd¡ngen. De naam BakerT¡iy htemdbnd Ð het
bibhorende bgo woden onder t¡6t¡e vãn Bakãftty tntemdionatLimited gebru¡ld.
Alle Opdrãúten mrden uitgluilend âânvâãd en u¡tgevoe¡d dq OpdÞóbemet n¡etdærof vanwqe
een idivdueleMedile¡ket æk ale Opdrâdtgewrde Opd€dt uitdrukkelikof stil4iþend heeft
vedænd met het oog op uilvoering h¡eNân dæreen bpaalde Medewerkerofbepaâlde Mdewe*eßDe dkelen 7:4&,7:407 l¡d 2 en 7:409 8W mden ütrdrukketijkvan toeFe8ing u¡Eesþten.
Opdraótgevèrzal evÐluelevordedngs-ofveôâãtõredton uilsluitend uíloefenen tegen
Opdraótnemer en n¡et tegÐ beduudeÉ, æmmissadssn, aandeelhoudeB, Medewe¡kergofdær
Opdrdtnem€r ingesôakelde detden c.q. hulppú$nen.

3.
4-

2.

beve9¡g¡ng.
Indien en¡ge væfraade in deze aþemenevæilaardm afu¡jktvan een væMærde ¡n de Overeen,
bmsl, dan geldtde in de Overeenkomel opgenmen vmMaadeværwat bebeR deteg$striil¡ghed.
Deze dgemene væmaarden zijn æk vân toepâssing op eventuele aânvulldde of veNolgopdradten
vdn Opdraúlgever âãn Opdrachlnens
De toepaselijkheki vân de algem6e væMaáden va Opd€dlgwermrdt dærOpd6ólnemer
uldrukkelijk van de hand gew¿en.
Op de inhoüd van en æchteñ wfubeiende ufrde Overeenkomsten deze aþemenev@tuaaden kun
nen zid mk die naluuñ¡jke en Þchtepemnen berceFn d¡ed¡red of indiredop welkew¡ize dân æk,
al dan niet op grond vân een arbeiiÐvereenbmst, bü de dienstvslening aan Opdrâölgevãdær ot
vanwqe Opdraôtneme¡ zijn belmld(en.
Opdradtnemer isgeredligd dae algemeneværuaaden ee¡zijdig te w¡Èigen.Als Srâke is van
een wijziging binnen dr¡e maanden nâ het slüfren van de Ovseenkmst lussã Opdrdtgwer en
Opdraôlnemei heefr Opdrãchlgeverhetrcdt de reútsvefrdding te beé¡nd¡gen. Van dit redt kãn
Opdraótgever slechtsgebru¡kmaken bt u¡tedijk één maand na inweilingld¡ng van degewijzigde
algemene wruââden. ld¡en Opdraùlgever een naluüdijk psmn is d¡e n¡d haodet in de uitoefeniru
van bercep ofbdrif, en dezede Overeenkomst lijdig beéindigt, blijven de n¡et{il¡Pigde algemene
væMaarden túasen Padien gehen bt de opgezegde rechtsveñdding tussen Padjen is afgewikkeld.

vAt{ OE ovEREENKOHSf
(i) op hd moment dat de opdradtbevestig¡ng dær Opdmdtnemer
en Opdra$tgever ¡s ondedekerìd en deze dær Opdrdtneme¡ retou. ¡s onNange¡, (ii) indien geen op,
drachtbvestging rcrdt begesluurd, op het moment waamp eetr dmr Of¡draólnemergedaan ænM
dær OpdEchlgever uitdrukkelijk mndeling of schdtelijk en ongewiizigd ¡s ænvaard, en (iii) indien de
dmr Opd€chlgeverveßtekte opdracht niet is værdgqaa dær eã aanbd van Opdraùtnemet op
hel mmenl waarop Opdraûtneñer met de uiþoedng van de Opdracht æn âanvang heeft gemaakl.
De Overeenkomst ¡s gebaseed ry devæEfgaad aan de toìslândkom¡ng vafl de Overeenbmsldær
Opdraótgever aan Opdradhemer ver$rekle BeschekJen.

6.
7

a.

5.
6.

7.

mtvângen, Mdt de Opdradl geachl te ziin tol dând gekomen onder tæpasselükheid van deze algemene milaaden op het romenl dât Opdråchtnemerry vezoekvan Opdradtgever mel de uitvæíng
van de Opdraút is gestad.
Hel stad Padjfl vnj te bewijzen dâtdeovereenkomslop eq anderew¡¡ze ld *ad is gekomen.

2.

3.

houdt n¡et levens in de ovedrâcht van inietteúete
eigendom6€chten d¡e bij Opdradhemer ruslen.Alle ¡nlellectuele eigendomsreóten die ontstaan
bjdens, ofvædvbe¡en uil, de u¡Noedng van de OpdEdt báoren loe aan Opdra6tnemer.
Het is OÉradtgeveruMrukkelük verboden om de produda waamp de intelteduete eigendomsred,
ten van Opdmdhemerrusten, dan wel pDduds waaÞp ¡ntelledele eigendomsrechl$ ruslq met
bdrekking bt hetgeh¡k waaruan Opdradhemergebru¡ksedten
heeftveMNen (waarmder¡n elk
gwal, doú n¡et ufulu¡tend, mdq begrepen: mputerFog€mma-s, syslemen, sysleemntwepen,
we*wiPen, dv¡aen, (del)Õntrâden, rapgtagee, templales, macros en andere geegestroduden)
teveruælvodìgen, te openbaren ofte expb¡leren.
Het is OpdradEever niel toegestaa¡ de in het twe€de lid van df afrkel genoede prdùden zonder
mrabaande ufrdrukkelijke schrifrelÛke bestemm¡ng van Opd€dhemer æn deden ter harìd ìe stellen.
Dit geHl niet in hetgevalOpdraútgevs een dækundig deelwilve*ñiten
derde u¡Noedng van de
Wetuæmhden dær Opdræhtnemer Opdrâchlgeverzal in dat gwalzijn veryl¡ddngen e gþûd vân
dh

anikeloplqgen

aan

ded@rhem

ing*d*dde deden.

Mk.l 8. ovERHACHT
1. lndien e6 Pafrij één

2.
3.

Anikel

l.
2.

3.
4.

ondeiekenl en veuendt.
Opdrâótnemer houdt terzake

7.
de Opdracht een werkdossier aan met daadn kop¡eên van relevante

hæft de andere Padij hel reút om de Overcenkomst gehed olgdeelldÍk en met onmildell¡¡ke ingang
$hriltelijk op te zeggen, over¡gens zonderdãt æót op enige schdeveqoeding bestæ|.
lndien OpdEchhemÈ bi het inteden va de
eÐgekomen verpliótingen heeft voldâãn, ¡s Opdrachtnemergerechligd de veÍichte Werleaamhden
aÞondediik en tussentids te fãctureren en d¡entde Opdrâchtgeverdee fadüurte vodoen atsf het een

azondelijke tønractie beren.

wtubdl.

vil

of meerverd¡chtingfl utrde Overeenkomst en/ofdee algemenevæilaaden
behædík bn nabmen ten gewlge van ovemãúl ¡n de zin van ãfr. 6:25 8W, dan
rcden dievenlidtngen oru6dod tot op het mment dat die Pâií âlsnq in staat zr¡n deze op de
overeengekoms wijze na le komen.
Als de dtlatie als bdodd ¡n het eeßte lU van d¡t adikel zich lânger dan nqentig d4en vædæ|,
n¡el, n¡et tijdig of nìet

Otrlraótgever ie gehoùden Opdrachtnemer onveMüb le i¡fomeren mtrent feilen en om*and¡ghden,
dan wel een wijz¡g¡ng ìn de fe¡len en omsland-ghden, d¡e in verband met de uitvoeing vfl de Opdraúl
van belang kunnen zijn.
Exlra korten, exkâ urs, alffide de ovedge schaje vær Opdraúlnemd, ontstaan ddal Opdraót
gever niet aÐ de in het eãste, dede en/ofviede lid van dit añìkel genoedeverplichfrngen heefr
voldaân. komen vær rckening en ddæ van OFdrachtgevtr,
ln gevâl vân eleklon¡sde veu mding van infomatie - waamnder b€repen (maar niel bepetrt tol)
belâst¡ngæng¡Ren, jatr*eningen, repd4es - van (en in opdradt van) Opdræhlgderdær
Opdrâólneme¡ aân dedefl, Mdt Opd6útgever aangmedt als de pañú d¡e de betseflende ¡nfonatie

Á-1447ø

te wenden.

Mk.l 7. ITIIELLECIUELÊ ÊlGEtrDot
l. Het uiNoeren van de Opdaadt fur Opdrdhemer

(ne) niel getekend retour

fuIiKC 4. GEGEVEI{S OPORACHTGÊVÊR
l. Opdradtgever isgehouden alle Besde¡dfl die OF|Þchlnemernâârzùn ædeet ndig heeft wrhet
@Íed uitooeren van develeede Opdraùt ¡n degewensle þm, opde gtren9e wijze en tüdþ ter
besóikkìng van Opdraôtnemer le slellen. OFlrachtnemer bepaal wat mod wüden ver$âan onder
tìþiq, de qewdãlc vom en de gewenÍe wijze.
2- Opdraótnemer heen hel rechl om de u¡lwering van de Opdrdtop te schoden bt het mmentdat
Opdradtgever aan de in het eerde lil vân dit ai¡kel genoemde vepl¡chtingen heeft wldæn.
3. Opdradtqever stæl in værdeiuidheid. de vo¡ld¡gheil en de beroüwbaañekj va declær hem
veßtrekte Besheklen, æk âlsdeze van deden dkomst¡g zijn, v@r zover uit de ââd van de Opdradt

4.

aa

OpdEdhemer duit iedere aansFakelükhe¡d ufr vær schade dieontdad bi Opd€útgeverten gevdge
van hel rcldæn dø Opd€dhemer aan de vær hem geldende wet en (Beþeps)r€getgeving.
Aehildensde uldruktelùke værafgaãnde sddnelijke loeslemming van Orlmdlnemer ¡s het Op
dmchlgever n¡d toegeslâan de inhoud van rappd$, dviezen, opiniesof andere at dan n¡et sdñtetüke
u¡tngm van OpdradtnemeropenMarte maken of andersins aan derden ter besdikhng te stett€n,
bdNdens værzove¡d¡t ßdtslÉeks uil de Overedkomst @tube¡t, gesóiedt ter ìnwinning van een
dBkund(l ødedmlrent de utueñng van deWetuaãmheden dær Oørâdhemer, q OpdEchtge
ver een we[elike pl¡út td openbaamakng ruS, ôf indien OpdEchtgever vs ziózefopt€dt in em
tudt', civ¡ele-, arbitÞle-, bestoursedtelijke of SÞfpmdue.
Padie¡ zullen hun veml¡dtingen op grcnd van dit dkdopleggen aa dær hen in te sdaketen ded6.

bmt bt staod

lnd¡en de Opd.âcht mondding is veßtrekt, dan wel ¡ndien de Olereenkomst

niet andeß

Opddlnemeris, indien z¡iværz¡ózelf optre€dt jn oen tudt, dviele-, abitmle-, bestuußredteliike of
grafpocedup, ger#l¡gd de gqevens en ¡nfomatewaæa bij de uiNoerirE vande Opdradt kennis
¡sqenomen

¡s

3-

argvuHrge þldæn¡ng aan een wdeliike oa beroepwl¡dt noodzâkel¡ik dt.
Opddtgeverb emee bebnd dd Opdraólnemer¡n bepaaldegevalla op bae¡svan wet en/ol(Be,
Eepstegelgev¡ng verdidl ¡stotopenbãamaking van vetouwel¡ike ¡nfomat¡e va Opdrdlgser Vær
æverveæ¡*, gæn Opdraùlgeverhierb¡j onhercepelÛk bætmm¡rE en vedeent mdewe*¡ng aa
oFnbamaki¡g vd de bend¡gde infomd¡e, ondermeerindien (matr niet úitslu¡tend) Opdradtnemen
a. in wel en (BeÞep8fruelgev¡ng om$rwen en tiidensde u¡tooeringvm zin Wekaamh€den
bekend gemrden, wddteo[vægenomen ongebruikelüke tansadiesd¡entte meHen aan de
daaNø vil Neñedswqe ¡ngeslelde aubriteiteoi
b. in bepaalde situdies een tfrdemed¡ng metdoen;
hun uite¡nddük begwsl¡gden (zgn. ultmate befleficid owneB).

5.

2- TOEPASSELIJKHEIO

Deze algemenevæilærden z¡jn van toepassing op: alle aanbidingen, offdes, Opdradten, Éfrlsbe
tekbngen en Owreenkomelen, hoe æk genaâtu, wadij OpdEchhemer z¡d vsbindt / zalveó¡nden
om Wetuaamñden le veridten vær Opdrâchtgevet dsmde op ã¡ledaaruit @r Opdrâchtnemer
vædúoe¡ende Wetuaamh€den.
Atoijkiqen va en aanvüll¡ngs opde OpdÉcht edotdeze algemene @fraaden zin slæhtsgedig
als ze uf,drukblük en sóriflelijk ziin overeengekomen in, bijwóeed, em Overænkomsl of opd66t

De Overeenkomst

uilwel en (Beoeps)regelgev¡q le allen djdele zullen æspecle.s.
OpdEúhemerbveDl¡dt dedmrof nmeñs Opdrdlgærver$haffe gegevens en inbmabe
gde¡mte houden t€gemverdeden d¡e niet bij de uitwering van de Opdmdt zin berokken.
Het Meede lil vân dit adkel veñindedniet vedrouwelûk @lleg¡âaloveleg b¡nnm deo€ani$ievan
Opdmáhemei v@ræver Opdradtnemer zulks vær een zorgvuld¡ge oitwering van de Opdrdt of ter

q venl¡dtieomeenodeuoektedænnaarde(idenlileitvan)Opd€óþeverdãnwetd¡ensd¡énten

ArlikC 3. fOTSTA¡DKotlflc

1.

h¡nnen en met ¡n aúlneming van detoepasse,
lijkewet en(BerceF)r€gelgev¡ng.OpdÉdhemerkanevenwelnietinetænvshetberdkenvanen¡g
bqd msulad.
OpdradhemerlEpaan de wijze waa6p de &ereenkomslrcrdt u¡lgevoetd en dærweke
Mdewefter(s).
Opdraôbemer isnietgeñùden vergækle düøen edotpestalies te dualberen naæâânted¡ng van
gebeudenis*n diezid voordæn ndd deWetuamhdm, ædsvemeld in de Opdratl, zin afgeond.
Opd6dhemer heeft hd redt ffi Werþæmhden te laten veridten dær een dærde Opdradhemer
aa te wÜzen dede.

añrd 8. (BEROEPA)REGELGEV|f,G & cEHETilHOUDT¡c
1. OpdEdlgever vedetrt lelkens volld¡ge en onvæeaadelijke medewerk¡ng aân de vent¡dt¡ngeD die
mr Opdraûlnemervæivbeìen uitde bepâsseiúkewel 6 (Berceps)regelgeving- Opd€dtgeverver,
haande beperldngen, d¡evær Opd€dhemer bij de uiNæring vil de Opdrsót eventueetvdtoeien

AdiKC

1.

Jukken, dat e¡gendom ¡svao OpdEdhemer.
Op eerde schriñelikvezoek van OpdradtgeverzâlOpdradlnemerdeoriginele,
tur
OpdÊúEever veßtekle, Aesdeden aan OpdBdtgever reloumeren.
OpdEdbever vriiwââfr OpdEchbemer vær sdde d¡e het gevolg is vân on¡üiste ot onvottdige

5.
6.

0. HOI¡ORARIUH Etr KOSTE|
OpdEút dær Opd€chtnemg omvaten het honorâdum vân
Opdradhemei de dær OFiradtnemergemaakte flkoslen en de dedaraties va een (of meeÐdær
Opdradlnemer ingeshakekle derden.
8ehild€nsværzover u¡tdrukkelijk âders met de Opdradtgeverovereengekmen, Mrdt het hono
radum beFâld aan de hând vÐ de bestde tijd en het vmrdedesbetreffende M€dewerkergeHende
uudarief. Hel htroradúm iB niet aftankelijk van het resltaât van de Weftzaamheden tenzi schdfletijk
uildrukkeliik ânders is ôvtreengebmen dmr Padijen.
Het toepâsæl¡ike uudadef mrdt bpaald op basis van hd uuñarief dat ptrdi* dær Opdrachtnenìer
De kosten van uiNoering van de

wordt vaBtgesteld.
AIB na de tolslandkoming van de Overænkomst, mâar vødât de Opdraùt geheet is uitgevoerd, hono,
rar¡â ofpriizen wijzigen, heeff Opdrachtnemer het ræht deoveresgekomen veqoding âan te pasÊen,
lenzij uitdrukkelik andeß ¡s oveæengekomen.
Opdradhemer is bevoqd een væ6óot te verlangen âlwens Werþaamhden mden verridt. Een
wrsdol mdl bij het einde van de opd€cht vdrekend.
hdien efl vffischd tr¡el, dan weln¡et li¡lig mrdl wldæn, is Opdræhtnfle¡gerechtigd, onvem¡nde¡d
zijn overige redten, de uitvoedng vû de Werkzaamheden op te sdoden. Opdradlnemer is niet
amBpraklÍk mr enige sdade vân Opdmchlgeverdie ontsta¿t als gwolg van dezeopscbding vân

Wetuââmhden
Over alle dø OpdEchlgever aan Opdraótnemerveßchudbde
in rekening gebEcht ind¡6 de wel daadoe veetichl.

bdreen mrdtômzetbelasting

âpâd

G bakertitly

ALGEMENE VOORWAARDEN
BAKER TILLY (NETHERLANDS) N.V.

1.

2.

3

5.
o.

Belaling dær Opdradlgevervsn de aan OpdradtnemerveßduHþde bd.ãgen d¡ent, ænderdat
Opdradtgever redtheefl op en¡ge aftek. koding, opsóoting ofvereken¡ng, legesó¡eden b¡nnen t4
deen nade factùudatum,leE¡¡andeßovereengekmen in de Overeenkom{. Ded4 En betating ¡s
de dãg van bisódjving van hetversóuld¡gde opde rekening van Opdmchhemer
lnd¡en Opdraótgeve¡ n¡etb¡nn6 de toeassel¡ike betdingstermün heefr betââtd, ¡s Opdradtgevervan
rmhlswege in veu uim en is OpdEdtnemergsedtigd om vanaf dd mment de wenetüke (handets)
rffle in rekening le hengen.
lnd¡en Opdraôtgevern¡etb¡nnq de towasselijkebetdingstemün heefr betââtd, ¡s Opdradtgever
qehouds bt veqod¡ng va alle daadwe.kel¡jkdær Opdraôlnemergemaakte gtredtet¡ike en büitengereótdijke (inæsÐ)*oslen. De vergoed¡ng vd de geñâakle kosten beærkt z¡ch n¡et totde eventueet
dær een rdter uitgesprcken kostenverærdel¡ng.
Aetalingen dær Opdradtgewrstækken ¡n de eede ptaals in m¡nder¡ng op de bsten, vflotge¡s in
minds¡ng opde ver$enen rente en ten done ¡n mif,dedrg op de hæfdsm en de teende rente.
Opdradtnemerz¿lbelãlingen d¡eovereenkomstþ vælgaândevotzin ¡n m¡rdering woden gebrdt op
de hæfdsm, eerst in m¡ndering brengenop de o(dsteopenslaande laùuizetfs ¡nd¡en Opdradtgevr
kenbaã maald dal de belal¡ng bdrekk¡ng hedtopeen andereopen$aande fâduur
ln gevd van een gezamÐl¡ik gegevff Opdmdt z¡h OpdratlgweF bfdet¡¡k ãansp€ketiikiegens
Opdraútnemer v6rde betal¡ng van het fâduurbdr4, de ver$uH¡gde rente(n) en kostenInd¡en de lìnanciële pilieolhetbetdingsg€drag vm OpdÉdlgevernaarhet deetvan OpdEdtnemerdaatue aanleiding geeft, ¡s opdraútnem6gefedt¡ld van opd€ótgevêfte vedflgen, datdeze
onveMijld (aânvullÐde)zekeóeil std ¡n eendær Opdraùlnemerte beFten vom. Ats Opdraóbever
nalaat de vedegdezekdeil te etellen, ¡s Opddhemergereótigd, onvemìnded zün owrige
r6hten,de vderc uiþoering van de Oveæenkomd ffmddell¡jkop te súons en ¡s athetgeen Op-

dBdtgder affi Opdrãdlnemeru¡twelken hæfje æk versdutdþd ¡e,diredope¡sbaar Opdradtnemer
is niet aansrakdikvryen¡ge eóade vf, Opdrdlgwerd¡e ontetad ab gebtg vil een opscbiing

Mk¡l ló. OPEGGIf,c
1. Opd€dqeve¡ en Opdrãdhemerkuñnen le allen tite (tuËsenliils)de

2.

3.

Overænkom6t

opzqg6

zonder

inadheming van een opzqlem¡¡n dærm¡ddel vãn een kenniqev¡ng ps aangetekende æsl aan de
andere Panij.AF de &ereenkomsi eind¡gt værdat de OpdEót ¡svotbil, is Opdmdlgever h€l hono,
r#um veEchuldigd overeenkomJþ de dærOpdÉúhemsoruqeven urÐ værWetuaamhden d¡e
ten behoeve vm Opdøótgeverzün verrióì.
lndien isove¡gegaan tol (lusent¡irse)opzegg¡ng, dan hedl Opdrdtnmer Þùtop ve¡.god¡ng va het
ãan haarzijdeontslane en aanemdükle maken beel¡ngsvet¡6, dsmede opveeoed¡ng vân dditio,
nele koslen die Opdradhemerreeds heeft gemaakl, en op veqoed¡trg van kosìen d¡e vætubeien uit
eventuele annulering vãn inge$akelde derden, VærgâandevoZ¡n isnielvan toepâss¡ng ind¡Ð spEke
isvãn opzet of bewuste mekdæ$eid aan de ¿ilevan Opdradhemã
lndien Opd€dtnemer iBoveqqæn tot (lusenliirse)opzegg¡ng dan heefl Opdradtgeve¡ ßcht op
mdwerking van Opdrâùtnemerbij deoverdrâdtvân W€kaamhdeñ aan derden, tenzi er srake
is vãn opzet of b4uste roekdæSeid aan de ziþe vaû OpdradEever waa¡dær Opdra6hemerz¡6h
genoodzãakt ziet lot opzqg¡ng overtegasn. VæMââdeværhet reót op med*erkhg ats in dit tid

beFãld, ¡sdd Opdrdtgderaüeondedþgendeopenslaandevæßdonen

dân wet ãttêd€darates

heettvoldaan.

ffid 15. OPACHOR1IIIGSREcHT
f. OpdEútnemer is bevoqd om

na een zorgvuld¡ge betãngenaÁ¡q¡f,g

de nakom¡ng vãn ât zijn verpt¡ó,

sóoien, waarodsbegrÐen de âfg¡nevan Besdeils of ândeæ zâken aan OpdEdþevúof derd6,lot op hel mment dat alle ope¡sbåre wdedqen op Opdrâótgew. vottd¡g z¡jn voHaan.
Hel eeßte lil van dl adkel ¡s niet va bepass¡ng op Besheden vð OpdÞùtgever d¡e (nq) geen
b*erking dær Opdøchhemer hebben ondergâân.
Opd6chlnemer is niel aanspEkdijkværen¡ge Sdevan Opddbeverdieontstaat atsgevotg van
een opsdoniE overeenkomstiq hel eeBte lit vân dfr adket.
ùruen ople

2.
3.

van de uifoodng vãn de Ovseenkqngt,

ftdKd II. RECLAÍÊS
1. Een redame md beùekk¡ng

2
3

tot veriúteWetuaffihden dhet faduurbdr4 d¡ent op stsaffe van
veNal van alle aansfaken b¡nnen 30 daga nade vezenddalum van de stukkfl ofinfomat¡ewærover
Opdrdtgever red¿meen, dan wel, ¡nd¡en OpdøSlgweraanbntdathi¡hetgebrek det¡jkeMijs n¡et
ee¡derkon ônld*ken, b¡nnen 30 dagen nade ofit&kking van hetgebrek,sdffietik ãan Opdraóhemer te worden kenbærgemad(.
Een redme söod de betal¡ngeveelidl¡ng vfl Opdradtgever n¡etop, bâoüdensværzover Opdmdtnmer aan Opdrdtgeverte kennen heefrgegeven dd hù de redmegqod adt.
ln gevd van een lerecht uitgebraóte redame hêefi Opdraùlnemerde keuze tossen aaopassing van
het in rekening gebrdle horc€rium, het kosteþsveòeleren olor¡eüwveddten van dedesbeùel
fende we*zaffihden of het geheel of gedeefretiik niet (meer) uiþosen van de Opddt tegen æn
r6titütie vã dær Opd€dtgever æeda betãald hoflordum naar evenredigheU.

Vwzover¡n dee âþemeneværuâatden n¡etandeß ¡s bÐaatd en onvem¡nded âd¡ket6:æ BW d¡enen
wdedngsredlen en ðdere bevoqdreden van Opdãdtgever uitwetke hæfdeæk¡eens Opdradtnemer
in verbad mel het vddlen van Wedeaamheden dær OpdEdtnemei in iedergevât na éá jaar na het
mmenl waaq Opdø6lgwerbeke¡d werd of detikêtuis bebnd ko¡ zijn met het b6taan van dee
rcdlen 6 bevoegdhden, in redte aæhang¡g gmââk tezün op st€levan veruat. Dezetemün betrefr n¡et
de qelÙkheil om eÐ klaól ¡n ledienen bi de daâtue aagiløen instanl¡e(s)værde ktadlbehandet¡ng
edof de Râd vmrGesdillen

Mik.l 17. ELEKTRO¡lscHE GoililU¡{lcArlEIDIEl{SÍE¡ Êt PERSOOT{AGEGEVEIIS
1. T¡jdens de uiNæring van de Opdraôl kunnen Opdrâdtgevsen OpdEùtnemerdor mddet va
eþkfonisùe middelen met dkffiæmmün¡Hen en/o[gebru¡k maken va etekhnbdeopst4 (zods
ùüd{oÐass¡ngen).

2.
1.

Als tussen Opdrdlgewren Opdmchlnemer es temin/datum ¡s igespÕken wæòìnnen de OFdmcht
dient te Mrden ungevoed en Opdrachtgeve.veuuimt:

a- een dær Opd¡achlnmervdangd v@rdot te voHoen;of
b- de ¡ædzakelüke Be$eilen tiid¡g, volld¡g. in de gmÐsle vom
2.

en op de

3.

g*eflste w¡Èe ter

Opdraótgewi wetke het redtstreekse
gevolg ¡s vãn een aan Opdrachlnemertoeækenbãre tekodbm¡ng ¡n de nâbm¡ng va¡ deværhem uit
ad¡kel5l¡d 1 vmtulæiende veplichtingen. zutks met uitsluiting van het bepaade ¡n atrkd7.407 tid2
van

Wetbek.
Opdradtnemer is niet aasprskelík værsdde van Opdradtgeverd¡eontsaattudat Opdmdtgever
aan Opdrâdtnemergeen, on¡u¡ste of onwlld¡ge 8ædeilen heefl versbeh, of ddat OÈlrachtgever
deze n¡et t¡ilig heeff aangeleverd.
Opdrâdtnemer is n¡et aÐeprakelik væren¡ge gevdgsdade, bedriifssddeot¡nd¡rede Sadedie het
gevolg ¡3 vãn het niel, niel lidþ ofn¡etdeugdet¡ik pre*eæn dær opdradhemer
lnd¡en de uiNoedrg van de Opdrâdl meebrengtdatdær Opdrachhemereen n¡et æn Opdradtnemer
vertþnden perrun mrdl ¡rEeschakdd, ¡s Opdraúhemer niet aânspraket¡¡k vær het handeten of

4.

Burged¡¡k

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
L

nâlalen van deze petÐn,
N¡d aan Opdrachtnems vetunden pemnen die rcrden ingesóaked om wqkzamheden in veóand
metde u¡Noed¡g van de OpdEdtdrOpdEútnemerte vefichlen, wqsen mogetík hun aanspÉ
kelükhdd le bepe*en.Alle aan Opdradtnemerveßtrekte OpdE6lfl houden tevenedevertening
van de bevoegdhekl aan OpdEdhems ¡n om een delgetûke aÐspraketíkheäsbepeû¡q namens de
Opdraútgever te aanvaaden.
De ænsprakelûkhed væ Opdrdlnmer ¡e te âtlen t¡ile bwe*t bl de velgod¡ng vãn dediede Sade d¡e het ßdtstreeksegevolg ¡svan een (Bãmenhaogende srie van) toerekenbare tekodkom¡ng(en) in
de uiNoe.ing van de OXlracht. Deze aânspraket¡ikheU vmrdirecte *hde ¡s bepe*t tot h€t bedrag dåt
d@rde âansprakelükheidsvezekerâffva Opdradtnmervær hel bekeflflde gwdwrdt u¡tgekeed,
vemeded met het evenlúeeldærOpdradlnemeruit hæfde vã devezekedng tedragen e¡gen
lnd¡en,om welke reden dan æk, de ænsprakelíkheilsveuekeraar nid lot uitkering overgâåt. ¡sde
aanspÞkelùkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het wrde uiUoer¡ng vân de Opdradt
in rekening gebraûte honordum. lndien de Opdrâcht een duurovereenkomil betreft met eð bptid
van meerdan #n (1) jær, dan wrdl het h¡ñær bdoetde bedrag gestetd op ænmãathel bdr4 van
hel hondârium dat in de twaalf maanden værafgaand aan het ontstaa vân de schde in reken¡ng ¡6
gebÉcht ãån Opdradtgevs. ln gefi gevât zat de ldate vergoeding van de shdeop gÞnd van dit
adikellkl meerbdragen dan € 300.000 per toerekmbare tekodkoming.
Een sam6hangende sedevan loerekenbare lekodkom¡ngen getdt ats één (1)loerekenbaÞ tekoiko
ming.
De in dit d¡kelopgenomen beperkingen van aansprâkel¡¡kheid zijn nid van toepassing indien en vær
zovs sprake ¡B van oEet of bewusle rcekebeheil van Opdrachtnemerol hâa¡ tekl¡nggwend man4e,

5.
ô.

7.

a.
L

13.
14.

Opdraùtgever vriþad Opdræhtnemer vffi aanspEken van dden (Mdewetrers van OpdrachL
nemer en dmr Opdradtnemer ingeschakelde derden dæronder begrepen) die in veòand met de
üitværing van de Opdraót schde tiilen, wetke s6ade het gevôtg is van het handeten of nataten vil
Opdraötgeverof van onveilige situati6 in diens bedñjf of organ¡Ealìe.
Opdradtnemer ¡s niet arsprakelilk v6r beschadiging d lenietgaan van Beshe¡den tiþen3 veNoer
oftiilens vezend¡ng ær pst, ongeacht of het veMerofde vependiq gesdiedt dærof namens
Opdraôtgever, Opdmchtnemer of derden.
Het bepââlde ¡n væEaande tden van dit adiket heen zowet bdrekk¡ng op de æntraduele ats de
buitenæntEcluele aansF¿kelijkheid (onredtmatile dâad) vân Opdradtnemerjegens Opdrãdtgever

418476

Panijen zullen al helgeen ddükeMüs vân ieder va hen veMadt mag mden óeo of nataten ter
værkom¡ng vân hel qlden van de ds¡@'s of sdde, d¡e kunnen wtube¡en bù één ot idervan hen
alsgevoþ vân (gebruik van) eþkfonbche m¡ddeten.
Opveøek vân OpdEdEeveren na veden¡ng va een h¡etue *rekkend n¡et€xdusieten n¡el
overdE4baår gebruiksreút, kån OpdÞdlgever gebru¡k maken van dærof namens Opdradtnemer
aa¡ìgebden diensten via inlemet, waamderterens bqrepen toegâng tol en gebruik van (een bedolen
gedeelte)van website(s) en/of sfrwa€, één 6 andergeheet vær ekening en ddæ van Opdraótge,
vs. OpdEdtnemerhee{t geen ¡nvbd opdewiÈewaarop Opdradtgevergebru¡k maald van dergetike
online dien$en en duit iedere aânsFakelikhe¡d in dil kder un.
Dær ot namens (medewe¡keß va ) Opdrachtgever aân Opdrdtnemer be$¡kbaar gætetde (etek
ronisde)ænladgegevens mogen dær OpdÞdlnemer levens mden gebru¡kt vær Fomt¡onete of
mailelingdoeleinden, tenzi h¡edqen bilaar mrdl gmaãkt dær (de betreñende medilerker van)

OpdBdEever.
Het beEalde in añìkel 13 isvan overeenkomd¡ge toepas$ng.
ln dle gevallen waañn Opdradhemer in hel kadervan de Opdradt opfeedt ds vefrderva
pefwnsgegevens, dan is deelAvan de Module VeMe*emvereenkomÉt zoatsoruenmen in adikel

op d¡e veildking, tenzii len aanzien van die
woRit gesbten.

bepasJng

kmst

veMe*ing een sparale veMe¡kersverem

(alle ovedge bepãl¡ngen van)deze

algmene væMaarden.

Alikcl 18. OVÉRlcE BÉPALli{cEll
1. lndien Opdrâdhemere bcatievân Opdradtgev6Weilzaamhden

heden,

2.

eþkrônische æmmuniøl¡e, oveór6g¡ng van v¡russn en het niet of n¡et god fundioneren van het
leleómmunicâtiãetwe* of ildere væreteklron¡sche æmmunid¡e benod¡gde mHd€tm, behoudens
vmrzover de schde hel gwolg is w opzet of gre Sud. Het værgaânde getdt ùeneens vær het
gebru¡k dal Opdraúbemerdaarvm maakl ¡n hâarænladen mel deden.
Opd€ólnemer is niet aanspdelijk vær en¡ge Sde van Opd€dtgeveronlstaan turof ¡n veòand
mel hel elekùodsù vezenden van (elektronbùe)jaaßtukken.

11. HetbepaaldeindeMduleVeMskeMvereenkomstofdeveruerkeMvereenkomststaatinEngtþven

11. OpdraútgevervfrjwadOpdræhtnemervúvordedngenvandedenwegenssdadedieve@zââktis
1

WÉôtgever en Opdrachhemerzin jegens dkã n¡etaanspr*etiik @r schde die ewntuæt
vmùlæ¡l bi één of idervan hen len gevolge vân hetgebru¡k van etektÞn¡sùe mddeten van óm,
munid¡e,ndwerbñ,appl¡d¡es,elekùonbóeoFt4,otoreriqesvilemenwââmnder
mærniet
bePrkl lol - echade ten gevolge vã n¡eLâflevering of veû4¡ng bij de atþvering van dehon¡Se
ffimun¡d¡e, omissies, veruomire, onde6depp¡ng otman¡putdievan etektþnbde æmmun¡6tie
dw derden of dær prcgÉmmabur/æpardúurgeh¡kt vmrveending, ontoang* of veMd¡ng vãn

21 van deze algemene vmãarden van loepassing ôp die veruelking, teEij len aanzien van d¡e
vwefiìng een sepa€te veRelkeMvereenkomsl m¡dl gesbten,
10. lndienOpdradhemer6OpdÞchtgderinhetkãdervandeOpdødt(tevens)gezamentiikzi¡naante
merken als veMerkingsveÉntwdelijkevær bepælde pelÐnqqevens, dan ¡s (æk)deetBvân de
Mdule Vwerlersvereenkmsl ðds opgercmen in adikel 2t van dezê atgemene væfrââden vãn

10. OpdraótgeverisgehoudmsdadetÞperkerìdemãatrqetentenemen.Opdrachlnemerheefrhetreót
de sch*le ongdail te mâken ofìe bæerken dær heßtet ofverbeterinq van de ungwoerde Werleaamdædat Opdraótgever aan Opdrachtnemer geen, otriu¡de ot onvolldige Bescheiden heen veßhekt.

dwingend bwùs opvan (de inhoud
het mmentdat tqñbil¡is is

geleverd door de 6wanger

besúikking te slellen. dan komldeoveeengekmen tem¡jn/datum te veruâ[en.
Tem¡joen waaóinnen de Werleaamheden d¡enm te ijn dgeDnd, ziin attæn te b6douwen ats een
fatale lemijn als dil uturukkel¡ik Srftel¡¡k overæflgebmen is dær PaÍíen.

Àtkd 13. AAI{SPRAKELIJKHEID El{ VRIJWARI|cÉti
l. Opdraólnemer is uilslu¡lend aanspmkel¡¡k værsdde

Deddauilùekeele ufr de æmputeßyslemen va vezenderteveren
va)de dærvezendervezonden elddÞn¡de ømmun¡æde td

2.

3.
4.

vericht, garandeeñ Opdøch!
gever een gesú¡ktewerkplek, die vodoet aan de wettetijk gestedeARBO,normen en aan ândere
bepas*lijke wel en regelgeving met berd(king bt aóeidsm$andigheden, wr M€dewerkeß.
Opdraótgeverd¡ent er vær ðrg te dragen dat Opdmchhemer ¡n dat gevd Mrdt væu ¡en van bntr,
ruimte en ovedge fâcilite¡ten d¡e naar het ædeel vil Oøræhtnmer noodzaketijk of nun¡g zijn om de
Overee¡komsl uil te vôeren en die voHoen æn alle daa6an te stetten (wenelijke) vereisten. Md betrek
king tol beådikbaargegehe (@nìputer)fac¡titeiten is Opdrâdtgrervemtidt vær ontinuìeit zoç te
dragen onder meerdær m¡ddel van âfdomde ba* up , ve¡tigheil6- en viuÐntmte pmcdures.
Opdræhlgwerzalgem bt de uiþosing van de W#amhedff beh*ken Mdewskeß aannemen of
benadeen om bii OpdEdtgevei al dân nìettjdelijk, dked ofindkectin dìenS te tden, da weldkd of
indked len bhævevân OFlrsdtgevei ãtdfl niet in Md¡enst. w6þamhden teverichtm gedurende
de hplaìd van de &eremkomst of en¡ge vedenging daarvan en gdu€nde de 12 mænden daarna.
Deze âlgemene mmaaden zijn zowel¡n de Ndedandse als Engetse taatoEestetd. ln gevalvan ondu¡delükhdd, verschil oftegenddþighe¡d tussen de Engetse en de Ndãtandse tek$, ¡sde Nededandse
tek8t b¡ndend.
Behodensværafgaande schrftelìjke toeslemming van Opdmchtnemszijn de wrdeñngñ van Opdrâchtgeverop Opdraótnemern¡et ovedra4bar Deze beperldng hed ev6eenr goederãredtetìjke
werk¡ng als bedoeld in adikel 3:& lid 2 BW.

G bakertitty

ALGEMENE VOORWAARDEN
BAKER TILLY (NETHERLANDS) N.V

Artk.l 19. TOEPASSELIJK RECHIE¡ FoRUHKEUæ
1. De Overeenkomsl en deze algemÐe vmffâaden mden beheersidmr Nededands redt,
2. Allegeschillen mrdfl begechtdærde bevoqde redter¡n het amndissement waarin Opdrâôhemer
geveSigd is.
Het bepaalde in hel eeßte en ìwede t¡d van dil adikettaatonveÉet de qetükheid van Opdmdtgever
een geschilvøte lruen aan een tuôlredterof enige bmepstrganisaüe.

3.

ATIiKeI 20. REPARATlECLAUSULE

1.

I{IElGBÊDET

lndien enige bepâl¡ng uil deze algmenevæfrããden ofuitde Overeenbmst geheet olten dete njdil
en/of n¡et oeldiq en/of nid afdwingbaar mdt zijn, ditlen gevotge van enig wetretiß v@ßùrifr, eô,
tel¡jke uitsp€ak dan wel ander*ins, dan zat dn geen enket gewtg hebben vmrdegetd¡ghe¡d van aüe
ãndere bealingen van deze algemenevæMaãrden ofde Overedkomst.
lnd¡en en¡ge bepaling iryevolge hd eerste td van dit adiket geheet often dete nidtl en/of n¡et getdìg en/
otn¡et afdwingbær moût zijn, Mdt ìn plaats van de (gedeettet¡¡k) niet¡ge otvemietigde bÐât¡ng een
bepal¡ng met gelijke srekkng gelezen diegeHig is en d¡ede (g€deeneùk) nietgeofwmiel¡gde b+aling
zod¡dt mogelük bsded. Væ¡gaede vol¿n tãal onvedetdât Pâfrien metetkaajn ovedeg konnen
tsden teneindede(gdæltelijk) nietlgeotvemieügde bÐat¡ng teveñangendær een bepât¡ng d¡ede
(gdeeltel¡¡k) n¡eìge of vemietþde bepdng zodiùt mqdík bended,

2.

mden gev8rgddât de koaten h¡aruærværhaarreken¡ng komen, dan zatVeMerk¡ngsveranMrdelüke deze kosten vergæden-

10. G.h.¡ñhoudingrplicht
10.1.VeMefter is vq¡idt totgâe¡mhouding jqfls dsden van de PelÐnqegevensd¡e zù onder¿ú
heefr in het kdsvan dee Mdüte,lenzù een toepaset¡¡kwefrdijkvffisdrfft,
gedrqs-en bemepsreget
of redlelijk
noodzakdijk

bvelhaar bl mddet¡ng vept¡dt, dan wetdâtdft

un

hmfde van de Overeenbmg

v(Ñlodl.

10,2,Vefre¡kerzalhar med*erkeB
adikel 10.1 vandeze Module.

en eventuete

Sub,veúske6 vent¡dten btgehe¡mhod¡ng ænfom

11.

Duur cn bdlndging
11,1, Deze Mdule bün æk nâ hd e¡nde vån de Overeenkomst van kacht, ¡nd¡en en vær zdâng

perwns-

gegevÐsmdenveNlrektdærVeúe*¡ngsveranMrdetike.Atrkden

tO,t3 vandezeMdute btijven
van de Ovúeenbmstzat
VeMe*e¡terkeuze vãn VefrrkìngsveEnkoqdel¡jkedeontvilgen pefwnsgegevens en bestaden:
(i) kopiéren, {ii) wisen, (i¡¡) terugbezo€en (at dan n¡etdærmiddetvan een back,up ñte), tenzij b*aren
of eslæn opgmd va een wettelikeverd¡dting værVeMerker(gedurende een beFâtdetil) noodzd(eliik is.
na beéindigirìg van de

lZ

OvereenkomstonvetungeHen.

Na beèind¡g¡ng

A.n.pÞt.li¡kh.id

2.1. De aansprakel¡jkheijeregel¡ng zoats dær Pad¡ien overeengekomen ¡n de Overeenkûnst fl/of in de
adikelen 1 bt en met ä vân de algemene vmfraarden van B*erT¡ily (Nehetands) Ny ¡s n¡et van
toepasdng op deze Modúle.
12.2. ldere zanÐrakeltkhe¡d vân Veileúer jqens Vefreú¡ngsveralrudd¡¡ke ¡s ¡n het Her van deze
Mduþ te allen tiile bÐerkt btdñemaat het bedrag va het bnoradum ddoverhet tãdste btenderiaar
d6r Vefre*er is gefactureed ifi het kadervan de Overeskomsl, met een md¡mum van €300.000,-,
b6oùdens vmr zover sprâþ ìs van {i} opzet of gove sáüb vãn VeMerkef, (¡¡) værVefrd¡ngsveml
wdelijke bewezen schend¡rg van spedfiek op VeMerkergeñtle vept¡cht¡ng op gond wn deAVG,
en (iü) het dmrVeñerker¡n ddil hadetq metde redhdþe ¡ngrud¡eevan VeMeftngsveranMrddijke. Aansp€kelijkheii vãr Veñe*sv@r en¡ge gdolgadde, waaonder (maar n¡et bepqkt bt)
gdefte winsl, gemisle ¡nkomsten en repuld¡eeúdeb dtiid ú¡lgesbtm. Het totaatbdre waary@r
Veñeú6op gÞnd van dee Mdule en de Overeskomsl tezamen ¡egens Veúeà¡ngsverilMrddike aanryrãkdük kan zin, is veder beperkt lot, en zal n¡el hqerz¡in dan, het bdr4 dat d@rde
wzekedng vil VeMerfterMdt unbelâaH.
12.3. ln geval een (Sade)vodedrE dær æn de¡de (waadde. begr@en: een Betokkene) mdt ¡ngedisd
bí Veúe*ingsvsanMrdelùke in veóand metde VeMe*¡ng van pemnsgegeven$onderdeze
Mdule {'Dede¡daim'), dân d¡ent Veñe*ingsvemMrdetike Veruerker h¡erove.mmddelijk te
infomeren en vof;edige ¡Eâge te ver$ãffen ¡n de asn hâar bekende fe¡ten en ddmtrten.
12.4. Vetre*ingsverantuærddúke zdbtde vededþ¡ng va de Dedenda¡m steedede rdetike en gereú!
vaadigde belilgen vân VeMe*er in adt nemen en Vefre*er bj ¡dere (prcæe)hârìdet¡ng infomeren
en ænslteren overde le vdgen sratqie. Veruerk¡rEeve.atudetûke mq steób navæEfgaande
SffiefijketoeSemming metde Vetue*s instemmen met een rqet¡ng, só¡kk¡ng, vonn¡sot andeæ
ma*egel ¡nz*e eÐ Dedendâim; Veme*erzaldeze loestemm¡ng n¡etop onædet¡¡kegrcden
1

Artkol 2l- TODULE VERWERKERAOVÊREÊIKoÍsT
b€ñppen: Betokkene, Veileri(e., VeileÁ¡rusveBrMddike, VeM*hg, pers¡sgegevens, tnbreuk
veòand met Pe|sm$€evens (lnbnùk), komenovereen met de betekenis d¡e daaræn wordtgêgeven
in anikel4 van deAlgemeneVertrden¡ng c€wensbesdem¡rg (Vemden¡ng (EU) æ16/ô79 en eventuete
Ndedand* uiùoedngsweEev¡ng, hiemã tezamen: AVc). Deze MdúteVeilerkeFveæenkomd (fodlt.)
maakt ¡nlegraaldælu¡t van de Oveæenkomst tus6en BakerTitty (Nethetands) Ny * @rachtnemer
(waái zû V.tr rk r, ot (m.d.l V.rucfingsv.mkoordil¡k. ¡s) en OpdÉútgever(ds (md.-)
V.fr.d(ing3vdankoorddûk.). De (utooedng vã de) OveEenkomst brengt noodzakdijkeMijs deVeMtr
king van Pe@nsgegevens mee.
De
in

A.

A¿k.¡ Tilly (l¡.frcd¡ndrtl{.V. (Vctrcrfi.r] v.trrkt
Opd¡rchqevór (Vcft rk¡ngsv.rânkooddijk6l

P.rsoonsg.g.vonc voor d.

f,

Doal van de vcru.rk¡ng vff Paßootsgcgryant
1.1. Vefre*erzalinhelkadervândeOvereenkomstteob*oevevânVefreftrEsvsantwdddjkeper

sqsgegevena vefrerken. VeMe*¡ng va PerÐnsgegevens dd VeMeder geshiedl uitdu¡lend q
súriíìdijke inshdevan, @nfomdevefrelk¡ngsdoete¡nden en metde mddden zodsvadgesletd dæi
of in smÐweûtng md,deVeMãk¡n$ve€nMrdet¡jke, temí VeMe*erq grcnd vil tæpasetike
wel en regelgeüe gehouden ie ddeßte handeten.

1.2. Vefrerkingsverânkmrdel¡ikeslaät¡nværde(æntoteop)ju¡sthe¡d,wild¡gheitenrdtmdighedvan
(vert(riþing Ð veRerking van) de Persn{qevene.

2-

V.nl¡drtingcnVrilrrk.r

2.1. Veruerker

zal de væruãaden d¡e op gmnd van de AVG worden gesled aan hatr ot en de Vetue*ing
gen Vefre*er in stâat Òm de AVG in
van Perwnsgegevens ndeven. VeMeftngsverantwrdetiike
hel b¡Þonder âdikel 2aAVG . nâ te bmen.

3.

etr (sdelvodeñng dær æn dede (waârmder brurqeni een 8etÞkkene) mdt ingdifld
bi VeMe*er in verbr.l mel de VeMeÁiru van PerÐnsgegevens mderdeze Mdute, zat Vemer
kngsveranlwrddüke desgevrâ4d har mdewerk¡ng vdenen aan hetverskekken vãn reþvanle
g€gevmsten amzien vân de Vere*ing of andeH¡ns lene¡ndeVerue*er¡n etaat te stelen ziô
adeqüaat tqen (sdade)vordedngen van Betmkkenen en/ofdeden te hnnen verded¡gen.

12.5. h geval

V.ft..king.n doo€ifr.vrnP6ßoonsg.g.v6n3

3.1. Veruerkerzalde PeMnsgegevensVeNetren in tanden binnen de Europese E@nomide Ruideot
in gewlvan dærgifre 6nfom HæfdstukVAVGwærbi r€kenirE mdl gehouden met een dequaãt
besdem¡ngsniveau.

4. G.bru¡k sub-v.ft.*r3
4.1. Nâ@rafgaandeto6temmingvanVeRe*ingsve6ntw|detìjke,m4VweturvørdeVeMe*¡ng
van Perønqtegevens gebruik m*en van een dede (SútlveMerker). Oe vædgaade toestemmhg
van VeMerk¡ngsveEntwrdelijke wdt geadt tezûn gegeven indien ergeen wezentûke vsfrdedru
optreedt ¡n dew¡jze van, en de wa#rgen wr, de Veilerking van persnsgegevens;d¡tgeldt Liivær
beeld værde Sub veMerkeF die bij het aangæn van de Overcenbm$ redsffirden gebruikt tur
VeRerker De VeMe*erzal bü een wezentijke veranddng de Veile*i¡qsveBnM¡det¡¡ke ¡didten
overde beû)gde (verandering vãn)Sub b*e¡kei wâârbi Veñe*ingsveEnþudet¡¡kegemttueed en
op redeli¡ke gonden zo æed¡g nqetük, dod binnen 7 dâgen na de bedoetde int¡ôt¡ng beeaã kan
maken,

4-2. Adikel 28 lil
5. B.v.ilig¡ng
5.1

4 AVG ¡s vsn toepâssing op de overeenkom3t met de

Sub,vñerker.

. Onvemiûded

5.2.

de veçl¡dt¡ngen vil VeMskingsveønMdetijke in het kader var an¡*eten 32 36 AVG,
zalVwerker, naareigen inz¡dt en ænfdm adiket32AVG, passnde tednisde en orgån¡stodse
mâatregelen ùelen værdeVeMerk¡nge¡ van PefsnSqevens, om es op het ñsiæ dgested
beveilìgingsn¡veau te wâatuqtr, daaóù rekening houdend nìet de veile*ingsddæs.
Veile*ingsve€ntwmdel¡ike zalVefrerkeronmHdetlijk inbmeren over jdere wüjging van de ds¡æ,s
en ñsiæklâssevân de teveruelken Pelmnqqevens.
R.g¡strrv¡nv.ßârlingsactiv¡t ¡t n

6ô.1. lnd¡enadikel30AVGditvqe¡sl,zâlVeMetrerÕnfomad¡ket30titZeendaadnomsdrevensúrifrelijk
rqister bübuden van de veNerk¡ngsadivfreiten.

7. Âudit
7.1. OpvezoekzalVefrerkerVeee*irusverantwærdeltkeeenmætp€r¡aarindegetegenhedstelenom

7.2.

8.

een ondeuoek te (laten) u¡tuoeren ten aanz¡en van de naleving van de vept¡ót¡ngen van VeMe*erop
gÞnd van deze Module en/of aniket 2aAVc (Audit). Àlte kosten mrde Aud¡t rc¡den dær Veme*¡esveÉnlwdelijke gedragen, teMü uit de aud¡t bii¡kt datVwerkerloerckenbâârtekod is gesdq in de
naleving van haaverplichtingen opgrond vân deze Mdute.
DeAud¡tdøVeruerkingsverânMrdelike,d6gewe¡st bijgestað dær eÐ geædfiæerde aud¡to[
onder de veplidting tot geheimhouding vindt ptaats q overeengekomen datum en t¡jdstip en op
zdânige w¡jze dat Veilerker daaruân zo m¡n qdik hinder ondeNindt. Vefrerkerontvangt een
(flgeclausuleerde)bpie van hetAudil rapd. Het Aud¡t{aprcd iÈ stdkt vedrouwet¡¡k en mág Ètechts
openbaãgema*t worden naværdgaãnde u¡tdrukketi¡ke toestemming va VeMsker Vetuefier
en VeMerkingsveratwærdelijke bffidelen ¡n ovedeg of VeMerkerwijz'gingen dient dærte weren
leneinde te wldod aan ddan getd6de dw¡ngendechtetùke wetgeving te¡ besherm¡ng van pefwnsgêgevÐs en w¡e de kosten daaruil zaldrâgen, tenzÍ u¡tde audit btijkt dåt VeMerkerber*enbaar
tekofr is geschoten in de nalwing van haarveDt¡chlingen op grcnd van deze Mdule.
t6ldpllchtlnbr.uks ¡ñ vrrö.nd met Pereoonsgqcven3

8.1. WannærVetuerkerzidervânheefrveru#istdalz¡ôeentnbreukheenvæqedaanôfværdoetbij
Veeerkerof eff Sub vefre*ei mddt zijde Inbreuk onveruùtd aan VwerkngsveranMrddüke, mær
in idergevâl binnen 4auurna eeßle onhekk¡ng dãaNân, onderoruave van (i) de aârd van de tfibreuk,
waarrìogelikonder vemeld¡ng vãn cdqode¿h vân en het aantat Betokkenen (ii) de wâârsûiintijke
gevogen vân de lnbreuk (i¡¡)de mãarqeten die VeMerk¡ngsverantuærdetiike ofdeden kunnen treffen
onì de (toekonìstige) nalel¡ge gevolgen vân de lnbrdk te beperk€n of beèindigen.
van hbreuken gesdidt aân de bekerìde mlacÞemne¡ in het kdtr van de &ereen
komel; 6mmunical¡e aån VeMe*ergesóiedl in ieder gevatdrgebruikmaking van het e ma¡tdres:
@mpl¡ãnæ@baked¡llynl.

8.2. RapÞfrqe

0. B¡j3bdmnV.Rerk¡ngsv.r¿nboord.l¡jke
9.1. hdiendeVeRerkingsveråntwmdetÍkeb¡jstandvanVeMerkernod¡gheeninhetkdervan:
a. de u¡loefening van rechten vfl eetr Eelmkkene æniom Hæfdduk ttt AVci en/of
b. nâbnìenvanveplichtingenvatrVeMqkingsve€nMotrdetijkeu¡thæfdevanadiketen3236AVG,
dan zalVeúerker dee bijstild, vær zover dit redelijkeMijs mogetùk ¡s, op de milaaden zoats bepaad in de AVG veñsen. lndien de vezæken om bijstand zoats bedoetd ¡n ãd¡ket 9 van deze Modute
zdanig hqe kosten meebrengd en/of arbeidekradten veEt dat ¡n redet¡¡kheit n¡et van Vefrerker kð

Á-1447ø

13. OvMg.b4¡l¡ng.n
13.1. lndien de wetgeving omtÞnt bedeming vãn Pe@n€egevens w¡P¡gt, zd deze Modute Mden
amgepast. Deze Module is hogerìn rang dan andere tussen pan¡jen gesbten ove€enkomsten.

B.

8.kcr lilly (Ècú.rl.nd3, ¡.V-

lnd¡en

Opd€dhemeren OpdÉútgever ifl het kadervan de Opdradtgezãmentik

Pôrsoonsg.gavans

zùn ããn le

me*€n

ats

VfreftngsveranMrddijke (gezamenliiki m.d.-V.Merk¡ng*.r.nkoord.lûkd) vær perÐnsegevds
d¡e ¡dzabliik zün @rde ærede utoædog van de Opdrâdt dær Opdraôlnemei dån getdt dat de medeveranMdelikheil van Opdradlnemer uilguitend ziel op en bepedd is tot de pelÐn{qevensdie zi ¡n
het

kdervan de u¡Noering van de Opdradt Vwerkl. Opdræhlgwer¡s mede-VwerkingsverãnMrddi¡ke

mrdeze Peffirgegevene
Aerdkene u¡tsluitend

v¡â de

en heefl een (d¡rede) reldie met de BetÞkkene, ædät atte 6mmun¡cdie met
Opdraùlgevermoet bpen. Mde VeMerk¡ngsveÉnlwdetlken zuÍen de

wtraaden, d¡e deAVG aan de VeMding vil Pelwnqqevens stetl, nâteven.Aniketen S, 32,36AVG
ijn van toepâsr¡ng op Opdradhemerin het kadervan Vemeftng van Permn8€evfls in de uitooedng
van de Opdrâút. De mde VeMdingsversnMordetijken zulten etkaar redettkefrijs Hjstand vetenen ¡n het
Hervan de rechlen van Berokene (Hæfdstuk ìll AVG) en aniketen 32-36AVG, maar OpdrâdÌnemer heefr
gedls de verpl¡dl¡ng bùsbnd te vedenen ¡nd¡en dit pasænd en noodzâketijk is in hel kâder vân (uìtooedng
van)de Opdrâdl. De vdgende adikelen zoålsoruemmen in deetA van deze Mdute VeMerkeever
ænkomsl zin mutats muladis van tæpâss¡ng tussã de mede-VeMerkingsveEnMærdetijken:
an. L2;
d. 6; â1. A mel dien verdande dat (i) hbreuken aan de mede-VwerhngsverãnMrddijke mden
gemeld, wãama gezãmenlùkdær hs wodl bffirdeeld of de lnbreuk ónfôrmde AVG âân de Auloñejt
Pe'wnsqevens roet worden gemeld, en waãma OÊirachtgever en Opdradtnemer bestuien wie de
mebing ænfom anikel 33AVG zd doen, en (i¡) de Opdmdtgever mde,VeMerkingslsanlwddijke is
wrde PeMnsgegevens en een (dkecle) relal¡e heefr met de Eelrokftene, zodd de æmmunicd¡e aan
Aerokene altiid uilsluitend v¡a de Opdræhlgever âls ønlacþunt met bpen; ad. 10 met d¡en veßtande dat
wr "VeMerkef" de 'mde VeMedingsveranMrdelike' moet m¡den getpen; adketen 12.11 afútketen 12.2
ã 12.3 - met dien ver$ande dat vær Veruerker'OpdÞdtnme/ en wr "VeMetringsvsanMrdetike'
"Opdrachtgev6"iinad. l2.3værModule'Overcenkomst" rcetmrdsgetezen;djketen j2.4ent2.5 met
dien veßtande dat mrVeMerker'mde Veñe*¡ngsverðtwædelùke"
en vær Modute "Overeenhst'
met woden gelezen; adikel 13-

