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AGENDA  

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 

VAN ENEXIS HOLDING N.V. 
 

 
 
 
 Woensdag 18 november 2020 aanvang 12.30 uur   

 

 

 

 

 

 

1 OPENING 

2 INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN  

3 OPDRACHTVERLENING ACCOUNTANT 

4 WAT VERDER TER TAFEL KOMT / RONDVRAAG  

5 SLUITING  
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OPDRACHTVERLENING ACCOUNTANT 

  

 
  
 
 

 
AAN: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

Enexis Holding N.V. d.d. 18 november 2020 (agendapunt 3) 

 
 
VAN: Raad van Bestuur Enexis Holding N.V.  

 
 
 

 

Aanleiding 

De in 2014 aan PwC verstrekte opdracht tot controle van de jaarverslaggeving van Enexis loopt tot en met 

boekjaar 2020. Voor de accountantsdiensten vanaf boekjaar 2021 heeft een Europese 

aanbestedingsprocedure plaatsgevonden zodat na afronding van de procedure de accountant voldoende 

voorbereidingstijd heeft voor de dienstverlening vanaf 2021. 

De scope van de aanbesteding omvatte onder andere de wettelijke controle en goedkeuring van 

jaarrekeningen en bestuursverslag (van zowel Enexis Holding N.V. als Enexis Netbeheer B.V.) en de controle 

van reguleringsdata alsmede een verklaring dienaangaande ten behoeve van de ACM. 

Tijdens de vergadering van de Aandeelhouderscommissie van 16 maart 2020 is besloten om de 

opdrachtverlening in een Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders te agenderen, in te 

plannen op 18 november 2020. 

 

Proces en uitkomst van de Europese aanbestedingsprocedure 

De aanbestedingsprocedure heeft plaatsgevonden onder auspiciën van de Auditcommissie conform het door 

de Raad van Commissarissen vastgestelde plan van aanpak. De Europese aanbesteding is op 1 juni 2020 op 

de daarvoor bestemde platforms gepubliceerd.   

 

Een multifunctioneel team heeft de ingediende inschrijvingen beoordeeld aan de hand van de 

gunningscriteria zoals afgestemd met de Raad van Commissarissen. De Selectiecommissie – bestaande uit 

de voorzitter van de Auditcommissie, de CFO en de Directeur Financiën – heeft de uitkomsten van de 

beoordelingen door het multifunctionele team en de ontvangen inschrijvingen beoordeeld. Vervolgens heeft 

de Selectiecommissie de presentaties van de betreffende leveranciers beoordeeld op de inhoud van de 

dienstverlening, de kwaliteit van de teamsamenstelling, de prijsstelling en de “personal en cultural fit” van 

de leverancier en het voorgestelde team. Uit dit proces is EY als meest geschikte partij naar voren gekomen. 

 

Verder is relevant dat gegeven accountantsregelgeving PwC nog slechts vier jaar accountant van Enexis zou 

kunnen zijn. EY daarentegen kan maximaal 10 jaar accountant zijn van Enexis en daardoor voor meer 

continuïteit zorgen. 

 

De Raad van Commissarissen heeft in zijn vergadering van 1 oktober 2020 het advies van de 

Auditcommissie om EY de opdracht voorlopig te gunnen overgenomen. 
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Vervolgstappen en transitie van huidige naar nieuwe accountant 

Conform de planning van de aanbestedingsprocedure is de voorlopige gunning op 1 oktober 2020 gedeeld  

met beide inschrijvers aan de hand van een gunnings- resp. afwijzingsbrief waarin onderbouwd de score op 

onderdelen kenbaar is gemaakt. 

 

Na de voorlopige gunning is de wettelijke 20 kalenderdagen ‘stand-still’ termijn gestart. Tijdens deze 

periode kunnen inschrijvers de voorlopige gunning juridische aanvechten indien zij hier aanleiding toe zien. 

Na het verlopen van deze 20 kalenderdagen kan conform de procedure overgegaan worden tot definitieve 

gunning.  

 

De definitieve gunning - middels een bericht hieromtrent aan de inschrijver - vindt plaats op 19 november 

2020 na besluitvorming in de BAvA op 18 november 2020. 

 

Met EY keert Enexis terug bij haar vorige accountant. EY heeft in haar plan van aanpak expliciet aandacht 

geschonken aan de wijze waarop de transitie van PwC naar EY zal plaatsvinden. Al tijdens het lopende 

controlejaar zal EY starten met het ‘schaduwen’ van de werkzaamheden van de huidige accountant van 

Enexis. Dat zorgt voor een rollende start en voorkomt tegenstrijdige standpunten in de accounting.  

 

Advies Aandeelhouderscommissie 

Het advies van de Aandeelhouderscommissie hieromtrent dat is uitgebracht op grond van artikel 4.1.h van 

het Convenant Enexis Holding N.V. treft u bijgevoegd aan. 

 

Voorstel 

Verlenen van opdracht aan EY (uit hoofde van artikel 34 statuten Enexis Holding N.V.) voor   

accountantsdiensten ten behoeve van Enexis Holding N.V. voor een periode van 4 jaar met 3 

verlengingsopties van telkens 2 jaar. 

 



 

 

Enexis Holding N.V. 
Raad van Commissarissen 
T.a.v. de heer Moerland 
Postbus 856 
5201 AW ‘s-Hertogenbosch 
 
 
 
Onderwerp    
Schriftelijk advies AHC Enexis Holding N.V. 

 
 
 
Geachte heer Moerland, 
 
In antwoord op uw verzoek van 19 oktober jl., kenmerk 20RvCE1019 met als 
onderwerp advies opdrachtverlening accountant Enexis Holding N.V. bericht ik 
u het volgende:  
 
De AHC heeft nog vragen bij de procedure van de verlenging en de rol van de 
AHC daarbij en treedt hierover in de AHC-vergadering van 18 november graag 
nader in overleg met de RvC, alvorens hierover een advies uit te brengen.  
 
Dit staat een positief advies over de gunning aan EY niet in de weg, mede met 
het oog op de procedure en termijnen. De ontvangen stukken geven blijk van 
een zorgvuldig doorlopen proces en de hiervoor genoemde vragen kunnen 
separaat van de gunning worden besproken. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
C.A. van der Maat    H.H. Driessen 
Voorzitter     Secretaris  
 
 
 
 
 
 

Datum 
11 november 2020 

Ons kenmerk 
- 

Uw kenmerk 
- 

Contactpersoon 
H.H. Driessen 

Mailadres 
hdriessen@brabant.

nl 

Bijlage(n) 
 

mailto:hdriessen@brabant.
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