xxllnc
Gemeente Golrle
t.a.v. de heer B- van 't Westeinde
c.c. Burgemeester en Wethouders/ griffie
Postbus 17
5050 AA Goirle

Hengelo, 25 oktober 2021
Betreft: Aanbesteding Belastingen
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Op 30 juni 2021 hebben de GHO gemeenten aangegeven de met TOG Nederland
Zuid B.V. ('TOG") gesloten overeenkomst met betrekking tot de levering van software
en dienstverlening voor de afdelingen Belastingen met ingang van 31 december
2021 le willen beëindigen. TOG, althans Exxellence Groep BV (xxllnc) die TOG op 27
augustus 2021 heefi overgenomen ("TOGixxllnc") , heeft zich bij de mededeling
neergelegd.. Een belangrijke rol bij de opstelling van TOG heeft gespeeld dat de
GHO Gemeenten hebben aangegeven een aanbesteding te zullen publiceren voor
verdere (deel) werkzaamheden en de levering van de specifieke software. Aan deze
aanbesteding(en)wenste TOG althans TOGlxxllnc mee te doen.
Onlangs hebben de GHO gemeenten in reactie op de vraag wannêêr de nieuwe
aanbesteding(en) zou worden gepubliceerd, evenwel plots aangegeven zonder
oproep tot concurrentie een opdracht te hebben verstrekt aan Level Software B.V
('LEVEL") Die mededeling heeft TOG/xxllnc om meer dan één reden verbaasd.
ln de eerste plaats is het sluiten van een overeenkomst zonder voorafgaande
aanbesteding zoals u weet onrechtmatig. De waarde van de opdracht is immers
hoger dan de drempelwaarde en van enige uitzondering om van aanbesteden af te
zien, lijkt geen sprake. Onrechtmatig inkopen is niet alleen onwenselijk, maar leidt
veelal ook tot discussies met de accountant in het kader van de controle van de
jaarrekening.
Het afzien van een aanbesteding staat ten tweede ook haaks op de belofte van de

GHO gemeenten aan TOG/xxllnc om aan te besteden.
Dat geldt tot slot te meer waar de GHO gemeenten er kennelijk voor hebben gekozen
zaken te doen met LEVEL. LEVEL is een jonge speler, die in belangrijke mate wordt
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bemenst door voormalig werknemers van TOG/xxllnc, LEVEL beschikt niet over
geschikte, ofÍ the shelf software die door de GHO gemeenten gemakkelijk zal kunnen
worden ingezet. lntegendeel; die software zalvan scratch af moeten worden
ontwikkeld, hetgeen tijdrovend is en de nodige afstemming zal vragen. TOG/xxllnc
gaat er daarbij vanuit dat Level Software geen gebruik maakt van soÍtware die door
TOG/xxllnc is ontwikkeld omdat dat onrechtmatig zou zijn. Gezien het feit dat Level
Software B.V. dit jaar is opgericht valt moeilijk in te zien hoe men reeds nu een
bewezen softwareoplossing heeft kunnen ontwikkelen (zonder inbreuk te maken op
de softwarecode van TOG/xxllnc). Ontwikkeling van een dergelijk omvangrijk
softwarepakket, inclusief één jaar schaduw draaien om de betrouwbare werking te
kunnen garanderen, kost gevestigde partijen doorgaans ten minste anderhalf jaar (en
voor Level Software B.V. als relatief kleine speler vergt dit waarschijnlijk nog meer
ontwikkeltijd). Tegen deze feitelijke achtergrond is de rechtvaardiging van het besluit
niet aan te besteden maar uit de hand te gunnen, bepaald niet voor de hand liggend.
Tegen de achtergrond
bevestigen dat alsnog
waarom zij menen dat
reactie zal TOG/xxllnc

van het voorgaande vezoek ik de GHO Gemeenten te
tot aanbesteden zalworden besloten althans te motiveren
daarvan rechtmatig kan worden afgezien. Op basis van uw
zich beraden op eventuele verdere stappen'

Tenslotte willen wij onze zoÍ9 over de op 21 oktober 2021 mel ons gedeelde
conversie planning delen. Aangezien u in uw planning aangeeft, nu, week 43 te
starten met de proefconversie voor de drie gemeenten, en week 51 deze te hebben
afgerond. Zoals u weet heeft TOG/xxllnc veel ervaring met degelijke trajecten en
houden wij zelf doorgaans een planning aan van tenminste 4 tot 6 maanden. Wij zijn
dan ook genoodzaakt u hierbij op de hoogte te brengen; Dat TOG/xxllnc op geen
enkele wijze verantwoordelijk gehouden kan worden voor de gehanteerde planning
en de resulaten van de conversie werkzaamheden. Een afschrift van dit bericht stuur
ik aan uw colleges ttir beoordeling en bestudering.
Met vriendelijke groet,
xxllnc

mr M,A. (utarce) Dillissen
Directeur Belastingen
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