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Voordracht van de raad van commissarissen van Heijmans N.V. ten behoeve van 

besluitvorming op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans N.V.                 

d.d.  18-04-2012 omtrent de benoeming van de externe accountant van Heijmans N.V.                 

voor een periode van twee jaar 

 

De raad van commissarissen van Heijmans N.V. draagt KPMG Accountants N.V. voor om voor een 

periode van twee jaar te herbenoemen als de externe accountant van Heijmans N.V.   

Dit impliceert het verstrekken van de opdracht voor de controle van de jaarrekening van Heijmans 

N.V. voor de boekjaren 2012 en 2013.       

 

In het kader van deze voordracht hebben zowel de raad van bestuur van Heijmans N.V. als de 

auditcommissie het functioneren van KPMG in de diverse entiteiten van Heijmans N.V. en de 

diverse capaciteiten waarin KPMG fungeert binnen Heijmans beoordeeld.  

Gebleken is dat KPMG is staat is om objectief en onpartijdig een oordeel te vormen omtrent alle 

zaken die vallen binnen de reikwijdte van zijn opdracht. Daarbij is sprake van een goede balans 

tussen effectiviteit en efficiëntie, bijvoorbeeld in het kader van controlekosten, risicobeheersing en 

betrouwbaarheid.  

 

In de Professional Code van KPMG zijn de voorschriften voor professioneel gedrag en op het 

gebied van kwaliteit en onafhankelijkheid opgenomen. Jaarlijks vindt de bevestiging plaats van de 

onafhankelijkheid van de KPMG professionals. 

 

KPMG behoort tot de grotere accountantskantoren wereldwijd. Als accountant heeft KPMG 

gedurende een lange tijd diensten verleend aan Heijmans.  

 

 


