
Verslag hoorzitting inzake bezwaar tegen Wob-besluit betreffende Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen

Datum en tijd: 13-01-2021, 15.00-15.45 uur

Aanwezigen:

De voorzitter heet bezwaarmaker welkom. Er is bezwaar gemaakt tegen het besluit op het Wob-
verzoek over informatie met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Bezwaarmaker legt uit dat de aanleiding voor het verzoek was dat in het verleden overzichten

werden gepubiiceerd (door Financien) van verieende opdrachten en subsidies, maar dat deze
overzichten sinds 2015/2016 niet meer op die vindpiaats worden gepubiiceerd. Bezwaarmaker is
benieuwd naar bedragen van opdrachten en subsidies die op dit onderwerp zijn uitgezet en is op
zoek naar de genoemde overzichten. Het verbaasde hem dan ook dat in de openbaar gemaakte
documenten aiie verieende bedragen waren zwart geiakt.

De voorzitter vat samen dat bezwaarmaker op zoek is naar overzichten van subsidiebedragen en
opdrachtverieningen, waarin is vermeid weike bedragen aan weike partij zijn verieend.
Bezwaarmaker bevestigd dit, hij was niet op zoek naar de achteriiggende stukken. Die heeft hij ook
meteen in de pruiienbak gegooid. De voorzitter geeft nog aan dat onder de Wob geen piicht bestaat
om nieuwe documenten te maken, zoais overzichten. Vanuit dat oogpunt en het feit dat in het Wob-
verzoek ook een opsomming van documenten is opgenomen, is het begrijpeiijk dat aiie documenten
zijn verzameid bij het ontbreken van een bestaand overzicht. Maar hij is het met bezwaarmaker
eens dat het weiiicht handiger was geweest ais daarover eerst met hem overieg was geweest.

Indien het niet mogeiijk is om overzichten te ontvangen, verzoekt bezwaarmaker om de documenten

te ontvangen waarin verieende subsidiebedragen en opdrachtbedragen zijn vermeid, zonder dat
deze zijn weggeiakt.

De voorzitter siuit de hoorzitting af en dankt bezwaarmaker voor de toeiichting.

Den Haag, 20 januari 2021

Voorzitter Lid/secretaris

Dit verslag is niet voorzien van handtekeningen. Vanwege de (werk)voorschriften random COVID-19 is
ondertekening praktisch niet mogeiijk gebleken. In een formele en beveiiigde omgeving is vastgeiegd dat de
besiissingsbevoegde medewerker akkoord is met de inhoud van dit document.
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Betreft Subsldle Advleskeuze.nl "Benchmarking kwaliteitsborging ICT"

ii^minbzk.nl

Kenmerk

2017-0000520815

Uwr keninerk

Geachte heer|

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 16 oktober 2017 waarin u verzoekt om

een subsidie voor het project "Benchmarking kwaliteitsborging ICT" deel ik u mee
dat ik bereid ben u, op grond van de Subsidieregeling experimenten en

kennisoverdracht wonen 2013, een projectsubsidie toe te kennen voor een bedrag
van € 9.075 voor de volgende activiteit:

1. De uitvoering van een vooronderzoek om in kaart te brengen aan wetke
vereisten uit ICT-oogpunt een goed werkende benchmarkingsystematiek
voor marktpartijen in de bouw zou moeten voldoen,

De subsidie is vastgesteld op C 9.075. Dit bedrag is incluslef alle eventuele voor

uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. U kunt het bedrag
binnenkort verwachten op rekeningnummer^^^^H^^^^^^ t.n.v.
Advieskeu2e.nl.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform opzet, zoals die is
beschreven in uw bovengenoemde brief en bijbehorend projectplan.

Aan deze subsidieverlenlng verbind Ik de navolgende verplichtingen:

1. U dient een bewijs te bewaren dat de gesubsidleerde activiteiten hebben

plaatsgevonden.

2. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de

activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen

worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die
aan de subsidies zijn verbonden zai worden voldaan.

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast
te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in
voldoende mate naleeft.
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Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit
van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en
oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register
wordt onder meer bijgehouden weike sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere
vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de
subsidlevaststelling), indien nodig, genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer^^^^^BI bereikbaar
onder nummerl

Directoraat- Generaal

Bestuur en Wonen

Programmadirectie Bouwen
en Energie

Datum

23 november 2017

Kenmerk

2017-OOOOS20815

Hoogachtend,
De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,

b.a.

Directeur Programmadirectie Bouwen en Energie
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Balance & Result Organisatie Adviseurs
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Datum

Referentlenummer

Betreft

2 maart 2020

2020-0000003090

SutJSldie Balance & Result Organisatie Adviseurs *
Opstartproject regionale Wkb praktijknetwerken"

Mractoraat-eanaraal

Baatuur Riiimt* an Wonan
Oirecbe Botmwn en Encrgie

Turftnartct 147

Dan haag

Postbus 20011

2500 EA Dan Haag
www.rljksovertieM.nl

www.bcebook.coni/mlnbzk
www.twltter.com/minbik

Contactparsoofi

>mlnbzk.nl

2020-0000035077

Uw kanmark

Geachte heer|

Onder verwijzing naar uw subsidieaanvraag van 19 december 2019 waarin u
verzoekt om een subsidie voor het project 'Opstartproject regionale Wkb
praktijknetwerken' deel ik u mede dat Ik bereid ben u op grond van de
Subsidieregeling expeiimenten en kennlsoverdracht wonen 2013 een subsidie toe

te kennen voor een bedrag van € 39.500 voor de actlvltelten zoals beschreven In
uw aanvraag.

Dit bedrag is indusief alie eventuele voor uw rekening blijvende tielastingen,
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot
verstrekt van 80% van het te subsidieren bedrag. Dit voorschot van € 31.600
wordt na het verzenden van de beschikking betaalbaar gesteld op uw
rekeningnummeiUmUm^^^HI^ ten name van Balance & Result
Organisatie Adviseurs.

De start van de subsidieactiviteiten is op 13 januari 2020. De activiteiten zullen
uiterlijk 1 april 2020 zijn afgerond.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een
vaststelllngaanvraag In te dienen. Wij verwachten uw vaststelllngsaanvraag
daarom ulteiiijk 1 jull 2020 te ontvangen. De subsidie zai blnnen 22 weken na
ontvangst van uw vaststelllngsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij
punt a hieronder beschreven bewijs. Na vaststelling van de subsidie zai het
eventuele restantbedrag van € 7.900 op bovengenoemd rekeningnummer gestort
worden.

De ultwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals
die is beschreven in uw bovengenoemde brief.

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:
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a. U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidleerde
activiteiten hebben plaatsgevonden.

b. U dient onmlddellijk schrifteiijk te melden zodra aannemelijk Is dat de
activiteiten waarvoor de subsidie is verieend niet tijdig, of niet geheei

zuiien worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheei aan de
verpllchtingen die aan de subsidie zi]n vertranden zai worden voidaan.

Voiledigheidshaive attendeer ik u erop dat ik op grond van artikei 4:46 van de
Aigemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast
te steilen, ais u de aan de subsidie verbonden verpllchtingen niet of niet in
voidoende mate naieeft.

Daamaast verwijs ik naar artikei 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besiuit
van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en
oneigeniijk gebruik een departementaai register wordt bijgehouden. In dit register
wordt onder meer tHJgehouden weike sanctiemaatregel (bestuuriijke boete, iagere
vaststeliing, intrekking van de subsidieveriening of intrekking van de
subsidievaststeiiing) genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voidoende te hebben geTnformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heerpB^^^^HH bereikbaar
onder nummerl

OfrMteraat-CmmtmI

a«stiiur Ririmte an Wonan

Directie Bouwen en Energie

Datum

2 maart 2020

Kwanarli

2020-0000035077

Hoogachtend,
De minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties,
namens deze,

Directeur Bouwemen tnetgte

Belanghebtenden kunnen binnen zes tweken na bekendmaklng van dR besluR daartegen per brief

bezwaar maken bq de Minister van Binneniandse Zaken en Konlnknjksrelattes, ta.v. OGBRW/BaE

Pottbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrlft meet zqn ondertekend, voorzien zi]n van een

datum alsmede de naam en het adres van de kidiener en dient vergezeld te gaan van de grondcn waartjp

het bezvtaar berust en, zo mogeiijk, een afschrlft van het besluR waartegen het bezwaar is gerlcht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

BIM media

T.a.v. de heer||||||||
Postbus 16262

2500 BG Den Haag

Datum 19 febmart 2015

Betreft Subsldle tevens vaststeiiing congres 10 december 2014
Kwallteltsborging In de bouw, Wordt de bouw vraaggericht?"

Olrectoraat-Cenenal

Wonen en Bouwen

DIrectie Bouwen

Turfmarkt 147

Den Haeg
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

www.facet>ook.com/minbzk
www.twttter.cofn/minbzk

Contaeltiei euuii

imlnb7k.nl

Kenmark

2015-0000086614

Uw kanmerk

27 oktober 2014

Geachte heer||||

Onder verwijzing naar uw aanvraag 26 oktober 2014 waarin u verzoekt om een
subsldle ten behoeve van het congres op 10 december 2014 "Kwallteltsborging In
de bouw, Wordt de bouw vraaggericht?" jongstledens dee! Ik u mede dat Ik bereld
ben u op grond van de algemene wet bestuursrecht (AWB); De Kaderwet BZK-
subsidles van 1 Jull 2013, het Kaderbesluit BZK-subsldies van 1 Jull 2013 en de
subsldleregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 Ingaande 1 jull
2013 (Staatscourant, 20 JunI 2013 nr. 16506); hiema te noemen het
subsldlebeslult en subsldleregeling een subsldle toe te kennen voor de volgende
activlteit:

1. Congres Kwallteltsborging In de bouw, Wordt de bouw vraaggericht van 10
december 2014.

De subsldle Is vastgesteld op € 43.498^00^i^edra^wor^ In ̂ in
overgemaakt naar rekenlngnummer^|^^|^^m en BIG
t.n.v. BIM media te Den Haag.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform opzet, zoals die Is
beschreven In bovengenoemde brief.

Aan deze subsldieverlening verbind Ik de navolgende verplichtingen:

1. U dIent een bewljs te bewaren dat de gesubsidleerde activltelten hebben
plaatsgevonden (bljvoorbeeld een flyer).

2. U dIent onmiddellljk schriftelljk te melden zodra aannemelljk Is dat de ac
tivltelten waarvoor subsldle Is verieend niet tijdig, of niet geheel zullen
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die
aan de subsidies zijn verbonden zai worden voldaan.

Volledigheldshalve attendeer Ik u erop dat Ik op grond van artikel 4:46 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsldle op een lager bedrag vast te
stellen, als u de aan de subsldle verbonden verplichtingen niet of niet in voidoende
mate naleeft.
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Ik vertrouw crop u hiermee voldoende te hebben qemfonmeer^Mocht u noc
vraqen hebben, neemt u dan contact op met dhr.j^^^HHjjH telefoon I

Datum

19 februarl 2015

Kanmarfc

2015-0000086614

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,

Directeur Bouwen

Balanohebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dlt beslutt daartegen per brief bezwaar

maken bij de Minister van BInneniandse Zaken en Konlnkrijksreiaties, t.a.v. W&R/DGWB/directie Bouwen,

Posttxis 20011, 2500 EA Den Haag. Met bezwaarschrift meet zijn ondertekend, voorzlen zijn van een

datum aismede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeid te gaan van de gronden waarop

het bezwaar berust en, zo mogeHjk, een afschrift van het beshjlt waartegen het bezwaar is gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradrcs Postbuf 20011 2500 EA Den Haag

BNA

T.a.v. mevrouw|
Postbus 19606

1000 GP Amsterdam

Datum 2 maart 2020

Referentlenummer 2020-3587

Betreft Subsidie BNA " Samenwerking Architect, Aannemers
& Kwaliteitsborgers in Unieke Projecten (SAAK-UP)

CNrvcteraat-6«n«raal

Bastuur Rulmta an Wonm
Dircctie Bouwan tn Enargia

Tuifmarlct 147

Den haeg

Poetbut 20011

2500 EA Den Hug

www.iijksovertieid.nl

www.ficebook.com/minbzk
www.cwitter.com/minbzk

Contactparaoon

nbzk.nl

Ken mark

2020-0000040378

Uw ken mark

Geachte mevrouw |

Onder verwijzing naar uw subsidieaanvraag van 5 december 2019 waarin u
verzoekt cm een subsidie voor het project "Samenwerking Architect, Aannemers
& Kwaliteitsborgers in Unieke Projecten (SAAK-UP)' deei ik u mede dat ik bereid
ben u, op grond van Subsldieregeiing experimenten en kennisoverdracht wonen
2013 een subsidie toe te kennen voor een bedrag van € 44.810 voor de
activiteiten zoais beschreven in uw projectpian.

Dit bedrag is inciusief aiie eventueie voor uw rekening biijvende beiastingen,
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondsiag wordt een voorschot

verstrekt van 80 % van het te subsidifiren bedrag. Dit voorschot van € 35.848
wordt na het verzenden van de beschikking betaaibaar gesteid op uw
rekeningnummer ten name van BNA.

De start van de subsidieactivtteiten is op 1 december 2019. De activiteiten zuilen

uiterlijk 1 december 2020 zijn afgerond.

Na afioop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een
vaststeiiingaanvraag in te dienen. Wij verwachten uw vaststetiingsaanvraag
daarom uiterlijk 1 maart 2021 te ontvangen. De subsidie zai binnen 22 weken na
ontvangst van uw vaststeiiingsaanvraag worden vastgesteid op basis van het bij
punt a hieronder beschreven bewijs. Na vaststeiiing van de subsidie zai het
eventueie restantbedrag van € 8.962 op bovengenoemd rekeningnummer gestort
worden.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoais
die is beschreven in uw bovengenoemde brief.

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navoigende verpiichtingen:

a. U dient een bewijs over te ieggen waaruit biijkt dat de gesubsidieerde
activiteiten hebben piaatsgevonden.
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b. U dient onmiddellijk schrlftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de
actlvitelten waarvoor de subsidle Is verteend niet tljdig, of niet geheel

zutlen worden venicht of dat niet tljdig, of niet geheel aan de

verpllchtingen die aan de subsidle zijn verbonden zai worden voldaan.

Volledlgheidshalve attendeer Ik u erop dat Ik op grond van artikel 4:46 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidle op een lager bedrag vast
te stellen, als u de aan de subsidle verbonden verpllchtingen niet of niet in
voldoende mate naleeft.

SMtMur Ruifnt* wi Wonan

DtrecUe Bouwen en Energie

Datum

2 maart 2020

2020-0000040378

Daamaast verwijs Ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit
van 30 mei 2013) waar Is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en
oneigenlljk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register
wordt onder meer bijgehouden weike sanctlemaatregel (bestuuiiljke boete, lagere
vaststelling, Intrekking van de subsidieveriening of Intrekking van de
subsldievaststelling) genomen Is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer||||||^|^H bereikbaar
onder nummer

Hoogachtend,
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles,
namens deze.

En leenDirecteur Bouwei

Belanghebbenden kunnen btnnen zes weken na befcendmaking van dit besluit daartegen per brief

bezwaar maken bij de Minister van Dkineniandse Zaken en KoninkrIJksreiaties, ta.v. DGBRW/B&E

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet ziJn ondertekend, voorzten zi]n van een

datum atsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeid te gawi van de gronden waarop

het bezwaar berust en, zo nrwgdijk, een afKhrift van het besftjit waartegen het bezwaar is gericht.

t  '

r

'  ---
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelades

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Bouwend Nederland

T.a.v. de heernmm
Postbus 340

2700AH Zoetermeer

Datum

Referentlenummer

Betreft

26 Juni 2020

2020-0000003570

Subsidie Bouwend Nederland " Implementatie Wet
Kwallteitsborging voor het bouwen'

Mractersat- Ceiwl

Bastuur Ruifiita en WoMn

Directie Bouwm en Energle

Turfmarict 147

Den haag
Postbus 20011

2SOO EA Den Haag
www.iijksoverheld.nl

wnNw.racebcoi(.co(n/ni<nbzk

www.twitter.com/nitnbzk

minfazk.nl

2020-0000039577

tlw kanmarfc

Geachte heerl

Onder verwijzing naar uw subsidieaanvraag van 19 december 2019 waarin u
verzoekt om een subsidie voor het project 'Implemtantie Wet Kwalitietsborging
voor het bouwen" deel ik u mede dat Ik bereid ben u op grond van de
Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 een subsidie toe
te kennen voor een bedrag van € 162.500 voor de activiteiten zoals beschreven in
uw aanvraag.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende beiastlngen,
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot
verstrekt van 80% van het te subsidi^ren bedrag. Dit voorschot van € 130.000
wordt na het verzenden van de beschlkking betaaibaar gesteld op uw
rekeningnummer^^^^^^^^^^^^pten name van Bouwend Nederland.

De start van de subsidieactiviteiten is op 1 augustus 2019. De activiteiten zutlen
uiterlijk 1 januari 2021 zijn afgerond.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een
vaststellingaanvraag in te dienen. Wi] verwachten uw vaststellingsaanvraag
daarom uiterlijk 1 april 2021 te ontvangen. De subsidie zai binnen 22 weken na
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij
punt a hieronder beschreven bewijs. Na vaststelling van de subsidie zaI het
eventuele restantbedrag van C 32.500 op bovengenoemd rekeningnummer
gestort worden.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals
die Is beschreven in uw bovengenoemde brief.

Aan deze subsidieverlening verbind Ik de navolgende verpllchtingen:

a. U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde
activiteiten hebben plaatsgevonden (bijvoort>eeld een congres- of
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Mractersat- ewwiel

Bwtuur Ruinit* wi WOfMn

Olrcctie Bouwm en Energie

C.

d.

e.

onderzoeksrapport). Tevens dient u een einddeclaratie (prestatie en
gerealiseerde kosten) over te ieggen, weike is opgesteld conform de door
u ingediende begroting.

U dient een controleverklaring over te Ieggen zoals bepaald in artikel 24
van het Kaderbesluit BZK-subsidies. De controlevericlaiing wordt
opgesteld conform de NBA standaard bij subsldieverantwoordlngen in de
publieke sector.

U dient onmlddellijk schrifteiijk te meiden zodra aannemeiijk is dat de

activiteiten waarvoor de subsidie is verteend niet tijdig, of niet geheei
zuilen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheei aan de

verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zai worden voldaan.

Indien met gebruikmaking van deze subsidie derden worden ingehuurd
om commerciSle activiteiten te verrichten, dient gewaart>orgd te worden

dat deze activiteiten tegen marktconforme voorwaarden of met

inachtneming van de de-minimisverordening (Verordening (EU) Nr.
1407/2013) worden uitgevoerd. Aangetoond zai moeten worden op weike

wijze Stichting Bouwkwalitelt hiervoor zorg draagt. E^n van de manieren

om activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te reaiiseren Is

bijvoorbeeid het vragen van meerdere offertes.

De verenlging dient een gescheiden boekhouding te hanteren, op

zodanige wijze dat de inkomsten en uitgaven voor dit project gescheiden

van de overige activiteiten van de verenlging worden geadministreerd

26]unl2020

2020-0000039577'

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast
te stelien, ais u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in
voldoende mate naleeft.

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit
van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en
oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register
wordt onder meer bijgehouden weike sanctiemaatregel (bestuuriijke boete, lagere
vaststeiling, intrekking van de subsidieveriening of intrekking van de
subsidievaststelling) genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer^HHHIHBII bereikbaar
onder numme

Hoogachtend,
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze.

Directeur Bouwen en Energle
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Dlrectoraat- Gananuil

B«stuur Ruimte en Wonen

Directie Bouwm en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dft beslult daartegen per brief

bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksreiaties, t.a.v. DGBRW/B&E

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Met bezwaarschrift moet zljn ondertekend, voorzlen zljn van een

datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop

het bezwaar berust en, zo mogelljk, een afschrift van het beslult waartegen het bezwaar Is geiicht.

Datum

26 juni 2020

Kenmerfc

2020-0000039577
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaries

> Retoursdres Postbus 20011 2S00 EA Den Hsag

Building Changes Support B.V.

T.a.y. de heerdmn
Van der Burghweg 1
2628 CS Delft

Oiractoraat-OMMraal

Mstuur Ruimte an Wonam

DIrectle Bouwen en Enerqle

Turfmarkt 147

Den Haag

PosttMJS 20011

2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactparaoon

minbzfc.nl

Datum

Referentienummer

Betreft

Geachte heerfl^H

9 mei 2019

2019-0000039983

Subsldle Building Changes Support 'Koplopers wkb
lOplus'

Kanmarli

2019-0000201339

Uv* kanmarli

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 22 maart 2019 waarin u verzoekt om een
subsldle voor het project "Koplopers wkb lOplus' deel Ik u mee dat Ik bereid ben
u, op grond van de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen
2013, een projectsubsidie toe te kennen voor een bedrag van € 17.125 voor de
activltelten zoals beschreven In het projectplan.

De subsldle Is vastgesteld op € 17.125. Dit bedrag Is Incluslef alle eventuele voor
uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. U kunt het bedrag
binnenkort verwachten op rekenlngnummer|||H^^H^^^^^^^t.n.v.
Building Changes Support.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform opzet, zoals die Is
beschreven in bovengenoemde brief.

Aan deze subsidleveriening verbind Ik de navolgende verpllchtingen;

1. U dIent een bewijs te bewaren dat de gesubsidieerde activltelten hebben

plaatsgevonden.

2. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de

activltelten waarvoor subsldle is verieend niet tijdig, of niet geheel zullen

worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verpllchtingen die

aan de subsidies zijn verbonden zai worden voldaan.

Volledlgheidshalve attendeer ik u erop dat Ik op grond van artlkel 4:46 van de

Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsldle op een lager bedrag vast
te stellen, als u de aan de subsldle verbonden verpllchtingen niet of niet in
voldoende mate naleeft.

Daamaast verwIJs Ik naar artlkel 25 van het Kaderbeslult BZK-subsldles (Beslult
van 30 mel 2013) waar Is opgenomen dat ter voorkoming van misbrulk en
onelgenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register
wordt onder meer bijgehouden weike sanctlemaatregel (bestuuriijke boete, lagere
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vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de
subsidievaststelling), indien nodig, genomen is.

Ik vertrouw erop u hienmee voldoende te hebben geTnformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer^H^B^H bereikbaar
onder nummerf

Hoogachtend,

De Minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

IMractoraat- SaMrul

■Mtuur Ruhnte wi Wonwi
Dtrectle Bouwen en Energie

Datum
9 mei 2019

2019-0000201339

Directeur Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit beslult daartegen per brief
bezwaar maken bij de Minister van Binneniandse Zaken en Konlnkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/B&E,
P(»tbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarscbrift moet zljn ondertekend, voorzlen z|]n van een
datum alsmede de naam en het adres van de Indlener en dient vergezetd te gaan van de gronden waarop
het bezwaar berust en, zo mogelljk, een afSchrtft van het beslult waategen het bezwaar Is gerlcht.
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Ministerfe van BInnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

>Retoun<frcsPostbus 20011 2S00 EA Den Haag

gBOU.
De heer|
Herenwal 124

8441 BE HEERENVEEN

Datum:

Referentienummer:

Betreft:

17 Juli 2020

2020-65272

Subsidieverlening Evalueren 10 proefprojecten WKB

D« saw / DIrMlla

Ministerte van Binnenlandse

Zaken en Konlnkrijksre<aties

Turftnarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag
http://vniviM.iliksoverheld.nl

Contactparaoon

minbzk.nl

2020-0000416882

Ihw kanmark

Mila««(n)

Geachte heer^^m

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 2 juli 2020 waarin u verzoekt cm een

subsidie voor het projed Evalueren 10 proefprojecten WKB dee! Ik u mede dat

Ik bereld ben u, op grond van artlkel 2 van de Kaderwet oveiige BZK-subsldles

en het Kaderbeslult BZK-subsldles een (Incldentele) subsidie toe te kennen

voor een bedrag van maximaal € 26.250 excluslef BTW voor de actlvltelten

zoals beschreven in uw projectplan.

Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot verstrekt van 80%

van het te subsldl^ren bedrag. U ontvangt dit voorschot van C 21.000,00 In

juli 2020 op rekenlngnummer^^^^^^^^^^^pten name van gBOU.

De start van de subsidleactlvlteiten is op 1 augustus 2020. De actlvltelten zul-

len ulterlljk 30 november 2020 zljn afgerond.

Na afloop van de gesubsldleerde actlvltelt heeft u 13 weken de tijd om een

vaststelllngaanvraag In te dienen. Wlj verwachten uw vaststelllngsaanvraag

daarom ulterlljk 1 maart 2021 te ontvangen. De subsidie zai binnen 22 weken

na ontvangst van uw vaststelllngsaanvraag worden vastgesteld op basis van

het bij punt a hieronder beschreven bewljs. Na vaststelling van de subsidie zaI
normallter het eventuele restantbedrag van € 5.250,00 op bovengenoemd

rekenlngnummer gestort worden.

De ultwerking van het project dient te geschleden conform de projectopzet,

zoals die Is beschreven In uw bovengenoemde brief.
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Aan deze subsidievertening verbind ik de navolgende verplichtingen:

a. U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde ac-
tiviteiten hebben plaatsgevonden.

b. U dient onmiddeiiijk schriftelljk te melden zodra aannemelijk is dat de ac-
tlvtteiten waarvoor de subsidie is verleend nlet tijdig, of niet geheel zuiien

worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheei aan de verpiichtingen die

aan de subsidie zijn verbonden zai worden voldaan.

Volledlgheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de

Aigemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een iager bedrag

vast te stelien, ais u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet

in voidoende mate naieeft.

Daamaast verwijs ik naar artikei 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Be-

sluit van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik

en oneigeniijk gebruik een departementaai register wordt bijgehouden. In dit
register wordt onder meer bijgehouden weike sanctiemaatregel (bestuurlijke

boete, iagere vaststelling, intrekking van de subsidievertening of intrekking

van de subsidievaststeliing) genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voidoende te hebben gelnformeerd. Mocht u nog

vragen hebben, neemt u dan contact op met bereikbaar via
teiefbonnummer:|

Hoogachtend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze.

Datwn

17 lull 2020

K«nm«rk

2020-0000416682

b.a.

eur Bouwen en tnergie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaklng van dit besluit daartegen per brief

bezwaar maken bIJ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ta.v. BenE, Postbus

20011, 2500 EA Oen Haag. Het bezwaarschrtft meet zljn ondertekend, voorzlen zljn van een datum

alsmede de naam en het adres van de indlener en dient vergezeid te gaan van de gronden waarop

het bezYvaar bervist en, zo mogelijk, een afschrift van het besiuit waartegen het bezwaar is gericht.
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, -W - Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaries

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

PlanGarant Nederland B.V.

De

Graaf Reinoldweg 4

8084 JH T HARDE

Datum:

Referentienummer:

Betreft:

8 juli 2020

2020-54367

Subsidieverlening Proefproject WKB SNG Barratt

Rosmalen

DG BRW / Directie

Bouwen en Energie

Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

http;//wvm. rijksGverheid.nl

Contactpersoon

(§)minbzk.nl

Kenmerk

2020-0000398180

Uw kenmerk

Bjjlage(n)

Geachte heer^^f,

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 20 april 2020 waahn u verzoekt om een

subsidie voor het Proefproject WKB SNG Barratt Rosmalen dee! Ik u mede dat Ik

bereld ben u op grond van artikel 2 van de Kaderwet overige BZK-subsidies en het

Kaderbesluit BZK-subsidies een subsidie toe te kennen voor een bedrag van
€ 5.000,00 exciusief BTW voor de voigende activiteit(en):

10.2.g

De subsidie Is vastgesteid op € 5.000,00 zijnde het maximaai per proefproject

toe te kennen bedrag. DIt bedrag is inciusief aiie eventueie voor uw rekening

biijvende beiastlngen. U kunt het bedrag in de maand juii 2020 verwachten op

rekeningnummerjl^^^^^^^^^^^^^^ t.n.v. PlanGarant Nederland B.V.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform opzet, zoais die is

beschreven in bovengenoemde brief.

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navoigende verpiichtingen:

1. U dient een bewijs te bewaren dat de gesubsidieerde activiteiten hebben

piaatsgevonden.
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2. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac-

tivlteiten waarvoor subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen

worden verhcht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die

aan de subsidies zijn verbonden zai worden voldaan.

Voiledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de

Aigemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag

vast te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet

in voldoende mate naleeft.

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Be-

sluit van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik

en oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit

register wordt onder meer bijgehouden weike sanctiemaatregel (bestuurlijke

boete, lagere vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking

van de subsidievaststelling), indien nodig, genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog

vragen hebben, neemt u dan contact op met|

Hoogachtend,

De minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze.

Datum

8 juli 2020

Kenmerk

2020-0000398180

Directeur Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief

bezwaar maken bij de Minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties, t.a.v. DGBRW/BenE,

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een

datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeid te gaan van de gronden

waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is

gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

PlanGarant Nederland B.V.

De heer|||||[m
Graaf Reinoldweg 4

8084 JH 'T HARDE

Datum:

Referentienummer:

Betreft:

8 juli 2020

2020-54367

Subsidieverlening Proefproject WKB, Hanse Staalbouw,
Stalenwoning

DG BRW / Bouwen en

Energie

Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

http://www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

(a)minbzk.nl

Kenmerk

2020-0000397986

Uw kenmerk

Bljlage(n)

Geachte heer^^|,

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 26 juni 2020 waarin u verzoekt om een

subsidie voor het Proefproject WKB, Hanse Staalbouw, Stalenwoning deel Ik u

mede dat Ik bereld ben u op grond van artikel 2 van de Kaderwet overlge BZK-
subsldles en het Kaderbeslult BZK-subsldles een subsidie toe te kennen voor een

bedrag van € 5.000,00 excluslef BTW voor de volgende actlvltelt(en):

10.2.g

De subsidie Is vastgesteld op € 5.000,00, zljnde het maximaal per proefproject

toe te kennen bedrag. DIt bedrag Is Incluslef alle eventuele voor uw rekening

blljvende belastlngen, waaronder de BTW. U kunt het bedrag In de maand jull

2020 verwachten op rekenlngnummer^^^^^m^^^^^^^ft.n.v. PlanGa
rant Nederland B.V.

De ultwerking van het project dient te geschleden conform opzet, zoals die is

beschreven In bovengenoemde brief.

Aan deze subsidieverlening verbind Ik de navolgende verpllchtlngen:

1. U dIent een bewljs te bewaren dat de gesubsldieerde actlvltelten hebben

plaatsgevonden.
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2. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac-

tivlteiten waarvoor subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen

worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die

aan de subsidies zijn verbonden zai worden voldaan.

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de

Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag

vast te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet

in voldoende mate naleeft.

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Be-

sluit van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik

en oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit

register wordt onder meer bijgehouden weike sanctiemaatregel (bestuurlijke

boete, lagere vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking

van de subsidievaststelling), indien nodig, genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd. Mocht u nog

vragen hebben, neemt u dan contact op met|

Hoogachtend,

De minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze.

Datum

8 juli 2020

Kenmerk

2020-0000397986

Directeur Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief

bezwaar maken bij de Minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties, t.a.v. DGBRW/BenE,

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een

datum aismede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden

w/aarop het bezwaar berust en, zo mogeiijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is

gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

PlanGarant Nederland B.V.

De

Graaf Reinoldweg 4

8084 JH 'T HARDE

Datum:

Referentienummer:

Betreft:

8 juli 2020

2020-54367

Subsidieverlening Proefproject WKB 11 PO kavels

Leeuwenhoek Delft

DG BRW / Directie

Bouwen en Energie

Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

http://www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon

@minbzk.nl

Kenmerk

2020-0000398788

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Geachte heer^^^

Onder verwiizing naar uw aanvraag van 28 aprll 2020 waarin u verzoekt om een
subsidle voor het Proefproject WKB 11 PO kavels Leeuwenhoek Delft deel Ik u

mede dat Ik bereld ben u op grond van artikel 2 van de Kaderwet overige BZK-
subsidies en het Kaderbesluit BZK-subsidies een subsidle toe te kennen voor een

bedrag van € 5.000,00 excluslef BTW voor de volgende activiteit(en):

10.2.g

De subsidle is vastgesteld op € 5.000,00 zijnde het maximaal per proefproject

toe te kennen bedrag. Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening

blijvende belastingen. U kunt het bedrag binnenkort (betaalweek) verwachten

op rekeningnummer^^^^^^^^mm t.n.v. PlanGarant Nederland B.V.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform opzet, zoals die is

beschreven in bovengenoemde brief.

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:
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1.

2.

U dient een bewijs te bewaren dat de gesubsidieerde activiteiten hebben

plaatsgevonden.

U dient onmiddellijk schrlftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac

tiviteiten waarvoor subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen

worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verpiichtingen die

aan de subsidies zijn verbonden zai worden voldaan.

Datum

8 juli 2020

Kenmerk

2020-0000398788

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de

Aigemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag

vast te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verpiichtingen niet of niet

in voldoende mate naleeft.

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Be-

sluit van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik

en oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit

register wordt onder meer bijgehouden weike sanctiemaatregel (bestuurlijke

boete, lagere vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking

van de subsidievaststelling), indien nodig, genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd. Mocht u nog

vragen hebben, neemt u dan contact op met|

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

namens deze.

Directeur Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief

bezwaar maken bij de Minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties, t.a.v. DGBRW/BenE,

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een

datum aismede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeid te gaan van de gronden

waarop het bezwaar berust en, zo mogeiijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is

gericht.
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• ̂ -m Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Hsag

Stichting Bouwkwalltelt

T.a.v. de heerl
Postbus 1201

2280 CE Rijswijk

Dlrectoraat-GaiMraal

Wonan an Bouwan

DIrectle Bouwen

Turfmarfct 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

ilnl>zk.ni

Datum 29 oktober 2013

Betreft Projectsubsidie Kwartiermakersfase voor route naar Private
Kwaliteitsborging technische bouwregelgeving
Beschlkkingsnummer: 6280213005

Kenmerk

2013-0000670303

Uw ken mark

Geachte heer

Bijgaand ontvangt u de beschikking ten behoeve van de projectsubsidie
Kwartiermakersfase voor route naar Private Kwaliteitsborging technische
bouwregelgeving.

Hoogachtend,
de minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze:

Directeur Bouwen

Paglna 1 van 1



Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

beschikking
Datum

Betreft

29 oktober 2013

Projectsubsidie kwartiermakersfase voor route naar
Private Kwallteltsborging technlsche bouwregelgeving

Diractoraat-OafMraal

WoiMn an Bouwan

Dlrcctle Bouwen

TUrfmarkt 1.47
Dan Haag

Postbus 20011

2500 EA Dan Haag

Contactpafaoon

oering

tninbzk.nl

Om de door de kwartlermakers ult te voeren werkzaamheden te kunnen realiseren

In het kader van het uitwerken van de organlsatiestructuur van de
Toelatlngsorganlsatie In oprichtlng voor het door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties beoogde stelsel voor private kwallteltsborging in een
samenwerking met Stichting Bouwkwallteit, zoais verzocht in de brief van 10
September 2013, wordt er een eenmallge subsldie verstrekt van €29.040 Indusief
BTW, voor een projectplan.

In dit projectplan staan twee taken centraai, te weten:
1. Activiteit A: De technisch / juridlsch / inhoudelijke kant: |

10.2.g

Datum

29 oktobar 2013

Kanmark

2013-0000065092

2. Activiteit B: De implementatie:

Met inachtneming van:

De aigemene wet bestuurrecht (AWB); De Kaderwet overige BZK-subsidles van 13
aprii 2006, het Kadert>eslult BZK-subsidles van 30 mei 2013 en de nadere regeling
de subsidieregeiing experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 Ingaande 1 juil
2013 (Staatscourant, 20 juni 2013 nr. 16506); hiema te noemen het
subsldiebesluit en subsidieregeiing.

Overwegende;

dat het project "kwartiermakersfase voor route naar Private Kwallteltsborging
technlsche bouwregelgeving" als doei heeft:

1. het uitwerken van de organlsatiestructuur van de Toelatlngsorganlsatie in
oprichtlng voor het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties beoogde stelsel voor private kwallteltsborging.

2. draagvfak realiseren voor het in te voeren stelsel van private
kwallteltsborging.

dat het project "kwartiermakersfase voor route naar Private Kwallteltsborging
technlsche bouwregelgeving' is voorzien van een sluitende begroting en bijdraagt
aan mijn beieldsdoeisteiiingen voor een bredere kennis van en vertrouwen in het
beoogde stelsel, waarbij het een praktisch eindresuitaat is van een overzicht van
de standpunten van en randvoorwaarden bij een nieuw stelsel van de
verschillende stakeholders.

dat de uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet,
zoais die is beschreven in bovengenoemde subsidieaanvraag en bijiagen;

dat het project uiteriijk 31 december 2014 succesvol is afgerond.
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Diractoraat-Cenenal

Beslult: Wonen en Bouwen

Aan Stichting Bouwkwaliteit een subsidie toe te kennen van €29.040 indjsief wrectie Bouwen
BTW. De subsidie wordt volledig toegekend voor de In de aanvraag bescbreven
werkzaamheden, zeals omschreven in de bijlage van hat financlerlngsverzoek van z'ok^berzoia
10 September 2013 en de daarbij behorende begroting en planning, onder
navolgende regels, welk besluit en weike regels gezamenlljk hierna worden Kenmerk
genoemd 'de beschikking'. De subsidie mag niet worden gebruikt voor andere, 2013-0000665092
mogelijk commerciele activiteiten.

Namens het ministerie voor Wonen en Rijksdienst zai de heer ̂|^m[|||||||||||>/an
de directie Bouwen, afdeling Bouwkwaliteit als contactpersoon optreden. Hij zal
samen met de Stlctiting Bouwkwaliteit de uitvoering van de beschreven
projectonderdelen begeieiden met de bedoeling in 1 maart 2014 de eerste fase
afgerond te hebben.

Artikel 1. Hoogte van de projectsubsidie

1.1 De subsidie aan Stichting Bouwkwaiitett bedraagt maximaai € 29.040 Inclusief
BTW, voor de in de aanvraag genoemde activiteiten in de periode van 15 okto-
ber 2013 tot 1 maart 2014.

1.2 Indien biijkt dat de werkeiijk gemaakte kosten lager uitvallen dan voorlopig is
toegekend in art. 1.1 van deze beschikking, dan zal de hoogte van het subsi-
diebedrag worden bijgesteld tot maximaai de werkeiijk gemaakte kosten.

Artikel 2 intrekken of wijzigingen subsidieverlening
2.1 Zolang de subsidie niet is vastgesteid, kan de minister, conform artikel 4:48,

en 4:50 van de AWB de subsidieverlening intrekken of ten nadeie van de
subsidieontvanger wljzigen, Indien:

a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheei hebben
plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;

b. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden
verpiichtingen;

c. de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en
de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschik
king op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

d. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit
wist of behoorde te weten;

e. voor zcver de subsidieverlening onjuist is;
f. voor zcver veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich In

overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzettlng van de
subsidie verzetten; of

g. in andere bij wettelijk voorschrift geregelde gevallen.

2.2 Bij Intrekking of wijziging op grond van het eerste lid, onderdee) e of f
vergoedt het bestuursorgaan de schade die de subsidieontvanger lljdt doordat
hij In vertrouwen op de subsidie anders heeft gehardeld dan hij zonder
subsidie zou hebben gedaan.

2.3. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de
subsidie Is verleend.
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Dir«ctaraat-€«n«rul
Won«n an Bouwan

Artikei 3 Voorschotten

3.1 Het maximaal te verstrekken voorschot bedraagt 80% van het in artikei 1
vermeide subsldiebedrag en is vastgesteid op € 23.232. M^b«- 2013

3.2 Het in artikei 3.1 genoemde maximale subsidievoorschot wordt binnen acht K«niwk
weker^^^^^^^^^^d^aaidata) betaai^p uw bankrekeningnummer; 2013-0000665092
lBAN:^H|H|||m[||HH en BIC;|||||||||||||pt.n.v. Stichting Bouwkwaiitelt
te Rijswijk.

2.3 Onverschuidlgd betaalde voorschotten kunnen door de minister worden
teruggevorderd.

Artikei 4 Subsidievaststeiiing
4.1 De aanvraag tot subsidievaststeiiing dient door u te worden ingediend voigens

het bepaalde in het kaderbesluit artikei 24.

De activiteiten moeten uiterlijk op de in artikei 1.1 genoemde einddatum van
de periode zijn verricht.

Uw verzoek tot subsidievaststeiiing dient u binnen dertien weken na het
verrichten van de activiteiten, waarvoor de subsidie is verieend, in te dienen.

Verzoeken kunnen o.v.v. beschikkingsnummer 6280213005 worden

gericht aan:

Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Financifiie administratie W&R, DGWB/directie Bouwen
Postbus 20011

2500 EA DEN HAAG

Het heeft de voorkeur verzoeken digitaai in te dienen. De vereiste opmaak is
een verzoek in PDF-format. Geadresseerd als hierboven kan het verzoek

digitaai worden ingediend bIJ het e-mailadres HBjjf^minbzRJli

4.2 De minister kan de subsidie geheel of gedeelteiijk ambtshaive vaststelien
indien na afloop van de in het eerste iid genoemde termijn geen aanvraag is
ingediend.

4.3 De minister besilst, behoudens het bepaalde in het subsidlebesiuit, binnen 22
weken op de aanvraag om subsidievaststeiiing.

Artikei 5 wijzlging subsidievaststeiiing
5.1 De minister kan conform artikei 4:49 van de AWB de subsidievaststeiiing

intrekken often nadeie van de subsidieontvanger wijzigen:
a. op grond van feiten of omstandigheden waarvan het bij de subsidievast

steiiing redeiijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de
subsidie iager dan overeenkomstig de subsidieveriening zou zijn vastge
steid;
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Directoraat-Generaal

b. indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist wonen en Bouwen
of behoorde te weten; DIrectie Bouwen

c. of indien de subsidieontvanger na de subsidievaststelling niet heeft vol-
daan aan de aan de subsidle verbonden verpiichtingen.

5.2. De intrekking of wijzlging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de
subsidie is vastgesteid, tenzij bij de intrekking of wijzlging anders is bepaald.

5.3 De subsidievaststelling kan niet meer worden ingetrokken often nadele van de
ontvanger worden gewijzigd indien vijf jaren zijn verstreken sedert de dag
waarop zij is bekendgemaakt dan wel, in het gevai, bedoeld in het eerste lid,
onderdeei c, sedert de dag waarop de handeling in strijd met de verpilchting is
verricht of de dag waarop aan de verplichting had moeten zijn voidaan.

Datum

29 oktober 2013

Kenmerk

2013-0000665092

Artikel 6 Eindafrekening

5.1 Het definltief vastgesteide subsidiebedrag wordt binnen vier weken na de
subsidievaststelling aan subsidieontvanger betaald, onder verrekening van
de reeds betaalde voorschotten.

Artikel 7 Slotbepalingen

7.1 Aile voorwaarden van het subsidiebesiuit en de nadere regeling zoals vermeld
in de aanhef van deze beschikking zijn van toepassing.

U bent verplicht binnen het kader van deze subsidie:

a. daar waar een van de (deel)activiteiten van de projectonderdeien wordt
uitgevoerd door een andere organisatie, dient dit tegen marktvoorwaarden
te geschieden.

b. te voidoen aan de verpiichtingen die onze Minister bij de verlening heeft
opgelegd;

c. de activiteiten te verrichten overeenkomstig de omschrijving van die acti-
viteit zoals vermeld in het door u ingediende subsidieverzoek en deze be
schikking tot subsidieverlening tenzij Onze Minister voorafgaand aan die
activiteit schriftelijk heeft ingestemd met een afwijking van die omschrij
ving;

d. onverwijid een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of oiet geheel
zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de
subsidie verbonden verpiichtingen zai worden voidaan;

e. desgevraagd, aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is ver

leend, zijn verricht en dat is voidaan aan de aan de subsidie verbonden
verpiichtingen.

f. een administratie te voeren die zodanig is ingericht dat daaruit te alien tij-
de op eenvoudige en duidelijke wijze de kosten van de activiteit waarvoor
de subsidie is verleend kunnen worden afgelezen;

g. onverwijid nadat een verzoek tot verlening van surseance van betaling
aan of failiietverkiaring van hem dan wei een aangifte of vordering daartoe
bij de rechtbank is ingediend, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan
Onze Minister;
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Diractoraat-6«n«raal

h. op verzoek van Onze Minister medewerking te verlenen aan openbaarma- wonen en souwen
king van de gegevens en de resultaten van de activitelt, met uitzondering Bouwen
van vertrouwelljke bedrijfsgegevens. Datum

79 oktober 2013

De minister voor Wonen en Rijksdienst,

namens deze:

Kanmark

2013-0000665092

Directeur Bauwen

U kunt binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzlen zijn van een datum alsmede
de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeid te gaan van een
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
waarop het bezwaar berust en, zo mogeiijk, een afschrift van het besluit
waartegen het bezwaar Is gericht. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot

niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Algemene inllchtingen over het indlenen van een bezwaarschrift in het kader van
de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u verkrijgen door het downloaden of aan-
vragen van de brochure ""bezwaar en beroep tegen een besiissing van de Over-
held" van het ministerie van Veiiigheid en lustitie bij Postbus 51, de informatie-
dienst van de Rijksoverheid.
Postbus 51 is bereikbaar via www.ri1ksoverheld.ni. het gratis telefoonnummer

0800-8051 op werkdagen van 08.00 tot 20.00 of per email via een contactformu-
ller vermeld op httD://www.riiksoverheid.nl/contact.
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Minlsterie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Stichting Bouwkwaliteit
T.a.v. de heer(
Postbus 1201

2280 CE Rijswijk

Dlrectoraat-Oanaraal

WoiMn an Boiiwm

DlrecUe Bouwen

TUrfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Contacttniiouii

IOininbzk.nl

Datum 6 maart 2014

Betreft Vaststelling project Kwaliteitsborging private kwartlermakersfase
technische bouwregelgeving
6280213005

Kanmark

2014-0000093S68

Uw kanmark

Geachte heer|

Bij beschikking van 29 oktober 2013 met kenineric 2013-0000670303 is aan u voor
de werkzaamheden over 2011 een bedrag toegezegd van in totaal maximaal
€ 29.040,-inclusiefBTW.

Gelet op de door u ingediende eindafrekening van 6 februari 2013 en de verantwocr-
ding van de werkzaamheden, stel ik de financiele vergoeding vast op een bedrag van
€ 29.040,- inclusief BTW onder voorbehoud van verrekening en terugvordering bij
later blijkende onjuiste vaststelling van deze financiele vergo^ing.

Het

BIC

van € 5.808,00 wordt binnenkort naar IBAN j
ten name van Stichting Bouwkwaliteit te Rijkswijk overgemaakt.

Indien u zich niet kunt verenigen met het gestelde in deze brief, dient u mij dat bin-
nen veeitien dagen na ontvangst van deze brief schriftelijk en gemotiveerd te berich-
ten.

Hoogachtend,

De minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze:

Directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Stichting Instltuut Bouwkwalltelt

T.a.v. de hear I
Cargadoorskade 105
3071 AW Rotterdam

Directoraat-Ganaraal

Wonen en B«uwen

Directie Bouwen

TUrfmarkt 147

Oen Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

mlnbzlc.nl

Datum 13 november 2013

Betreft Aanbieding beschikking Kwartiermakerfase Route naar Private
Kwalitettsborging

Kenmark

2013-0000688515

Uw kenmerfc

SUBK-13-002

Geachte heer |

BIJgaand ontvangt u de beschikking ten behoeve van de Kwartiermakerfase Route
naar Private Kwaliteitsborglng.

Hoogachtend,

de minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze:
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

beschikking
Datum

Betraft

13 november 2013

Projectsubsidie Kwartiermakerfase Route naar Private
Kwaliteitsborglng

Dlractoraat-Sanaraal

Wonan an Boinvan

Dlrectle Bouwen

TUrfinarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

CoiHactpaiaouii

Om de door de kwartlermakers ult te voeren werkzaamheden te kunnen reallseren

in het kader van het uitwerken van de organisatiestructuur van de
Toelatingsorganisatie in oprichting voor het door het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties beoogde stelsei voor private kwaliteitsborging in een
samenwerking met Stichting Bouwkwallteit, zoals verzocht in de brief van 28

oktober 2013, wordt er een subsidie verstrekt van €126.000 exciusief BTW, zoals
beschreven in het projectplan.
In dit projectplan staat de vraag centraal hoe overheid en kwartlermakers er ge-
zamenlijk voor zorgen dat alle betrokken organisaties per 01-01-
2015 kiaar zijn om met het stelsei van private kwaliteitsborging aan de slag te
gaan? Het gaat hierbij in hoofdzaak om twee activiteiten, te
1. Activiteit A: De technicrh / iin-jdich / inhrMiHoii

mlnbzk.nl

13 novembar 2013

10.2.g
piementaue2.

Met inachtneming van:
De aigemene wet bestuurrecht (AWB); De Kaderwet overige BZK-subsidies van 13
aprii 2006, het Kadertiesluit BZK-subsidies van 30 mei 2013 en de nadere regeling
de subsidieregeiing experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 ingaande 1 Juli
2013 (Staatscourant, 20 juni 2013 nr. 16506); hiema te noemen het
subsidiebesluit en subsidieregeiing.

Overwegende:
•  dat het project 'kwartiermakersfase voor route naar Private

Kwaiiteitstxsrging technlsche bouwregelgeving' als doei heeft:
1. het uitwerken van de organisatiestructuur van de Toelatingsorganisatie

in oprichting voor het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties beoogde stelsei voor private kwaliteitsborging.
2. draagvlak reallseren voor het in te voeren stelsei van private

kwaliteitsborging.

•  dat het project "kwartiermakersfase voor route naar Private
Kwaliteitsborging technlsche bouwregelgeving" is voorzien van een
sluitende begroting en bijdraagt aan mijn beleidsdoelsteilingen voor een
bredere kennis van en vertrouwen in het beoogde stelsei, waarbij het een
praktisch eindresuitaat is van een overzicht van de standpunten van en
randvoorwaarden bij een nieuw stelsei van de verschillende stakeholders.
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•  dat de uitwerking van het project dient te geschieden conform de
projectopzet, zoals die Is beschreven in bovengenoemde subsidleaanvraag
en bijiagen;

•  dat het project uiterlijk 1 jull 2014 scccesvol is afgerond.

Besluit:

Aan Stichting Bouwkwaliteit een subsidie toe te kennen van €126.000 exciusief
BTW, respectievelijk € 152.460 inclusief 21% BTW. De subsidie wordt voiledig
toegekend voor de in de aanvraag beschreven werkzaamheden, zoais omschreven
in de bijiage van het financieringsverzoek van
23 oktober 2013 en de daarbij behorende Isegroting en planning, onder
navolgende regels, weik besluit en weike regeis gezameniijk hiema worden
genoemd 'de beschikking'. De subsidie mag niet worden gebruikt voor andere,
mogelijk commerciele activiteiten.

Namens het ministerie voor Wonen en Rijksdienst zai de he^r van
de directie Bouwen, afdeling Bouwkwaliteit ais contactpersoon optreuen. Hij zai
samen met de Stichting Instituut Bouwkwaliteit de uitvoering van de beschreven
projectonderdeien begeieiden met de bedoeiing in 1 maart 2014 de eerste fase
afgerond te hebben.

Artikel 1. Hoogte van de projectsubsidie

1.1 De subsidie aan Stichting Instituut Bouwkwaliteit bedraagt maximaal €
152.460 inclusief 21% BTW, voor de in de aanvraag genoemde activiteiten in
de periode van 1 december 2013tot 1 juli 2014.

1.2 Indien blijkt dat de werkeiijk gemaakte kosten lager uitvallen dan vooriopig is
toegekend in art. 1.1 van deze beschikking, dan zai de hoogte van het subsi-
diebedrag worden bijgesteid tot maximaal de werkeiijk gemaakte kosten.

DlrccttM-Mt-Genenial

Wonen en Bouwen

Directie Bouwen

Datum

13 tiovember 2013

Artikel 2 intrekken of wijzigingen subsidieverlening
2.1 Zolang de subsidie niet is vastgesteld, kan de minister, conform artikel 4:48,

en 4:50 van de AWB de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de
subsidieontvanger wijzigen, indien:

a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben
plaatsgevonden of zuilen piaatsvinden;

b. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen;

c. de subsidieontvanger onjuiste of onvoliedige gegevens heeft verstrekt en
de verstrekking van juiste of voiiedige gegevens tot een andere beschik
king op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geieid;

d. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit
wist of behoorde te weten;

e. voor zover de subsidieverlening onjuist is;
f. voor zover veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in

Gverwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de
subsidie verzetten; of

g. in andere bij wetteiijk voorschrift geregelde gevalien.
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Dlracloraat-Gciiaraal

2.2 Bij intrekking of wijziging op grond van het eerste lid, onderdee! e of f wonan an souwan
vergoedt het bestuursorgaan de schade die de subsidieontvanger lijdt doordat oirectie Bouwen
hij In vertrouwen op de subsidle anders heeft gehandeid dan hij zonder
subsidle zou hebben gedaan. Datum

13 november 2013

2.3 De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de
subsidie is verleend.

Artlkal 3 Voorschotton

3.1 Het maximaal te verstrekken voorschot bedraagt 80% van het in artikel 1
vermelde subsidiebedrag en is vastgesteld op € 121.968.

3.2 Het in artikel 3.1 genoemde maximale subsidievoorschot wordt binnen acht

weken (o^^^epaald^etaaldata) betaald op uw bankrekeningnummer:
IBAN: BIC: t.n.v. Stichting

Bouwkwalitelt te Rotterdam.

2.3 Onverschuldlgd betaalde voorschotten kunnen door de minister worden
teruggevorderd.

Artikel 4 Subsldlevaststelling
4.1 De aanvraag tot subsidievaststelling dient door u te worden ingediend volgens

het bepaalde in het kaderbesluit artikel 24.

De activiteiten moeten uiterlijk op de in artikel 1.1 genoemde einddatum van
de periode zijn verricht.

Uw verzoek tot subsidievaststelling dient u binnen dertien weken na het
verrlchten van de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, in te dienen.

Verzoeken kunnen worden gericht aan:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Financi&le administrate W&R, DGWB/directie Bouwen

Postbus 20011

2500 EA DEN HAAG

o.v.v. verpllchtingennummer HIB-

Het heeft de voorkeur verzoeken digitaal In te dienen. De vereiste opmaak Is
een verzoek in PDF-format. Geadresseerd als hierboven kan het verzoek

digitaal worden ingediend bij het e-mailadres

4.2 De minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk ambtshalve vaststellen
Indien na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn geen aanvraag is
Ingediend.

4.3 De minister beslist, behoudens het bepaalde in het subsidiebesluit, binnen 22
weken op de aanvraag om subsidievaststelling.
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Artikel 5 wijzlging subsidievaststelling
5.1 De minister kan conform artikel 4:49 van de AWB de subsidievaststelling

intrekken often nadele van de subsidieontvanger wijzigen:

a. op grond van feiten of omstandlgheden waarvan het bij de subsidievast
stelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de
subsidie lager dan overeenkomstig de subsidleverlening zou zijn vastge-
steid;

b. indlen de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist
of behoorde te weten;

c. of indien de subsidieontvanger na de subsidievaststelling niet heeft vol-
daan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

5.2

Directoraat-Generaal

Wonen en Bouwen

Directie Bouwen

Datum

13 november 2013

De intrekking of wijzlging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de
subsidie is vastgesteld, tenzij bij de intrekking of wijzlging anders is bepaald.

5.3 De subsidievaststelling kan niet meer worden ingetrokken often nadele van de
ontvanger worden gewijzigd indien vijf jaren zijn verstreken sedert de dag
waarop zij is bekendgemaakt dan wel, in het geval, bedoeld in het eerste lid,
onderdeel c, sedert de dag waarop de handeling in strijd met de verplichting is
verricht of de dag waarop aan de verplichting had moeten zijn voldaan.

Artikel 6 Eindafrekening

6.1 Het definitief vastgestelde subsidiebedrag wordt binnen vier weken na de
subsidievaststelling aan subsidieontvanger betaald, onder verrekening van
de reeds betaalde voorschotten.

Artikel 7 Slotbepalingen

7.1 Alle voorwaarden van het subsidiebesluit en de nadere regeling zoals vermeld
in de aanhef van deze beschikking zijn van toepassing.

U bent verplicht binnen het kader van deze subsidie:

a. daar waar een van de (deel)activitelten van de projectonderdeien wordt

uitgevoerd door een andere organisatie, dient dit tegen marktvoorwaarden

te geschieden.

b. te voldoen aan de verplichtingen die onze Minister bij de verlening heeft
opgelegd;

c. de activitelten te verrichten overeenkomstig de omschrijving van die acti-
viteit zoals vermeld in het door u ingediende subsldieverzoek en deze be

schikking tot subsidleverlening tenzij Onze Minister voorafgaand aan die
activiteit schriftelijk heeft ingestemd met een afwijking van die omschrij
ving;

d. onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de
activitelten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel
zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de

subsidie verbonden verplichtingen zai worden voldaan;

e. desgevraagd, aan te tonen dat de activitelten waarvoor de subsidie is ver

leend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden
verplichtingen.

Pagina 4 van 5



f. een admlnlstratle te voeren die zodanig Is Ingetlcht dat daarult te alien tlj-
de op eenvoudige en duldelijke wijze de kosten van de activitelt waarvoor
de subsldle is verleend kunnen worden afgelezen;

g. onverwijid nadat een verzoek tot verlening van surs^ance van betaling
aan of faillietverklaring van hem dan wel een aanglfle of vordering daartoe
bij de rechtbank is Ingediend, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan
Onze Minister;

h. op verzoek van Onze Minister medewerking te verienen aan openbaarma-
king van de gegevens en de resultaten van de activitelt, met uitzondering
van vertrouwelljke bedrijf^egevens.

Dlractonurt-GaiMfaai

Won«n an Bouwan

Directie Bouwen

Datum

13 november 2013

De minister voor Wonen en Rijksdienst,

namens deze:

Directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Instltuut voor Bouwkwalltett

T.a.v. de heer |
Cargadoorskade 105
3071 AW Rotterdam

Mractoraat-Gcneraal

Won an an Bouwen

DlrecOe Bouwen

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

vyww.racebook.conVmlnbzk

www.twltter.com/rrtfntBk

ContactpaneiHi

kmlnbzlc.nl

Datum 4 Jull 2014

Betreft Aanvullende beschikking Kwartlermakerfase Route naar Private
Kwaliteitsborging
VP H18-8206

Kenmerk

2014-0000337505

Uw kanmark

IBK-2014-011/H

Geachte heer

In antwoord op uw brief van 10 juni 2014 waarin u verzoekt om een aanvullende
subsidie voor het project'Kwartlermaker fase route naar private kwaliteitsborging'
deel Ik u het volgende mede. Ik ben bereid u op grond van de subsidieregeling
experlmenten en kennlsoverdracht wonen 2013 ingaande 1 jull 2013
(Staatscourant, 20 juni 2013 nr. 16506); hierna te noemen de subsidieregeling;
een aanvullende subsidie toe te kennen voor de In de aanvraag genoemde
activiteiten ter hoogte van €111.000,00 excl. respectievelijk € 134.310,00 incl.
21% BTW. De activiteiten vinden plaats in de periode van 1 jull 2014 tot uiteiiijk 1
oktober 2014. De subsidie wordt toegekend voor het afronden van fase 1, met
dien verstande dat er een verder uitgewerkt resultaat wordt opgeleverd dan vorig
najaar was voorzien. Hiermee komt het totale subsidiebedrag op € 286.770,00
incluslef 21% BTW.

Conform bovengenoemde regeling wordt een voorschot verstrekt van maximaal
80% van het te subsidigren bedrag. l^ntvanqMi^oorscho^an C 107.448,00 in
jull 2014 op rekeningnummer name van
Instltuut voor Bouwkwaliteit te Rotteroam^^^^^^^^^^^

Na afloop van de gesubsidieerde activitelt heeft u 13 weken de tijd om een
vaststeliingaanvraag in te dienen. De subsidie zai binnen 13 weken na ontvangst
van uw vaststeliingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij punt a
hieronder beschreven bewijs. Na vaststelling van de subsidie zaI normaliter het
eventuele restantbedrag van de totale subsidie ten bedrage van € 57.354,00 op
bovengenoemd rekeningnummer gestort worden.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoais
die is beschreven In uw bovengenoemde brief.

Aan deze subsldleveiiening verbind Ik de navolgende verplichtingen:

a. U dient een bewijs te overieggen waarult blljkt dat de gesubsidieerde acti
viteiten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een congres- of onder-
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zoeksrapport). Tevens dient u een einddedaratie (prestatie en gereall-
seerde kosten) te overleggen, weike Is opgesteld conform de door u inge-
diende begroting.

b. U dient onmiddeiiijk schrifteiijk te melden zodra aannemelljk Is dat de ac-
tlvltelten waarvoor de subsldie Is verleend niet tijdig, of niet geheel zuilen
worden verrlcht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verpllchtlngen die
aan de subsldie zijn verbonden zai worden voldaan.

Datum

4 jull 2014

Kan mark

2014-0000337505

Volledigheidshalve attendeer Ik u erop dat Ik op grond van artlkel 4:46 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsldie op een lager bedrag vast te
stellen, als u de aan de subsldie verbonden verpllchtlngen niet of niet in voldoende
mate naleeft.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerdjMocht u nog
vriKM^ebben^eemt u dan contact op met de heer bereikbaar
opHHHH

Hoogachtend,

De minister voor Wonen en Rljksdienst,
Namens deze:

DIrecteur Bouwen
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Ministerlevan Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Instituut voor Bouwkwaliteit

T.a.v. de heerl
Cargadoorskade 105
3071 AW Rotterdam

Datum 24 oktober 2014

Betreft Projectsubsidie tbv begeleiding en kennisverspreiding pilots
private kwaliteitsborging
VP H18-8413

DiractonMt-Qeneraal

Wonen en Bouwen

Olrectie Bouwen

TUrfmarkt 147

Den Haag

Pcstbus 20011

2500 EA Den Haag
www.facebook.com/minbzk
www.twrtttercom/mlnbzk

minbzk.nl

Kenmerk

2014-0000539286

tlw kenmeric

Geachte beer I

Onder verwijzing naar uw brief van 1 oktober 2014 waarin u verzoekt om een

subsldie voor het project Begeleiding en kennisverspreiding pilots private
kwaliteitsborging deel ik u mede dat ik bereid ben u, op grond van de Kaderwet
overige BZK-subsidies van 13 apiil 2006, het Kaderbesluit BZK-subsidles van 30
mel 2013 en de nadere regeling de subsldieregeling experimenten en
kennisoverdracht wonen 2013 ingaande 1 juii 2013 (Staatscourant, 20 juni 2013
nr. 16506), een subsidie toe te kennen voor de volgende activiteit(en):

10.2.g

Conform bovengenoemde regeling wordt een voorschot verstrekt van maximaal
100% van het te subsidigreQ-bgdrag_yanX2£i^5Q,00. U ontvangt dit voorschot op
rekenlngnummer BIG ̂ ^^^Hten name van
Stichting instituut voor Bouwlcwaliteitr

Na afloop, 1 januari 2015, van de gesubsidleerde activiteit heeft u 13 weken de
tijd om een vaststellingaanvraag in te dienen. De subsidie zai binnen 13 weken na
ontvangst van uw vaststelllngsaanvraag worden vastgesteid op basis van het bij
punt a hieronder beschreven bewijs.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals
die Is beschreven in uw bovengenoemde brief.

Aan deze subsidleveiienlng verbind Ik de navolgende verpllchtlngen:
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b.

U dient een bewijs te oveiieggen waaruit blijict dat de gesubsidieerde acti-

viteiten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een congres- of onderzoeks-
rapport). Tevens dIent u een einddeclaratle (prestatle en gerealiseerde

kosten) te overleggen, wetke is opgesteld conform de door u Ingedlende

beg rot! ng.

U dient onmiddellijk schrifteiijk te melden zodra aannemeiijk is dat de ac-
tiviteiten waarvoor de subsidie Is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheei aan de verpiichtingen die

aan de subsidie zijn verbonden zai worden voldaan.

Datum

24 oktober 2014

Kanmcrlc

2014-0000539286

U kunt uw aanvraag tot vaststeiiing o.v.v. H18-8413 toezenden aan:
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksreiaties
W&R/DGWB/directle Bouwen

T.a.v. mevrouw |
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikei 4:46 van de
Aigemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een iager bedrag vast te
stelien, ais u de aan de subsidie verbonden verpiichtingen niet of niet In voldoende
mate naleeft.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinfonneerd^locht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heerH|||[^^^^H| teiefoon

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,

Directeur Bouwen

Bclanghebbenden kunnen binncn zes wekcn na bekendmaking van dit besluK daartegan per brief bezwaar

maken bq de Minister voor Wonen en Rijksdienst, t.a.v. DGWB/Dlrectie Bouwen, Postbus 20011, 2500 EA

Den Haag. Net bezwaarschrlft moet zqn ondertekend, voorzien zqn van een datum alsmede de naam en

het adres van de Indlener en dIent vergezeld te gaan van de gronden waarop bet bezwaar berust en, zo

mogeltyc, een afscbrtft van net beslult waartegen het bezwaar is gerlcht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA D«n Haag

Stichting Instituut voor Bouwkwatiteit

T.a.y. de heern
Cargadoorskade 105
3071 AW Rotterdam

DtfCCtoraat-GaiMraal

WolMn an Bouwan

DlrecUe Bouwan

"lUrftnarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

www.tactbook.conVmlniizk

www.twttttr.corn/mlnbzk

imlnbzk.nl

Datum 12 februari 2015

Betreft Vaststelling subsidie kwartiermakerfase route naar private
kwallteltsborging
VP H18-8206

Kanmark

201S-0000045634

Uw

Geachte heerl

Bij beschikking van 13 november 2013 met kenmerk 20130000688515 en de
aanvullende beschikking van 4 jull 2014 met kenmerk 2014-0000337505 Is aan u
voor het project Kwartiermakerfase route naar private kwallteltsborging een
subsidie toegezegd van maximaal € 286.770,00.

Gelet op de door u ingediende verantwoording, stel Ik de financigle vergoeding
vast op een bedrag van € 286.770,00 onder voorbehoud van verrekening en
terugvordering bij later blljkende onjulste vaststelling van deze financieie
vergoeding.

Aan u is reeds een bedrag van € 229.416,00 ais voorschot uitbetaald. Het

resterende bedrag van € 57.354,00 Is goedgekeurd en wordt betaalbaar gesteld
op rekeningnummer ten name van Stichting Instituut
voor Bouwkwatiteit te Rotterdam.

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze.

Directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2S00 EA Den Haag

Instituut voor Bouwkwalitelt

T.a.v. de heer|
Cargadoorskade 105
3071 AW Rotterdam

Olrectoraat-Genersal

Wonen en Bouwen

Directie Bouwen

lUrfmam 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag
www.facebook.com/intnbzk

www.twittBr.com/mjnbzfc

Contactpersoon

|Ominbzfc.nl

Datum 27JU1I2015

Betreft Aanvullende subsldle tweede tranche ̂ se 2 voor de

voorberelding van de ZBO Bouwkwaliteit

Kenmerfc

2015-0000412790

Uw kenmerfc

IBK 2015-OOBiM

Geachte heerl

Onder verwijzing naar uw verzoek van 10 Juli 2015 om een aanvullende subsldle
Inzake de "tweede tranche fase 2 voor de voorberelding van de ZBO
Bouwkwalitelt' deel Ik u mee dat Ik bereld ben u, op grond van de
Subsldleregeling experlmenten en kennlsoverdracht wonen 2013, een aanvullende
projectsubsldle toe te kennen van voor de volgende actlvltelten:

10.2.g

Het te subsldlSren bedrag bedraagt € 584.523,00. De totale kosten komen
hierdoor op € 1.084.523,00 (€ 500.000,00 + € 584,523,00). conform
bovengenoemde regeling wordt een voorschot verstrekt van 100% € 584.523,00
van de aanvullende subsldle. Dat wordt na het verzenden van de beschlkking
betaalbaar gesteld op uw rekenlngnummer IBAN en BIC

ten name van Stichting Instituut voor Bouwkwalitelt te Rotterdam.

Na afloop van de gesubsldleerde actlvltelt, 1 aptll 2016, heeft u 13 weken de tijd
om een vaststelllngaanvraag In te dienen. De subsldle zai binnen 22 weken na
ontvangst van uw vaststelllngsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij
punt a hieronder beschreven bewljs. De ultwerking van het project dient te
geschleden conform de projectopzet, zoals die Is beschreven In uw
bovengenoemde brief.
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Datum

27 juli 2015

Kenmerk

2015-0000412790

Ik verzoek u alle correspondentie, zoals de aanvraag tot vaststelling, over deze

projectsubsidie onder vermelding van het kenmerk van deze brief en het

verplichtingennummer H18-8489 te richten aan:

Minlsterle van BInnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelatles

Wonen en Rijksdienst, DGWB/dlrectie Bouwen

Postbus 20011

2500 EA DEN HAAG

Aan deze subsidieverlening verbind Ik de navolgende verplichtlngen:

a. U dient bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde actlvltel-

ten hebben plaatsgevonden. Tevens dient u een verantwoording op te stel-

len op basis van de opievering van beschreven rapporten en bewijs van

gedane activiteiten middels een gedetailieerd versiag en accountantsver-

klaring voor totale gesubsidieerde bedrag van € 1.084.523,00, dat is op-

gesteld conform de door u ingediende begroting.

b. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac

tiviteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen

worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die

aan de subsidie zijn verbonden zai worden voldaan.

c. Indien derden worden ingehuurd om commerciele activiteiten te

verrichten, dient gewaarborgd te worden dat deze activiteiten tegen
marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd. Aangetoond zaI moeten

worden op weike wijze iBK hiervoor zorg draagt. Een van de manieren om

activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te reaiiseren is

bijvoorbeeld door middel van het vragen van offertes. Op grond van artikei
4:38 van de Algemene wet bestuursrecht en artikei 7, vijfde lid, van de
Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 kunnen

er aan de subsidieverlening nadere verplichtingen worden verbonden.

Volledigheidshaive attendeer ik u erop dat ik op grond van artikei 4:46 van de

Algemene wet bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast te
stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in voldoende

mate naleeft.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ge'mformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer^^^^^^ telefoong

email; ̂ ^^^^^H@minbzk.nl.

Hoogachtend,

de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

namens deze,

Datum

27 juli 2015

Kenmerk

2015-0000412790

Wnd. directeur Bouwen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar

maken bij de Minister voor Wonen en Rijksdienst, t.a.v. DGWB/Directie Bouwen, Postbus 20011, 2500 EA

Den Haag. i-let bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum aismede de naam en

bet adres van de indiener en dient vergezeid te gaan van de gronden waarop bet bezwaar berust en, zo

mogeiijk, een afscbrift van bet besluit waartegen bet bezwaar is gericbt.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradm Postbus 20011 2SOO EA Den Haag

Inst!tuut voor Bouwkwalitelt

T.a.v. de heer|
Cargadoorskade 105
3071 AW Rotterdam

Datum 9 december 2015

Betreft Aanvullende subsidie voor werkzaamheden Ihkv de

Toelatingsorganlsatie in het kader van de voorgenomen Wet
Kwallteltsborging voor het bouwen

I>irecioraat-<S«n«nud
Won«n m Bouw««

Directie Bouwen

Turfinarkt 147

Den Haag
Postbus 20011

2500 EA Den Haag
wY»w,rlJk»overtield.nl

w¥nw.bcebook.com/mlnbzk
www.twltter.com/minbzk

minbzk.nl

Cofltact

Kanmark

2015-0000705806

Uw kanmark

Geachte heerj

Onder verwijzing naar uw verzoek van 13 november 2015 om een aanvullende

subsidie inzake de "Toelatingsorganlsatie In het kader van de voorgenomen Wet
Kwallteltsborging voor het bouwen" deel Ik u mee dat Ik bereld ben u, op grond
van de Subsidleregeling experlmenten en kennlsoverdracht wonen 2013, een
aanvullende projectsubsldle toe te kennen van voor de volgende actlvltelten:

10.2.g

In afwijking van de aanvraag bedraagt het te subsidieren bedrag € 330.250,00.
De totale kosten komen hierdoor op € 1.414.773,00 (€ 1.084.523,00 + €
330.250,00). Conform bovengenoemde regeling wordt een voorschot verstrekt
van € 230.000,00. Voomoemd bedrag wordt na het verzenden van de beschlkking
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betaalbaar qesteld op jw rekeningnummer IBAIM en BIC

ten name van Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit te Rotterdam.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit, 31 december 2016, heeft u 13 weken

de tijd om een vaststellingaanvraag In te dienen. De subsldie zai binnen 22 weken
na ontvangst van uw vaststeiiingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het
bij punt a hieronder beschreven bewijs. BIj goedkeuring wordt het restantbedrag
van €100.250,00 aan u ultgekeerd. De ultwerking van het project dient te
geschieden conform de projectopzet, zoais die Is beschreven in uw
bovengenoemde brief.

Ik verzoek u alle correspondentle, zoals de aanvraag tot vaststelling, over deze
projectsubsidie onder vermelding van het kenmerk van deze brief en het
verpllchtlngennummer H18-8489 te richten aan:

Minlsterie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelatles

Wonen en Rijksdienst, DGWB/directle Bouwen
Postbus 20011

2500 EA DEN HAAG

Dlrectoraat-Generaal

Wonen en Bouwan

DIrectie Bouwen

Datum

9 detember 2015

Kenmerk

2015-0000705906

Aan deze subsidleverlening verbind Ik de navolgende verplichtlngen:

a. In het bIj de subsldle-aanvraag bijgevoegde projectplan speclflceert u de
extra activitelten die in het kader van de aanvuliende subsidie door u

zulien worden uitgevoerd. Ten aanzien van activiteit a.l (organisatie

Inrichten) verzoek ik u om in overieg met het minlsterie begin 2016 te

komen tot een nadere ultwerking. Hierbij moet duideiijk worden weike

activiteiten het beste kunren worden uitgewerkt door het iBK en weike

activiteiten het beste kunnen worden uitgewerkt doorde

toelatingsorganisatie zeif. Voor dit onderdeel bedraagt de subsidie

vooraisnog € 124.000,00.

b. In uw subsidie-aanvraag is meerdere malen sprake van advisering en
ondersteuning. Ten overvioede vermeid ik dat deze advisering en

ondersteuning plaats vindt op initiatief van IBK en onder de

verantwoordelijkheid van IBK. Het doel van uw adviezen is om bij de

voorbereiding en uitvoering van de activiteiten ten behoeve van het

wetsvoorstel inbreng te leveren met het oog op de uitvoeringspraktijk van

de partijen betrokken bij kwaliteitsborging in de bouw.
c. U dient bewijs over te ieggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde

activiteiten hebben plaatsgevonden. Tevens dient u een verantwoording

op te steiien op basis van de opievering van beschreven rapporten en

bewijs van gedane activiteiten middels een gedetailleerd verslag en
accountantsverkiaring voor totale gesubsidieerde bedrag van €

1.414.773,00, dat Is opgesteld conform de door u ingediende begroting.

In deze verkiaring moet expiiciet worden aangegeven dat er geen sprake

is van onterechte subsidie van btw.

d. U dient onmiddeliljk schrifteiijk te meiden zodra aannemeiijk Is dat de

activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel
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DlractorMt-€«n«fMl

WoiMn an Botiwan

Oirectie Bouwen

zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de
verpllchtingen die aan de subsldle zljn verbonden zai worden voldaan.

Indlen derden worden ingehuurd om commercieie activlteiten te
verrichten, dient gewaarborgd te worden dat deze activlteiten tegen
marktconforme vocrwaarden worden uitgevoerd. Aangetoond zat moeten
worden op weike wijze IBK hiervoor zorg draagt. E6n van de manieren om
activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te reaiiseren is
bijvoorbeeld door middel van het vragen van offertes. Op grond van
artikei 4:38 van de Aigemene wet bestuursrecht en artikel 7, vijfde iid,
van de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013
kunnen er aan de subsidieveriening nadere verpiichtingen worden
vertwnden.

Datum

9 decemberZOlS

Kcnmarfc

2015-0000705806

Voiledigheidshaive attendeer ik u erop dat Ik op grond van artikei 4:46 van de
Aigemene wet bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast te
steiien, als u de aan de subsidie verbonden verpiichtingen niet of niet in
voidoende mate naieeft.

Ik vertrouw erop u hiermee voidoende te hebben gernformeerd. Mocht u nog

teiefoon Hvragen hebben, neemt u dan contact op met de heer
I email: ̂ ^^^^^|@minbzk.ni.

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

namens deze,

Wnd. dlrecteur Bouwen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dlt besiult daartegen per brief
bezwaar maken bij de minister voor Wonen en Rijksdienst, t.a.v. DGWB/dlrectle Bouwen, Postbus 20011,
2500 EA Den Haag. Het tiezwaarschrilt moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de
naam en het adres van de Indlener en dIent vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar
berust en, zo mogelljk, een afschrllt van het t>eslult waartegen het bezwaar Is gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Instltuut voor Bouwkwalttelt

T.a.v.

Oosterstraat 43

2611 TV DELFT

Datum 5 december 2016

Betreft Aanvulling subsidie begeleiding en kennisverspreiding pilots
kwaliteltsborging

Dlractoraat-Cenwaal
WoMn an Bouwan

Programmadlrectle Bouwen en
Energle

Turftnarict 147

Oen Haag
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

wrww.facebook.com/mlnbzk
www.twttter.com/minbzk

Contectnafuun

Ominbzk.nl

2016-0000727964

Uw kamnark

Geachte heerj

Naar aanieiding van uw verzoek (d.d. 1 november 2016), wljzig Ik met dit beslult
de beschlkking (kenmerk 2014-0000539286, d.d. 24 oktober 2014).

Onder verwijzlng naar uw verzoek om een aanvullende subsidie inzake de
"kennisverspreiding pilots kwaiiteitsborging" deel ik u mee dat Ik bereid ben u, op
grond van de Subsidieregeiing experimenten en kennisoverdracht wonen
2013, een aanvullende projectsubsidie toe te kennen van € 50.578,00. Hiermee
wordt het subsidlebedrag van bovengenoemde beschlkking gewijzlgd naar €
126.828,00 (€ 76.250,00-i- € 50.578,00).

Conform bovengenoemde regeiing wordt een voorschot verstrekt van € 50.578,00
(100%) van de aanvullende subsidie voor het bekostlgen van de werkzaamheden.
Na het verzenden van de besdTil<kin^woi^^e^porscho^et|aiba|r gesteld op
uw rekeningnummer IBAN en BIcHHH ten name
van Stichtlng Instltuut voor Bouwkwailtelt.

Na afloop, 31 december 2017, van de gesubsldleerde activiteit heeft u 13 weken
de tijd om een vaststellingaanvraag In te dienen. De subsidie zai binnen 22 weken
na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld.

Ik verzoek u alle correspondentie, zoals de aanvraag tot vaststelling, over deze
projectsubsidie onder vermeiding van het kenmerk van deze brief en het
verplichtlngennummer H18-8413 te richten aan:

Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties
Wonen en Rljksdienst, DGWB/directie Bouwen & Energle
Postbus 20011

2500 EA DEN HAAG

De subsidlevoorwaarden In de beschlkking (kenmerk 2014-0000539286, d.d. 24
oktober 2014) blijven onvoorwaardeiijk van kracht.
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Datum

5 decembef 2016

2016-0000727964

Daamaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Beslult
van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbrutk en
onelgenlljk gebrulk een departementaal register wordt bijgehouden. In dlt register
wordt onder meer bijgehouden weike sanctiemaatregei (bestuuriijke boete, lagere
vaststeiling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de
subsidievaststeiiing) genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voidoende te hebben Qemforme
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer|

I@minb2k.ni.

grd^ocht u nog
email:

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,

Directeur ProgrammadirecUe Bouwen en Energle

Belanghebbenden kimnen Unnen zes weken na bekendmakkig van dlt beslult daartegen per brief

bezwaar maken bIJ de Minister van BInnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelatles, t.a.v. Bouwen en

Energle/j|^^^^ Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrlft meet zljn ondertekend,
voorzlen zljn van een datum alsmede de naam en het adres van de Indlener en dient vergezeld te gaan

van de gronden vraarop het bezwaar berust en zo mogelijk, een ̂ schiift van het beslult waartegen het

bezwaar is gerlcht
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> RetOUrKlreS PoSttMJt 20011 2500 EA DEN HAAG

Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit
De heer|
Oosterstraat 43

2611 TV DELFT

l>ir*cterMt-a«n«rMi

■MtMur an Wonan
Programmadlrectie Bouwen en
Energie

Turfmarkt 147
2S11 DP DEN HAAG
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Contactparaeoii

|9(nlnbzk.nl

Datum 27 februari 2017

Betreft H18-8489 IBK Aanvuliing subsidie "Opnchten
Toelabngsorganisatle'

2017-OOOOOS2015

UwkaiuMrk

Geachte heer|

Onder verwijzing naar uw brief van 22 december 2016, kenmerk

20161222/JBfB' waarin u verzoekt om een - aanvullende - subsidie voor het
project "Oprichten Toelatingsorganisatie" dee) ik u mede dat ik bereid ben u, op
grond van artikel 2 van de Kaderwet overige BZK-subsidies, het Kaderbesluit
BZK-subsidies en de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen
2013, een - aanvullende - subsidie toe te kennen voor een bedrag van maximaal
€ 247.500 voor de volgende activiteit(en):

10.2.g
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Deze subsidie is aanvullend ten opzlchte van de eerder aan u toegekende

subsidies voor dit project en deze actlviteiten. Aan u zljn eerder de volgende
subsidies voor dit project en deze activiteiten toegekend:

Aiie bedragen zijn indusief alle eventueie voor uw rekening biijvende beiastingen,
waaronder de BTW.

Conform bovengenoemde regeiing wordt een voorschot verstrekt van

€ 185.000 van de aanvuiiende sut>sidie voor het bekostigen van de
werkzaamheden in het eerste kwartaai 2017.

U ontvangt dit voorschot In februari 2017 op rekeningnummer IBAN
ten name van Stichting instituut voor Bouwkwaiiteit.

Aan het einde van het eerste kwartaai 2017 geeft u schrifteiijk beargumenteerd

aan of uw werkzaamheden zijn afgerond of dat binnen beschrijving van de
activiteiten van de subsidieaanvraag nadere werkzaamheden nodig zijn. Als het

ministerie van BZK u schrifteiijk toestemming geeft voor de uitvoering van de
nadere werkzaamheden, wordt een tweede voorschot verstrekt van € 62.500 en

betaaibaar gesteld op bovenstaande rekeningnummer.

Alle gesubsidieerde activiteiten worden uiterlijk op 31 december 2017 afgerond.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit, 31 december 2017, heeft u 13 weken

de tijd om een vaststeilingaanvraag in te dienen voor alle toegekende subsidies.

Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag daarom uiterlijk op 30 maart 2018 te
ontvangen.

De subsidie zai binnen 22 weken na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag

worden vastgesteld op basis van het bij punt a hieronder beschreven bewijs. Na

vaststelling van de subsidie zaI normaliter een restantbedrag op bovengenoemd

rekeningnummer gestort worden.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals
die is beschreven in uw brief van 22 december 2016.

Diractoraat-GaiMraai

Bastmaran Wonan

Programmadirectte Bouwen
en Energia

Datum

27 februan 20X7

2017-0000052015

Datum

beschikking

Kenmerk Bedrag subsidie Voorschot

03-02-2015 2015-0000042261 C 500.000 € 400.000

27-06-2015 2015-0000412790 € 584.523 € 584.523

09-12-2015 2015-0000705806 € 330.250 € 230.000

03-08-2016 2016-0000433967 € 155.000 € 115.000

31-08-2016 2016-0000451982 € 200.250

Subtotaal € 1.569.773 € 1.529.773

Huidige
beschikking

2017-0000052015 € 247.500 € 185.000

Totaal € 1.817.273 € 1.714.773
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Ten aanzien van alle toegekende subsidies gelden de volgende verplichtingen:
a. U dient een bewijs te overleggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde

activiteiten conform aanvraag en beschikking hebben plaatsgevonden.
Tevens dient u een einddeclaratie (prestatie en gerealiseerde kosten) te
overleggen, weike is opgesteld conform de door u ingediende begrotingen
en het overzicht van activiteiten zoals vermeld in onderhavige
beschikking.

b. U dient een controleverklaring te overleggen zoals bepaald in artikel 24
van het Kaderbesluit BZK-subsidies.

c. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel
zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de
verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zai worden voldaan.

d. Indien derden worden ingehuurd om commerciele activiteiten te
verrichten, dient gewaarborgd te worden dat deze activiteiten tegen
marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd. Aangetoond zaI moeten
worden op weIke wijze iBK hiervoor zorg draagt. E6n van de manieren om

activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te realiseren is

bijvoorbeeld door middel van het vragen van offertes.

Dlrectoraat-Generaal

Bestuur en Wonen

Programmadirectle Bouwen
en Energle

Datum

27 februaii 2017

Kenmeiic

2017-0000052015

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast
te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in
voldoende mate naleeft.

Daamaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Beslult
van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en
oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register
wordt onder meer bijgehouden weIke sanctiemaatregel (bestuutiijke boete, lagere
vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de
subsidievaststelling) genomen is.

Ik verzoek u alle correspondentie, zoals de aanvraag tot vaststelling, over deze
projectsubsidie onder vermelding van het kenmerk van deze brief en het

verplichtingennummer H18-8489 te richten aan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wonen en Rijksdienst, DGBW/programmadirectie Bouwen & Energie
Postbus 20011

2500 EA DEN HAAG
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer^^^^^^ bereikbaar
onder nummer I

Dlr«ctoraat-6«fMraal

Sastmir an WoiMn

Programirwdifcctte Bouwen
en Energie

27 febniarl 2017

KMHMrk

2017-0000052015

Hoogachtend,

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrtjksrelaties,

namens deze,

directeur ProgrammadlrecXie Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per bdef

bezwaar maken btj de Ninlster van Binnenlandse Zaken en Konlnkd^csrelaties, t.a.v. Bouwen en

Energie^^mH Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschiift meet zl}n ondertekend,
voorzlen zljn van een datum alsmede de naam en het adres van de Indlener en dient vergezetd te gaan

van de gronden waarop het bezwaar berust en zo mogelljk, een afschrift van het besluit waartegen het

bezwaar Is gerlcht
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Ministerie van Binneniandse Zaken en

Koninkrijksrelades

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Stichting Instltuut voor Bouwkwaliteit
De heer|
Oosterstraat 43

2611 TV DELFT

Difcctoraat- GeiMraal

B«stiiur an Wonan

Prograrrvnadlrectie Bouw en

Energie

Tuffmarlit 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

www.rtJksoverbeld.nl

www.facet>ook.com/mlntek

www.twltter.com/rblnbzk

Contactparaoon

9minbzk.nl

Datum

Referentienummer

Betreft

Geachte heer I

6 april 2018

2018-0000025029

Subsidie IBK "Website en stuurgroep kwaliteitsborging
2018"

Kenmarii

2018-0000148506

Uk* kanmarti

Onder verwijzing naar uw subsldieaanvraag van 28 februari 2018 waaiin u

verzoekt om een subsidie voor "Website en stuurgroep kwaiiteitsborging 2018"
deel Ik u made dat ik bereid ben u op grond van op grond van de Subsidieregeling
experimenten en kennisoverdracht wonen 2013, een subsidie toe te kennen voor
een bedrag van € 17.000,00 voor de volgende activitelten:

10.2.g

10.2.g
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U kunt het bedrag binnenkort verwachten op rekeningnummer|
t.n.v. Stichting Instituut voor Bouwkwallteit. De activiteiten dienen voor

31 december 2018 te zijn uitgevoerd.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform opzet, zoals die is

beschreven in bovengenoemde brief.

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

1. U dient een bewijs te bewaren dat de gesubsidieerde activiteiten hebben
plaatsgevonden.

2. U dient onmiddeilijk schriftelijk te meiden zodra aannemelijk is dat de

activiteiten waarvoor subsidie is veiieend niet tijdig, of niet geheel zullen

worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die
aan de subsidies zijn verbonden zai \«orden voldaan.

3. De sutisidie is bedoeld voor de periode tot het moment dat het niet meer

nodig is dat de gesubsidieerde activiteiten door iBK worden uitgevoerd,

omdat de implementatieregisseur voor het voorgenomen stelsel van
kwaliteitsborging is gestart met zijn werkzaamheden. Als hiervan sprake
is voor 31 december 2018, ben ik bevoegd om de subsidie op een lager
bedrag vast te stellen.

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikei 4:46 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast
te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in
voldoende mate naleeft.

Daamaast verwijs ik naar artikei 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit
van 30 mei 2013} waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en

oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register
wordt onder meer bijgehouden weike sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere
vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de
subsidievaststelling), indien nodig, genomen is.

Oircctoriat- Generaal

B«$tuur en Wonen

Datum

6 apry 2018

Kenmerk

2018-0000148506

Paglna 2 van 3



Oireaorsst- Genera^)

Bestuur en Wonen

Ik vertrouw crop u hiermee voldoende te hebben gemformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer^^^^^^ bereikbaar
onder nummeri

Datum

6 april 2018

Kcflmcrk

2018-0000148S06

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties,

namens deze,

Directeur Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit bestult daaitegen per bheT

bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties, ta.v. DGBRW/B&E,

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschtift moet zljn ondertekend, voorzlen zljn van een

datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop

het bezMaar berust en, zo mogelijk, een afschnft van het besluit waartegen het bezwaar is gerlcht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Stichting Instltuut voor Bouwkwaliteit
T.a.v. De heer|
Oosterstraat 43

2611 TV DELR

Directoraat- Generaal
Bestuur, Ruimte en Wonen

Turfmarttt 147

Den Haag -

Postbus 20011

2500 EA Den Haag
wMnn.riJksoverheid.nl

Contactparsoon

®m(nb2k.nl

Datum

Referentienummer

Betreft

6 april 2018

2015-0000012998

Vaststelling Subsidie IBK "Toelatingsorganlsatie Wet
kwaliteitsborging bouwen"

Kenmark

2018-0000197095

Uw kanmarfc

20180327/Hve

Geachte heerl

Op 27 maart 2018 heb ik de verantwoording voor de aan u verstrekte subsidie
"Toeiatingsorganisatie Wet kwaliteitsborging bouwen" ontvangen.

Datum

beschikking
Kenmerk Bedrag subsidie

03-02-2015 2015-0000042261 € 500.000

27-06-2015 2015-0000412790 € 584.523

09-12-2015 2015-0000705806 € 330.250

03-08-2016 2016-0000433967 € 155.000

13-02-2017 2017-0000052015 € 247.500

Totaal toegezegde
Bedrag

€ 1.817.273

Het inhoudelijke verslag is door mij in goede orde ontvangen. Met het resultaat
kan ik instemmen.

Conform uw ingediende verantwoording van 27 maart 2018 stel ik de subsidie
vast op een bedrag van € 1.817.273.

Aan u is reeds een bedrag van € 1.777.273 als voorschot uitbetaald. Het
resterende bedrag van € 40.000 is goedgekeurd en wordt betaaibaar gesteld op
rekeningnummer ten name van Stichting Instituut voor
Bouwkwaliteit.
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Hoogachtend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Namens deze,

Oireaoraat- Generaal

8«stuur, Ruimte en Wonen

Datum

6 april 2018

Kenmark

2018-0000197095

directeur Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit beslutt daattegen per brief
bezwaar maken bIJ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. OGBRW/directie
Bouwen en Energie, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Met bezwaarsctirlft moet zljn ondertekend,
woorzien zljn van een datum alsmede de naam en het ad res van de indiener en dient vergezeld te gaan
van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelljk, een afschritt van het besluit waartegen het
tiezwaar Is gencht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Posdxit 20011 2500 EA Oen Haag

Instituut voor de Bouwkwaliteit

De heerl
Oosterstraat 43

2611 TV DELFT

Datum

Referentienummer

Betreft

20 September 2019
2014-000012654

Vaststelling Stichting IBK "begeleiden piiotprojecten en
kennisverspreiding pilots private kwaliteltsborging"

Diractoraat-Oanaraal

Matuur, Ruimto an Wonan

Programmadirectte Bouwen en
Energfe

TurftnarM 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag
wwm.njksoverlieid.nl

wwnN.facebook.com/mlnbzk

www.twittef.com/mlnbzk

mlnbzk.nl

Kaiunafli

2019-0000385593

Uw kanmafk

Geachte heer|

Op 15 januari 2019 heb Ik de verantwoording voor de door u ontvangen subsldle
begeleiden piiotprojecten en kennisverspreiding pilots private kwaliteltsborging
ontvangen. Dank daarvoor.

Met Inhoudeiijke verslag Is door mlj in goede orde ontvangen. Met het resuitaat
kan Ik instemmen.

Uw eindverantwoording bevat voldoende informatie over de resuitaten van de aan

u verstrekte subsldle.

Op basis van deze gegevens stei ik de subsldle vast op aan u verieende maximale
bedrag van € 126.828. Hiermee Is de subsldle definitief toegekend.

Hoogachtend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Namens deze,

en nerg
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Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit beslult daartegen per brief

bezwaar maken bij de Minister van Blnnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelabes, t.a.v. DGBRW/B&E

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Het bezwaarschrift meet zljn ondertekend, voorzien zljn van een datum aismede de naam en het adres

van de Indlener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk,

een afKhrift van het beslult waartegen het bezwaar Is gerlcht.

Dlrectoraat-Generaal

Bestuur an Wonan

Programmadirectie Bouwen
en Energie

Datum

20 September 2019

Kenmerk

2019-0000385593
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retoura<fres PosUmis 20011 2500 EA Den Haag

TNO

T.a.v. Mevrouw j
Anna van Buerenplein
2595 DA Den Haag

Dlreaoraat- Generaal Bestuur

Ruimte an Wonan

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag
www.r1JksovartMid.nl

Ominbzk.ni

Datum 23 oktober 2018

Referentienummer 2018-0000087527

Betreft Subsidie TNO "Woningen automatisch toetsen aan
Bouwbesluit op basis van BIM Bets technologie"

2018-0000643783

UwkanaMfk

Geachte mevrouw |

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 6 juli 2018 waarin u verzoekt cm een

subsidie voor het project "Woningen automatisch toetsen aan Bouwbesluit op
basis van BIM Bots technologie' dee! ik u mee dat Ik bereid ben u, op grond van
de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013, een
projectsubsidie toe te kennen voor een bedrag van € 750.000 voor de activiteiten
zoals beschreven in het projectpian.

Dit bedrag is inciusief aile eventueie voor uw rekening biljvende beiastingen,
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot
verstrekt van het te subsidiSren bedrag^^ntvangtdi^oorschot van
C 250.000 op rekeningnummer||m|^^^m^|^^ ten name van TNO.

1 februari 2019 wordt een tweede voorschot ultbetaald van € 250.000. Het

resterende bedrag van deze subsidlebijdrage C 250.000 ontvangt u na de
definitieve vaststelling van deze subsidlebijdrage in 2019.

Zoais mondeling overeen gekomen is de start van de subsidieactiviteiten in
afwijking van de subsidie-aanvraag op 1 december 2018. De activiteiten zullen
uiterlijk 30 juni 2019 zijn afgerond.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een
vaststellingaanvraag in te dienen. Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag
daarom uiterlijk 29 September 2019 te ontvangen. De subsidie zai binnen 22
weken na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis
van het bij punt a hieronder beschreven bewijs. Na vaststelling van de subsidie
zaI normaliter het eventueie restantbedrag van € 250.000 op bovengenoemd
rekeningnummer gestort worden.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals
die is beschreven in uw bovengenoemde brief en de bijbehorende subsidie-
aanvraag en projectpian.
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Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

a. TNO zai het Rijksvastgoedbedrijf uitnodigen voor deelname aan de
klankbordgroep.

b. TNO zaI de methode van BIMbots aan de klankbordgroep uitleggen zodat

de klankbordgroep de gelegenheld heeft om daar op te reageren.
c. U dient een bewijs over te leggen waaruit blljkt dat de gesubsldieerde

actlviteiten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een congres- of
onderzoeksrapport). Tevens dient u een einddeclaratle (prestatie en
gerealiseerde kosten) over te leggen, weike is opgesteld conform de door
u ingediende begroting.

d. U dient een controleverklaring over te leggen zoals bepaald in artikel 24
van het Kaderbesluit BZK-subsidies. De controleverklaring wordt

opgesteld conform de NBA standaard bij subsidieverantwoordingen in de
publieke sector.

e. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel
zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de
verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zaI worden voldaan.

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast
te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in
voldoende mate naleeft.

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit
van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en
oneigeniijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register
wordt onder meer bijgehouden weIke sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere
vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de
subsidievaststelling) genomen is.

Directoraat- Generaal

Bestuur Ruimte en Wonen

Datum

23 oktober 2018

Kenmaric

2018-0000643783
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Ik vertrouw crop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd^J^cht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer|^^^m|H bereikbaar
onder nummerl

Hoogachtend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles,
namens deze.

Olrectoraat- Generul

Bestuur Ruimte en Wonen

Datum

23 oktober 2018

Kanmark

2018-0000643783

Directeur Directie Bouwen en Energie

Belanghebbenden kuntien binnen zes weken na bekendmaking van (8t beslult daartegen per brief
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles, t.a.v. DGBRW/B&E,
Postbos 20011, 2500 EA D«i Haafl. Het bezwaarschrlft meet zljn ondertekend, vooalen zijn van een
datum atsmede de naam en het adres van de mdiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop

het bezvuaar bemst en, zo mogelljk, een afschriit van het beslult waartegen het bezwaar Is gerieht.
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■0A
Ministerie van Binnen]ands« Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Ratouradr** Postbus 20011 2S00 EA Den H<ag

Vakmedlanet I
T.a.v. de heer
Postbus 448
2400 AK Alphen a/d Rijn

ities B.V.

Datum 14 oktcber 2019
Referentienummer 2019-00000542369
Betreft Subsldle Vakmedlanet Bouwcommunltles B.V.

'Conferentie Wet Kwallteitsborging voor het bouwen*

DlreeterBst-
■eetuur Kutmf en won—
Directie Bouwen en Energle

Tuffmarkt 147
Den haag
Poftfaut 20011
2500 EA Den Haag
wnww.riJksoverheM.nl
«iniinw.facebaok.co(n/mlnbzk
www.twltter.coni/mlnbzk

mlnbzk.nl

2019-0000534325

Uw kMiMik

Geachte heerj

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 27 Jull 2019 waarin u verzoekt om een
subsldle voor het project Conferentie Wet Kwallteitsborging voor het bouwen"
dee! Ik u mede dat Ik bereid ben u, op grond van Subsldleregeling experimenten
en kennlsoverdracht wonen 2013 een subsldle toe te kennen voor een bedrag van
maximaal € 49.500 voor de volgende actlvltelten zoals beschreven In het
projectplan.

Dit bedrag Is Incluslef alle eventuele voor uw rekening blijvende belastlngen,
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot
verstrekt van 80 % van het te subsldlSren bedrag. U ontvangt dit voorschot van
€ 39.600 na het verzenden van de beschlkking betaalbaar gesteld op uw
rekenlngnummerHH^^^^^^HHIts" name van Vakmedlanet
BouwCommunltles B.V.

De start van de subsldleactlvltelten Is op 26 Jull 2019. De actlvltelten zullen
ulterlijk 2 december 2019 zijn afgerond.

Na afloop van de gesubsidleerde actlvltelt heeft u 13 weken de tijd om een
vaststelllngaanvraag in te dienen. Wlj verwachten uw vaststelllngsaanvraag
daarom ulteriljk 1 maart 2020 te ontvangen. De subsldle zai blnnen 22 weken na
ontvangst van uw vaststelllngsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij
punt a hieronder beschreven bewljs. Na vaststelling van de subsldle zaI het
eventuele restantbedrag van € 9.900 op bovengenoemd rekenlngnummer gestort
worden.

De ultwerking van het project dient te geschleden conform de projectopzet, zoals
die Is beschreven In uw bovengenoemde brief.

Aan deze subsldleverlening verbind Ik de navolgende verpllchtlngen:

a. U dient een bewljs over te leggen waarult blljkt dat de gesubsidleerde
actlvltelten hebben plaatsgevonden.
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b. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de
actlviteiten waarvoor de subsldie is verleend niet tijdig, of niet geheel
zulien worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de
verpllchtingen die aan de subsidie zijn verbonden zai worden voldaan.

Voliedigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikei 4:46 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast
te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in
voldoende mate naleefl.

Oaamaast verwijs ik naar artikei 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Beslult
van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en
oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register
wordt onder meer bijgehouden weike sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere
vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de
subsidievaststelling) genomen is.

Ik vertrouw erop u hieimee voldoende te hebben geinformeerd^locht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer bereikbaar
op telefoonnummer |

DIractoraat- eanaraal

Bwtuiir Ruinrta m Wo«n

Directie Bouwcn en Energie

Datum

14 oktober 2019

2019-000053432S

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze.

Directeur Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnan zes waken n« bakandmaking van dIt beslult daaitegen per brief
bezwaar maken bIJ da Minister van Btnnenlandsa Zaken an Koninkrijksrelaties, t.a.v. tXiBRW/B&E,
PosttHJS 20011, 2500 EA Dan Haag. Hat bezwaarschrtft moat zljn ondertekand, voorzien zljn van een
datum alsmade da naam an hat adras van da mdlaner an dlant vergezeld te gaan van de grondan waarop

het bezwaar berust an, zo mogelljk, aan afschrtft van het beslult waartegen het bezwaar is gerlcht
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Vereniging Nederlandse Gemeenten
T.a.v. de heer |
Postbus 30435

2500 GK Den Haag

Datum

Referentlenummer

Betreft

2 december 2019

2019-0000063291

Subsidie Vereniging Nederlandse Gemeenten
kwaliteitsborging bouwen"

'Wet

Oiractoraat- Gaiwraal

Bestuur Rulmta an Wonan

Dh-ectie Bouwen en Energle

Tuifmarlct 147

Den haag

Postbus 20011

2500 EA Dan Haag
www. rijksoverlield. nl

www,racebook.coni/mlnbzk

www.twitter.com/mln bzk

Contaetpai soon

imlnlizk.nl

Kan mark

2019-00006S781S

Uw kenmarfc

Geachte heer |

Onder verwijzing naar uw subsidieaanvraag van 18 november 2019 waarin u

verzoekt om een subsidie voor het project "Wet kwaliteitsborging bouwen", deei Ik
u mee dat ik bereid ben u, op grond van de artikel 2 van de Kaderwet overige
BZK-subsidies en het Kaderbesluit BZK-subsidles, een projectsubsidie toe te
kennen voor een bedrag maximaai € 3.000.000 voor de activiteit zoals
beschreven in het projectplan. Deze beschikking Is een nadere ultwerking van het
bestuursakkoord implementatle en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor

het bouwen getekend op 17 januarl 2019.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening biijvende beiastlngen,
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot
verstrekt van 17% van het te subsidifiren bedrag. Dit voorschot van
€ 487.000,00 wordt na het verzenden van de beschikking betaaibaar gesteid op
uw rekeningnummer ||||||^H||H^^^^^|Ben name van Vereniging
Nederlandse Gemeenten.

Gedurende de looptijd van het programme zai er jaarlijks een gezamenlijke
evaluatle plaatsvlnden over de uitvoering van de actlviteiten, de behaalde
resultaten en de invulling van de subsidie.
De eerste evaluatie zaI in januarl 2020 plaatsvlnden over de behaalde
resultaten van 2019 op basis waarvan, in afstemming tussen BZK en
VNG, kan worden bijgestuurd.
Een tweede evaluatie moment zaI mei 2020 plaatsvlnden tussen BZK en
de VNG ter voorberelding op de besluitvorming van het besluit van de
Minister in hoeverre het stelsel per 1 januari 2021 op verantwoorde wijze
kan worden ingevoerd, wijzigingen in het programme Implementatle Wkb
van de VNG gewenst zijn.

1 juli 2020 wordt een tweede voorschot uitbetaald zijnde C 1.822.000,00. Het
resterende bedrag van deze subsidiebijdrage zijnde € 691.000,00 ontvangt u na
de definitieve vaststeiiing van deze subsidiebijdrage in 2022.

De start van de subsidieacbviteiten is op 16 juli 2019. De actlviteiten zullen
uiterlijk 31 december 2021 zijn afgerond.
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Directoraat- Generaal
Bestuur Ruimte en Wonen

Directie Bouwen en Energle

Datum

2 december 2019Na afloop van de gesubsldieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een
vaststellingaanvraag in te dlenen. Wlj verwachten uw vaststelllngsaanvraag 2oiTo'o00657815
daarom uiterlijk 1 aprii 2022 te ontvangen. De subsidie zai binnen 22 weken na
ontvangst van uw vaststelllngsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij
hieronder beschreven verplichtlngen. Na vaststelling van de subsidie zaI het
eventuele restantbedrag van € 691.000,00 op bovengenoemd rekeningnummer
gestort worden.

De ultwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals
die IS beschreven In uw bovengenoemde brief. Per fase verwacht Ik dat in leder
geval de volgende producten en diensten worden opgeleverd:
Fase 1

-  Kennispiatform op VNG-website
Informatiepakket proefprojecten
Impactanalyse ICT-gevolgen gemeenten

Fase 2

-  Een representatieve hoeveelheid proefprojecten om besluit
inwerkingtreding te kunnen nemen

-  Een goed werkende begeleidingsgroep proefprojecten
Een adequate inbreng vanuit de VNG in de besluitvorming van de minister

-  Handreikingen en templates voor gemeenten
X-aantal georganiseerde bijeenkomsten met gemeenten

-  Aangepast model legesverordening

Fase 3

-  Handreikingen en eventuele aanvullende producten en diensten voor
gemeenten ter ondersteuning implementatie

Fase 4

-  Overzicht openstaande vraagpunten gemeenten met advies voor
opvolging/afhandeling

-  Bijdrage aan evaluatie van het stelsel van kwaliteitsborging door de
minister.

Aan deze subsidleverlening verbind Ik de navolgende verplichtlngen:

a. U dient een bewljs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde
actlviteiten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een actlviteitenoverzicht
of kennisproducten). Tevens dient u een einddeclaratie (prestatie en
gerealiseerde kosten) over te leggen, weike Is opgesteld conform de door
u Ingediende begrotlng.

b. U dient een controleverkiarlng over te leggen zoals bepaald In artikel 24
van het Kaderbesluit BZK-subsldies. De controleverkiarlng wordt
opgesteld conform de NBA standaard biJ subsidieverantwoordingen in de
publieke sector.
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c. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de
actlviteiten waarvoor de subsidie is verieend niet tijdig, of niet geheel
zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de
verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zai worden voldaan.

d. U dient uiterlijk 1 September 2020 een tussenrapportage in te dienen.

Met betrekking tot de subsidies proefprojecten ste! ik de volgende
aanvullende voorwaarden:

e. U dient te waarborgen dat de subsidie gebruikt wordt voor niet-

economische activiteiten. Dit mag geen staatsteun zijn, bij de
verstrekking moet aan de aanbestedingsregels gehouden worden en
indien aan gemeente verstrekt wordt dient u inclusief BTW te verstrekken

f. Indien met gebruikmaking van deze subsidie derden worden ingehuurd
om commercieie activiteiten te verrichten, dient gewaarborgd te worden
dat deze activiteiten tegen marktconforme voorwaarden worden

uitgevoerd. Aangetoond zai moeten worden op weike wijze u hiervoor
zorg draagt. Een van de manieren om activiteiten tegen marktconforme
voorwaarden te realiseren is bijvoorbeeld het vragen van offertes.

g. U dient een gescheiden boekhouding bij te houden voor de proefprojecten

en hierover te verantwoorden in de tussenrapportage en in de

eindverantwocrding over deze subsidie.

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een iager bedrag vast
te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in
voidoende mate naleeft.

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit
van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en
oneigeniijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register
wordt onder meer bijgehouden weIke sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere
vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de
subsidievaststelling) genomen is.

DIrectoraat- Gcneraal

Bastuur Ruimte en Wonan

Olrectle Bouwen en Energie

Datum

2 decemtier 2019

Kenmerk

2019-OOOOS57815
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DIrectoraat- Ganeraal
Bestuur Ruirnte en Wenen

DtrecUe Bouwen en Energle

Datum

2 december 2019
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer berelkbaar Kenmark
onder nummer 2oi9-oooo6S78is

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Directeur Bouwen etiJ^nergie

Belanghebbenden kunnen binren zea weken na bekendmaking van dit besluit daartegcn per brief
bezwaar maken blj de Minister van Binnenlandse Zaken en Kenlnkrijksrelatles, ta.v DGBRW/B&E Postbus
20011, 2S00 EA Den Haag. Het bezwaarschrtft meet zljn ondertekend, voorzlen zijn van een datum

alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeid te gaan van de gronden waarop het
bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrlft van het besluit waartegen het bezwaar is gerlcht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

ZiN Kwaliteitsborging B.V.

De heerHm^im
Savannah weg 17
3542 AW UTRECHT

Datum:

Referentlenummer:

Betreft:

26 juni 2020

2020-54360

Subsidieveriening proefproject WKB Huize de Vries

DG BRW / Bouwcfl en

Energie

MIniataria van

■tananlantlaa Zakan an
KaninkHjtaralatias

TUrfmarkt 147
Den Haag
Poftbut 20011
2500 EA Dan Haag
httt)://www.ri]ksov«Hiajd.nl

'nnlnl)iik.nl

Kanmarti

2020-0000374831

Uw kanmatfc

Geachte hear]

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 11 mei 2020en nadien door u
toegestuurde informatie, waarin u verzoekt om een subsidle voor Proefproject
WKB Huize de Vries deel ik u mede dat ik bereid ben u op grond van artikel 2 van
de Kaderwet overige BZK-subsidies en het Kadertiesluit BZK-subsidies een
subsidie toe te kennen voor een bedrag van € 2.891,50 voor de volgende
activiteit(en):

1. Het uitvoeren van het proefproject zijnde de Wet Kwaliteitsborging voor
het bouwen Is ingevoerd.

De subsidie is vastgesteid op C 2.891,50 exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief
alie eventuate voor uw rekening biijvende beiastingen. U kunt het bedrag in
juni/juii 2020 verwachten op rekeningnummerm|||||||||||||||||[||||[||||||mt.n.v.
ZiN Kwaliteitsborging B.V.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform opzet, zoals die is
beschreven in bovengenoemde brief.

Aan daze subsidieveriening verbind ik de navolgende verplichtingen:

1. U dient een bewijs te bewaren dat de gesubsidieerde activiteiten hebben
piaatsgevonden.

2. U dient onmiddeilijk schrifteiijk te melden zodra aannemeiijk is dat de ac
tiviteiten waarvoor subsidie is verieend niet tijdig, of niet geheei zuilen
worden verrlcht of dat niet tijdig, of niet geheei aan de verplichtingen die
aan de subsidies zijn verbonden zai worden voldaan.

Volledigheidshatve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag
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vast te stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet

in voldoende mate naleeft.

Daamaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Be-

slult van 30 me! 2013) waar Is opgenomen dat ter voorkoming van misbrulk

en oneigenlijk gebrulk een departementaal register wordt bijgehouden. In dit

register wordt onder meer bijgehouden weike sanctiemaatregel (bestuurlijke

t>oete, lagere vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking

van de subsidievaststeiling), indien nodig, genomen is.

Datum

26junt 2020

2020-0000374831

Ik vertrouw erop u hiermee voidoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog

vragen hebben, neemt u dan contact op met |

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Directeur Bouwen en Energie

Bdanghetobenden kunnen binnen zes weken na bekendmakmg van dit bestuit daartegen per brief bezwaar

maken b<] de Minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelMies, t.a.v. OGBRW/DenB, Postbus 20011,

2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de

naam en het adres van de mdiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar beru^

en, zo mogeiijk, een aftchrift van het bestuit waartegen het bezwaar is geiicht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retoundrcs PoattMiS 20011 2S00 EA Den Ha«g

ZiN Kwaliteitsborging B.V.

De heer

Savannahweg 17

3542 AW UTRECHT

Datum:

Referentienu m mer:

Betreft:

26 Juni 2020

2020-54360

Subsidieveriening proefproject WKB De 4
Heemskinderen

D« MW / aoewen an

Cnergle
MIniaterto van

BInnaniandaa Zakan an

Koninkrijlaralatlaa

Turfmerkt 147

Den Haag
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

http://«rww.njl(SovefneW.nl

emlntalc.nl

2020-0000374914

Uw hanmarii

MJIafa(n)

Geachte heerl

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 8 juni 2020 waarin u verzoekt om een
subsidle voor Proefproject WKB de 4 Heemskinderen deel Ik u mede dat Ik bereid
ben u op grond van artlkel 2 van de Kaderwet overlge BZK-subsidles en het
Kaderbeslult BZK-subsldles een subsidle toe te kennen voor een bedrag van
€ 4.132,23 voor de volgende actlvltelt(en):

1. Het ultvoeren van het proefproject zljnde de Wet Kwaliteitsborging voor
het bouwen Is Ingevoerd.

De subsidle is vastgesteld op € 4.132,23 excluslef BTW. DIt bedrag is Incluslef
alle eventuele voor uw rekening biljvende belastlngen. U kunt het bedrag In
junl/jull 2020 verwachten op rekenlngnummer^^m^^m^^^t.n.v.
ZIN Kwaliteitsborging B.V.

De ultwerking van het project dient te geschleden conform opzet, zoais die Is
beschreven In bovengenoemde brief.

Aan deze subsidieveriening vertjind Ik de navoigende verpilchtlngen:

1. U dient een bewijs te bewaren dat de gesubsidieerde activiteiten hebben
piaatsgevonden.

2. U dient onmiddellljk schrlflelljk te melden zodra aannemelijk is dat de ac
tiviteiten waarvoor subsldie is verieend niet tijdig, of niet geheei zuilen
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheei aan de verpilchtlngen die
aan de subsidies zijn verbonden zai worden voidaan.

Volledlgheldshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikei 4:46 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidle op een lager bedrag
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vast te stellen, als u de aan de subsidle verbonden verplichtingen niet of niet

In voldoende mate naleeft.

Daamaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Be-

sluit van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkomlng van misbruik

en oneigenlijk gebruik een departementaat register wordt bijgehouden. In dit
register wordt onder meer bijgehouden weike sanctiemaatregel (bestuuriijke

boete, lagere vaststelling, intrekking van de subsidieveiiening of intrekking

van de subsidievaststelling), indien nodig, genomen is.

26 Juni 2020

Kanmarti

2020-0000374914

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog

vragen hebben, neemt u dan contact op met ||||^^m|||||||^p

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Directeur Bouwen en Energie

BelanQhebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluK daartegen per brief bezwaar
maken bO de Minister van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties, ta.v. DGBRW/DenB, Postbus 20011,
2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrltl moet zljn ondertekend, voorzlen zljn van een datunn alsmede de
naam en het adres van de Indlener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar beruA
en, zo mogeHjk, een afschrtft van het beshjit waartegen het bezwaar is gericht.
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