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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelades

> Retouradrcs Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Bouw Beter

T.a.v.j
Troelstralaan 28

8014 ZB Zwolle

\

Datum 22 oktober 2019

Betreft Opdracht Beter Bouwen "werkzaamheden lid toetscommissle
instrumenten WKB"

DIractoraat- 6«n«rMl

Mstuiir Ruimta wi Wonen

Directle Bouw en Energte

Turftnarfct 147

Den haag
Postbus 20011

2500 EA Den Hsag
www.Hjksoveibeld.nl

www.ficst)ook.com/mlrd»k

www.twitter.com/nnlnbzfc

Kenmerit

2019-000055S20S

Uwkenmark

Geachte heerl

HierbiJ geef Ik u de opdracht Inzake voor de werkzaamheden als lid van de
'toetscommissle instrumenten Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
(WKB)'.

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 9 oktober 2019 met de
daarin genoemde tijdst)esteding en prijs €8.125 Ind. BTW. De tarleven betreffen
een all-in tarlef, indusief reis- en verbiijfkosten en alle overige kosten. Het
maximale budget voor deze opdracht mag niet zonder schriftelijke toestemming
van de Opdrachtgever overschreden worden.

■

Specifieke opmerklng(en)

•  Startdatum: Aanvang opdracht na ontvangst opdrachtbrief.
•  Einddatum: 31 december 2019.

•  Briefkenmerk: 2019-0000555205.

•  Referentlenummer: H7-101502-11069-46001.

•  Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken
van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI 2018) van
toepassing ztjn. D« voorwaarden van de Leveranders zijn uitdrukkelijk
uitgesloten.
Aan begrippen in deze opdracht die met een hoofdietter aanvangen, komt
dezelfde betekents toe die aan deze begrippen in Artikel 1 van de ARVODI-
2018 wordt gegeven.

Elektronlsche-facturatJe

Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van referentlenummer
H7-101502-11069-46001 en briefkenmerk 2019-0000555205 aan het

centrale aanleverpunt voor facturen Digipoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kemdepartement

GIN: 00000001003214345000

T.a.v.
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Nadere informatle hierover kunt u vinden In de financieie bijslulter: voorschrlften
aan e-factureren van het Minlsterle van BZK (bijlage).

Het met afleveren op het Julste afieveradres, het niet In acht nemen van de
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de fecturatle voorschrlften
waaronder de vermeldlng van het referentlenummer, zorgt ervoor

dat uw factuur niet In behandeling kan worden genomen en deze zai In die
gevallen aan u geretourneerd worden.

Indlen u vragen heeft tej^anzlejwai^eze opdracht, dan kunt u contact
opnemen met de heer||[||[||^^^^^H bereikbaar op telefoonnummer H

IMractoraat-Owwraal
Rulint* an Wonan

DirecMe Bouw en Energie

Datum

22 oktober 2019

Kanmarfc

2019-0000555205

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

> Retouradres PoaHxis 20011 2500 EA Den Heeg

Bouw Beter

T.a.v.|
Troelstraiaan 28

8014 ZB Zwolie

DCBRW-Mrectia louvnwi

•n CnMrgl*
Hmittene van Blnnenlarato

Zaken en Komnkrijksreianet

Tuffmarkt 147

Den Haag

Poatbia 20011

2500 EA Den Haag

Nedertand

www.rtjksoveftiekl.nl

www.faceitook.conit/mlnbzk

www. twiner.com/mmOzk

CentacSperaoen

Datum 2 maart 2020

Betrefl Opdradit Bouw Beter "Onderzoek risicobeoordeling WKB"

Geachte heer j

HierbiJ geef Ik u de opdracht inzake "onderzoek risicobeoordeling WKB"

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 6 februari 2020 met de
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs van € 25.410,00 ind. BTW. De tarieven
betreffen een all-in tarlef, Indusief reis- en verblijfkosten en alle overige kosten.
Het maximale budget kan alleen worden overschreden na explidete goedkeuring
door de opdrachtgever.

Spedfleke opmorking(en)
e  Startdatum: na opdrachtverstrekking
e  EInddatum: 31 december 2020

a  Budgetcodering: 101502-16568
e  Kenmerk: 2020-0000069857
•  Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken

van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI 2018) van
toepassing zljn. De voorwaarden van de Leveranders zljn ultdrukkelljk
uitgesioten.
Aan begrippen In deze opdracht die met een hoofdletter aanvangen, komt
dezelfde betekenis toe die aan deze begrippen In Artlkel 1 van de ARVODI-
2018 wordt gegeven.

Blektronlsche-facturatie

Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van budgetcodering
H07-101502-16568 en met kenmerk 2020-0000069857 aan het centrale

aanleverpunt voor facturen Digipoort geadresseerd aan;

Ministerie van BZK, Kerndepartement

GIN: 00000001003214345000

T.a.v. de heer I

Nadere Informatie hierover kunt u vinden In de bUgevoegde brochure 'elektronisch
fectureren voor leveranders'.

2020-0000069*57

Uw kMuwark

2020-011

Psgkis ItrsnZ



Het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niet in acht nemen van de
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften
waaronder de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genonnen en daarom aan u
geretoumeerd zai worden.

■y'l"

oemw-Mraclla aemMii
•n iiMT^
MntMrM van Binnerriandsc
Zaken en Konlnkrtjksrelattes

2 maart 2020

lOMMMMrk
2020-00000«9eS7

Indien u vragen heeft ten aanzien van deze opdracht, dan kunt u contact
opnemen met bereikbaar op telefoonnummer|

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

m
imm

t

fm,
■* - i/-*- ^ i
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Ministerie van Blnnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelades

> Retouradres Post bus 30941 2500 GX Den Maag

Brink groep
T.a.v. de heerl
Postbus 177

2260 AD Leidschendam

Datum

Betreft
2 9 NOV. 2012

Onderzoek Autoriteit Private Kwallteitsborging,
verplichtingennummer: 7838

Dlractorut-G«n«raal

Won«n en Sau«w«a

Oirectie Womngbouw

Cluster Bouwtuwalitett

Hootdzetel VROM

Rijnstraat 8

Den Haag

Postbus 30941

2500 GX DenHsag

M.i.v. 14 januan 2013
weranderen onza

adresgegevens in:

TUrfmarkl 147

2SOO EA Den Haag

Contact per soon

Geachte heer |

HIerbij verleen ik u officieel opdracht tot het verrichten van actlviteiten inzake bet
onderzoek "Autoriteit Private Kwaliteitsborging". De opdracht wordt verleend
conform uw offerte van 12 november 2012.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit.
Deze opdracht wordt beqeleid door de heer bereikbaar op
nummer |

Ik verzoek u de werkzaamheden af te ronden voor: 1 Juni 2013.

De door mij te betalen vergoeding bedraagt op basis van de werkelijk gemaakte
kosten maximaai € 29.880,00 exclusief BTW, respectievelijk € 36.074,80 incluslef
21% BTW.

Overschrijding van voornoemde bedragen en einddatum van deze opdracht is
slechts toegestaan na mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Bij aanvang van de opdracht wordt 80%van de totale kosten als voorschot
uitbetaald. De resterende 20% van de aan u toegezegde opdrachtsom evenals uw
eindafrekening, waarop vermeld staat dat dit de slotfactuur betreft, dient u o.v.v.
het verplichtingennummer toe te zenden aan:

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Financieie Administrate DGWB/WB

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvangen wij uw factuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande
gegevens sturen naarHHHH^OliQbzjLnj

Karnnerh

WB/DWB20120000092815
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Indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het
bovenstaande adres.

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van een van beide
mogelijkheden gebrulk te maken.

Betaling zai binnen 30 dagen na ontvangstdatun^a^ factuur plaatsvinden op
uw bankrekeningnummer IBAN:HHHilHHHH|||ien BIC:||||HHHi t.n.v.
Brink Groep te Leidschendam.
Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering in
dien u niet voidoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt,
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of onjulste wljze indlenen van
uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadministra^van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties (070-|||||||||||||||||||^.

Indien u niet akkoond bent met de inhoud van deze brief, dient u mij dit
schriftelljk onder vermelding van bovengenoemd verplichtingennummer te
berichten binnen twee weken na ontvangst van deze opdrachtbrief.

Directoraat-GencTMl

Wonen en Bouwen

Directie Woningbouw

Datum

Kenmeric

WB/WB20120000092815

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen en Rijksdienst
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradnes Postbus 2(^11 2500 EA Den Haao

Brink groep

T.a.v. de heerl
Postbus 177

2260 AD Leldschendam

Olrcctonat-CwMnial

Wonan an Bouwan

Directie Bouwen

■njrfmsrkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Hasg

iinbzk.nl

Datum 29 maart 2013
Betreft Aanvullende opdracht Autoritelt Private Kwaliteitsborging

Verplichtingennummer 7838

Kanmark
2013-0000178641

Uw kanmark
001657.001.01/13000391/M
H/PvdM

Geachte heer

Voor het verrichten van activitelten met betrekking tot "Autoriteit Private
Kwaliteitsborging", waarvoor uw met brief d.d. 29 november 2012, kenmerk
WB/DWB20120000092815 opdracht is gegeven, verstrek Ik u een aanvullende
opdracht, conform de speciflcaties van uw aanbledtng van 12 maart 2013 .

Ik verzoek u de aanvullende werkzaamheden af te ronden voor 1 JunI 2013.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepasslng. Uw
algemene voorwaarden slult ik hierblj uit.
Deze opdracht wordt begeleid door de heerm^^^^m^^ bereikbaar op
nummerjUHI^H^^^

Ik ben bereld voor de aanvullende opdracht de werkeiijk gemaakte kosten te ver-
goeden, dit met een maximum van € 9.600,92 excluslef, respectlevelijk
€ 11.617,11 incluslef 21% BTW.

De totale toezegging op basis van werkeiijk gemaakte kosten voor bovengenoem-
de opdracht bedraagt thans € 39.480,92 excluslef, respectlevelijk
€ 47.691,91 incluslef 21% BTW.

Overschrijding van voornoemde bedragen en einddatum van deze opdracht Is
slechts toegestaan na mljn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Uw betalingsverzoeken, evenals de conform uw aanbieding opgestetde
eindafrekening, waarop vermeld staat dat dIt de slotfactuur betreft, dient u onder
vermelding van bovenstaande verplichtingennummer toe te zenden aan:

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Rnanciele Administratie DGWB/Directie Bouwen
Postbus 20011

2500 EA Den Haag
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Bij voorkeur ontvangei^iUj^fectuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande
gegevens sturen naar ̂ ^BB|@minbzk.nl
Indien u deze toch per post wenst In te dienen dan kan dat ook naar het
bovenstaande adres.

Om mlsverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van 66n van beide
mogelljkheden gebrulk te maken.

Betaling zai binnen 30 dagen na
uw bankrekeningnummer IBAN;
Brlnkgroep te Leidschendam.

factuur

en BIC

jiaatsvinden op
t.n.v.

Datum

29 maart 2013

Kan mark

2013-0000178641

Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering In
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt,
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of op onjuiste wijze indienen
van uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeiing van uw factuur of facturen, dan kunt
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadministratie van
het ministerie van BInneniandse Zaken en Koninkrijksretaties

Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mlj dtt schriftelijk
onder vertneiding van bovengenoemde verplichtingennummer te berichten binnen
twee wqiKen\ia ontvangst van deze opdrachtbrief.

Hoogacntend,
De paiAiiter v r Wonen en Rijksdienst
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Ministeric van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA D6N HAAG

Douglas Consultancy
De heergHHIlH
Mandenmaker 11

2761 MC ZEVENHUIZEN

Directoraat-Gencraal

Baataur an Wonan

Programmadireccie Bouwen en
Energie

Turtmarkt 147

2511 DP DEN HAAG

PosttMJS 20011

2500 EA DEN HAAG

Contactpersoon

@minbik.nl

Datum 12 oktober 2017

Betreft 101503-10247-46001 Douglas Consultancy "onderzoek
voorbereiding wetsvoorstel kwaliteitsborging"

Geachte heer|

Hierbij geef ik u opdracht inzake werkzaamheden met betrekking tot "onderzoek
naar de gevolgen van de politieke besluitvorming over de Wkb voor het
implementatietraject".

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 10 September 2017 met de
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs van maximaal € 2.700,00 incl. Btw. De
tarleven betreffen een all-in tarlef, inclusief rels- en verblijfkosten en alle overlge

kosten.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de voorwaarden ARVODI 2016 van
toepassing. Uw algemene voorwaarden sluit Ik hierbij uitdrukkelijk uit.

U kunt uw werkzaamheden starten na ontvangst van deze brief. De einddatum
van de opdracht is 31 oktober 2017.

Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van
opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI 2016) van toepassing zijn.
De voorwaarden van de Leveranciers zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Uw E-factuur/facturen kunt u onder vermelding van onderstaand
kenmerk aanleveren bij het centrale aanleverpunt voor facturen
Digipoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement

OIN: 00000001003214345000

o.v.v. DGWB/BenE en referentienummer 101503-10247-46001

Voor informatie over de digitale betalingswijze verwijs ik u naar de brochure
"Electronisch factureren aan de Rijksoverheid" (bijgevoegd).

Kenmerk

2017-0000469709

Uw kenmerk

Bijlage(n):
1
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Het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niet in acht nemen van de
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften
waarofKler de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en zai daarom aan u
geretoumeerd worden.

Directoraat-Gcneraal

Bestuur en Wonen

Prograininadirectie Bouwen

en Energie

Datum

12 oktober 2017

Ken mark

2017-0000469709

Indien u vragen heeft ten aanzien van deze opdracht, dan kunt u contact
opnemen de heer^^HljjHbereikbaar op |

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Kcninkrijksrelaties
namens deze,

Directeur Programmadirectie Bouwen en Energie

Pagina 2 van 2



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaries

> Retouradret PosttNJS 30941 2500 GX Ocn Haag

Ecorys Nederlan^V
T.a.v. de heer HHI
Postbus 4175

3067 GG Rotterdam

Datum 1 5 OKT. Z012
Betreft Onderzoek MKBA Private Kwaliteiktsborging Bouw

Verplichtingennummer; 7613

Olrcctorsat-Generul

Vtfonen, Bouwcn en

Intcgratle

Dtrectie Woningbouw
Ouster Boinnrkwatitett

Hoofdzetel VROM

Rljnstraat 8
Den Haag

Postbus 30941

2500 GX Deo Haag
Interne p<»tcode IPC 270

Contact

Omlnbzk.nt

Km merit

WBI/WB20120000597187

Geachte heerHjil

Hierblj verleen Ik u ofPlcied opdracht tot het verrichten van activlteiten Inzake het
onderzoek "MKBA Private Kwaliteitsborging Bouw". De opdracht wordt verleend
conform uw offerte van 8 oktober 2012.

Op de uitvoering van deze opdracht zljn de ARVODI 2011 van toepasslng. Uw
algemene voorwaarden sluit ik hierblj ult.
Deze opdracht wordtbegelelddoor mevroowMBjU^B-, berelkbaar op
telefoonnummerlHHHHIl of per email HHBHI@nriinbzk.nl.

Ik verzoek u de werkzaamheden af te ronden voor: 1 Januarl 2013 fase 1 (stap 1
tot en met 4), 1 april 2013 fase 2 (stap 5 en 6).
Hierblj zai voor dat overgegaan wordt tot fase 2 een expllciete go no go beslissing
worden genomen.

De door mij te betalen vergoeding bedraagt op basis van de werkelijk gemaakte
kosten maximaal € 60.475,00 exclusief BTW, respectievelijk € 73.174,75 incluslef
21% BTW.

Overschrijding van voornoemde bedragen en einddatum van deze opdracht is
slechts toegestaan na mijn voorafgaande schrlftelijke toestemming.

Blj aanvang van de opdracht wordt 80%van de totale kosten als voorschot
uitbetaald. De resterende 20% van de aan u toeoezeode opdrachtsom evpnaic uw
eindafrekening, waarop vermeld staat dat dit de slotfactuur betreft, dient u o.v.v.
het verplichtingennummer toe te zenden aan:

Ministerie van Binnenlandse zaken en Konlnkrijksrelaties
Financldle Admlnistratie DGWBI/WB
Postbus 20011

2500 EA Den Haag
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Bij voorkeur ontvange[Uj(i^^;^^uur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande
gegevens sturen naar

miy^^actuur digita<
B^^B.ffl)mlnb2k.nl

Indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het

bovenstaande adres.

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht cm alleen van 66n van belde

mogelijkheden gebruik te maken.

DIracteraat-Ocnaraal

Won«n, Bouwafl en

Intagratia
Directie Wonlngbouw

Datum

Kenmerk

WB1/WB20120000S97I87

factuur plaatsvinden op
en BIC;

Betaling zai binnen 30 dagen na
uw bankrekeningnummer IBAN:[
t.n.v. Ecorys Nederiand BV te Rotterdam.

Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvorderfng In
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt,
bij later blijkende onjulstheden en/of het niet tijdig of onjuiste wijze indienen van
uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadmlnistratle van
het ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties |

Indien u kunt Instemmen met de condities waaronder deze opdracht wordt ver
strekt dan verzoek ik u om ̂ ^n van de door u ondertekende exemplaren retour te
zenden aan:

Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
T.a.v. Finandfile Adminlstratie/WWI/WB
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Indien u niet akkoord bent met de Inhoud van deze brief, dient u mlj dit
schriftelljk onder vermeiding van bovengenoemd zaaknummer te berichten binnen
twee weken na ontvangst van deze opdrachtbrlef.

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

Directeur Woningbouw

Fimnanaam

Naam ondertekenaar

Plaats

Datum

Handtekening

Si/"

ZcXZo
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'AjZ'
Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Economisch Instltuut voor de Bouw

T.a.v. de heerj
Postbus 58248

1040 HE Amsterdam

Directoraat-6«n«raai

Wonan an Bouwan

Directie Bouwen

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2S00 EA Den Haag

Contactparaoon

Datum 6 September 2013

Betreft Onderzoek Eindgebruiker en opdrachtgever In de bouw: lessen
ult het buitenland

Opdrachtnummer: 6280113015

Kanmark

2013-0000516586

Uwkenmarfc

132010

Geachte heer|

HIerblj verleen Ik u een opdracht tot het verrlchten van actlvltelten inzake de
'Eindgebruiker en opdrachtgever In de bouw: lessen ult het buitenland". De
opdracht wordt verleend conform uw offerte 132100 van 9 augustus 2013.

Uw opievering van de eindrapportage is 1 november 2013.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepasslng. Uw
algemene voorwaarden slult Ik hierbij ult.

Deze opdracht wordt begeleld door de heer I bereikbaar op nummer

De door mlj te betalen vergoeding bedraagt op basis van de werkelijk gemaakte
kosten van maximaal € 24.788,00 exclusief BTW, respectievelijk
€ 29.993,48 indusief 21% BTW en overlge kosten.

Overschtijdlng van voomoemde bedragen en einddatum van deze opdracht Is
slechts toegestaan na mljn voorafgaande schriftelljke toestemmlng.

Uw betaiingsverzoek op basis van werkelijk gemaakte kosten, dient u toe te zen-
den aan het

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Fmanciele Administratie DGWB/Directie Bouwen

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

o.v.v. 6280113015

Bij voorkeur ontvanger^dUj^fectuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande
gegevens sturen naar [^JJ|[aminbzk.nl

Indien u deze toch per post wenst In te dienen dan kan dat ook naar hiet
bovenstaande adres.
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Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van van beide

mogelijkheden gebrulk te maken.

Betaling zai binnen 30 dagen na ontjgngstdaturr^ar^ factuur olaatsvinden op
uw bankrekenlngnummer IBAN: HHHIHiHl
name van Economlsch Instituut voor de Bouw te Amsterdam.

Datum

6 September 2013

Kanmerfc

2013-0000516586

Wij tietalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering In
dian u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt,
bij later blijkende onjuistheden en/of bet nIet tijdig of onjulste wijze indienen van
uw factuur.

loogachtend, \
e minister voon Wonen en Rijksdienst

Bouwen

Mocbt u vragen hebtien over de afhandeling van uw factuur of f^cturen, dan kunt
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteureQ|dmini|trati| van
bet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninktijksrelaties

Iifdien u nM akkoord bent met de inboud van deze brief, dient u mij dit schrtftelijk
nder vermraing van bovengenoemd zaaknummer te berichten binnen twee

' reken na ont^ngst van deze opdrachtbrief.

Paglna 2 van 2



AUnisterie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Ratouradrts Postbut 20011 2500 EA Dan Haag

Economlsch Instltuut voor de Bouw

T.a.v.

Postbus 58248

1040 HE Amsterdam

Dtractoraat-Banaraal

Wonan an Bouwan

Diractie Bouwan

"Ojifmarkt 147

o«i Haas
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Coittai

iminbzk.r4

Datum 6 maart 2014

Betreft Aanvullende onderzoek Eindgebrulker en opdrachtgever
Verplichtingennummer: H18-8304

Kanmarii

2014-0000092130

Uw kanmaric

13.2.010b

Geachte heer|

Voor het verrichten van activiteiten met betrekking tot het onderzoek
"Eindgebrulker en opdrachtgever", waarvoor uw met brief d.d. 9 September 2013,
kenmerk 2013-0000516586 opdracht is gegeven, verstrek ik u een aanvullende
opdracht, conform de spedficatles van uw aanbleding van 3 februarl 2013 .

Ik verzoek u de aanvullende werkzaamheden

Is In afwijking op uw offerte afgesproken met
7 m,

en

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepasslng. Uw
algemene voorwaarden sluit Ik hierbij ult.
Deze oc^racht wordt begeleld door de heer 11111^^^1 bereikbaar op mobiele
nummei]

Ik ben bereid voor de aanvullende opdracht de werkelijk gemaakte kosten te ver-
goeden, dit met een maximum van € 5.000,00 exclusief, respectievelijk
€ 6.050,00 inclusief 21% BTW.

De totale toezegging op basis van werkelijk gemaakte kosten voor bovengenoem-
de opdracht bedraagt thans € 29.788,00 exclusief, respectievelijk
€ 36.043,48 Inclusief 21% BTW.

Overschrijding van voomoemde bedragen en einddatum van deze opdracht is
slechts toegestaan na mijn voorafgaande schrlfteiljke toestemming.

Uw betalingsverzoeken, evenals de conform uw aanbieding opgestelde
eindafrekening, waarop vermeld staat dat dit de slotfactuur betreft, dient u onder
vermelding van bovenstaande verplichtingennummer toe te zenden aan:

MInlsterle van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Rnancieie Admlnistratle DGWB/Dlrectle Bouwen

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvangen wlj uw ̂ ctuur digltaal. U kunt deze o.v.v. tiovenstaande
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gegevens sturen naar

Indien u deze toch per post wenst in te dlenen dan kan dat ook naar het
bovenstaande adres.

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van 66n van beide

mogelijkheden gebrulk te maken.

Betaling zai binnen 30 dagen na ontvanqstdatun^^ de factuur plaatsvlnder^
uw bankrekeningnummer IBAN: nummerl ^^^
t.n.v. Economlsch Instltuut voor de Bouw te Amsterdam.

Datum

6 maart 2014

Kanmciii

20142014-

00000921300000092130

Wij betaien uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering In
dian u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt,
bij later blijkende onjulstheden en/of het nIet tijdig of op onjuiste wijze Indlenen
van uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of fiacturen, dan kunt
u contact opnemen met het servicenummer van de credlteurenadminlstratie van
het minlsterle van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mij dit schriftelljk
onder vermelding van bovengenoemde verplichtlngennummer te berichten binnen
twee weken na ontvangst van deze opdrachtbrief.

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en Rljksdienst,

Directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Economlsch Ir

t.a.v. de heer |
Koninginneweg 20
1075 CX Amsterdam

r de Bouw Dfractoraat-Oeflaraal

Wonen en Bouwan

DIrectle Bouwen

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

(yww.facebook.com/mlnbjk

•vwm.twritter.com/mlnbzk

Contactparsoon

}niinbzk.nl

Datum 6 augustus 2015

Betreft Aanbleding Dlenstverleningsovereenkomst Uitvoering van een
maatschappelijke kosten-baten-analyse voor het wetsvoorstel
•kwaliteltsborging voor het bouwen'

Kanmark

2015-0000434929

Uw kanmark

Geachte heer^BI'

Near aanleiding van de door u uitgebrachte offerte d.d. 21 juli 2015, treft u
bijgaand in tweevoud de Overeenkomst voor de uitvoering van de diensten
conform de speciflcatie van uw offerte aan. Op deze opdracht zijn de voorwaarden
zoais beschreven in de bij deze brief gevoegde Overeenkomst met
referentienummer 201500114.114.126.005 van toepassing.

Ik verzoek u beide exemplaren op de iaatste pagina te ondertekenen en 6^n
exempiaar binnen twee weken na dagtekening van deze brief retour te zenden.

U kunt het getekende stuk zenden aan:

Haagse Inkoop Samenwerking

T.a.v.

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Ik attendeer u erop, dat de overeenkomst pas rechtsgeidig Is, nadat deze door
beide partijen is geparafeerd en ondertekend.

Met betrekking tot de Inhoudeiijke aspecten van deze opdracht kunt u zich
wenden tot de heer bereikbaar op teiefoonnummer

Wij betaien uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering In
dian u niet voidoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt,
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of onjuiste wijze indienen van
uw factuur.

Betaling zai binnen 30 dagen na ontvano^datun^ar^e factuur plaatevl^ op
uw bankrekeningnummer IBAN: ^^^^Ht.n.v.
Economlsch Instituut voor de Bouw te Amsterdam.
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Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt
u contact opnemen met het servicenummer van de credlteurenadministratie van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles (070-4267556).

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen er» Rljksdienst,
namens deze,

Datum

6 augustus 2015

KaniTMrk

2015-0000434929

Wnd. directeur Bouwen
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Dienstverlenlngsovereenkomst ARVODl-2014 tussen Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles/Directie Bouwen en Economisch
Instituut voar de Bouw inzake Actualisatie mkba wetsvoorstel kwaliteitsborging
met kenmerk 201500114.126.005

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel Is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,
de wnd. directeur Bouwen, de heer|
hiema te noemen: Opdrachtgever,

en

2. Economisch Instituut voor de Bouw,
(statutair) gevestigd te Amsterdam,
te dezen vertegenwoordigd_doo^
de directeur, de heer 1
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE dat:

Opdrachtgever behoefte heeft aan een actualisatie mkba wetsvoorstel
kwaliteitsborging;
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen;
Opdrachtnemer op 21 juli 2015 een offerte heeft uitgebracht;
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
Opdrachtnemer zich In voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat
Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;
Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schrifteiijk wenser vast te leggen
In een overeenkomst;

komen overeen:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdietter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artlkel 1 van de Algemene Rljks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-
2014).

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten voor
de uitvoering van de actualisatie van een maatschappelijke kosten-baten-analyse voor het
wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen overeenkomstig de op basis van de
offerteaanvraag van Opdrachtgever d.d. 6 juli 2015, kenmerk 201500114.126.005 (Bijiage
1), door Opdrachtnemer ultgebrachte offerte d.d. 21 juli 2015, kenmerk 15.1.067 (Bijiage
2), weike opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan
niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken.

Paraaf Opdrachtgever:

Kenmerk; 201500114.126.005
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1.2 De navolgende documenten maken deel ult van deze Overeenkomst. Voor zover deze
documenten met elkaar in tegenspraak zljn, prevaleert het eerder genoemde document
boven het later genoemde:
1. dit document;

2. de ARVODI-2014;
3. de Offerteaanvraag;
4. de overige BIjlagen;
5. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ultgebrachte Offerte d.d. 21 Juli 2015, met
kenmerk 15.1.067.

1.3 De resultaten van de Diensten worden geleverd in de vorm van c.q. afgerond door indiening
van een eindrapport. Het elndrapport bevat in elk geval een opgave van de bereikte
resultaten, de daarbij gebruikte methoden en technleken, alsmede de daarop gebaseerde
conclusies. Het eindrapport wordt in digltale vorm aangeleverd.

1.4 Het eindrapport wordt voorafgegaan door een conceptrapport, dat digitaal wordt
aangeleverd,

1.5 Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zai piaatsvlnden, vindt door partijen nog nader
overleg plaats. In het eindrapport wordt vermeld dat Opdrachtgever de
auteursrechthebbende Is.

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door belde partijen.

2.2 De overeengekomen Diensten worden In afwijking van de offerteaanvraag verrlcht in de
perlode van 1 augustus 2015 tot en met 30 november 2015 met een optie tot verlenglng.

3. Prijs en overige financiSle bepalingen

3.1 Opdrachtnemer declareert het werkelijke aantal bestede (advles)dagen per maand op
nacalculatiebasis tegen een uurtarief:

Functie

Supervisie, directeur

Prolectleldinq, proqrammalelder

Onderzoek, senior onderzoeker

Ondersteunlng, cnderzoeker

Dagtarlef (excluslef btw en
Incluslef reiS", verblijf en
eventuele overige kosten)

3.2

Opdrachtnemer brengt maximaal € 34.700,— (excluslef btw) (€ 41.987,— Incluslef btw en
inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten) In rekening en staat ervoor in dat dit
bedrag niet wordt overschreden.

Uitdrukkelljk wordt bepaald dat indien Opdrachtnemer geen btw in rekening brengt, maar
voor (een deel van) de Diensten geen vrljstelling van btw blljkt te bestaan, deze niet ten
laste komt van Opdrachtgever.

3.3 De prijs heeft betrekklng op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst
te verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen.

3.4 De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur van deze
Overeenkomst.

Paraaf Opdrachtgevi
Kenmerk: 201500114.126.005
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3.5 Betalingen vinden, op basis van werkelljk gemaakte kosten tot 80% van het totaatbedrag
maandelijks aditeraf plaats. Het restant wordt voldaan na acceptatie van het eindrapport.

3.6 Opdrachtnemer zendt onder vermelding van bovengenoemdrontractnummer en
verpiichtingennummer de facturen digltaal in pdf naar
Het heeft de voorkeur dat u de facturen digltaal indient. Het verelste format daarvoor is een
factuur Pdf-fbrmat.

Indian dit nog nlet mogelijk is kunt u de facturen zenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rnancieie administratie DGWB/Dlrectle Bouwen
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

4. Contactpersonen

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is de heer
Contactpersoon voor Opdrachtnemer Is de heer

5. Tljclen en plaats DIensten

5.1 De Diensten worden in beglnsel verricht In het kantoor van Opdrachtnemer.

5.2 Indien de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever verleent hij het Personeel
van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de Diensten worden verricht, en steit hij dit
Personeel in staat de Diensten onder de bij die partij gebruikelijke arbeldsomstandigheden te
verrlchten gedurende de regulier geldende kantoortljden.

6. Van toepassing zijnde Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor
het verstrekken van opdrachten tot het verrlchten van Diensten 2014 (ARVODI-2014)''
(Bijiage 3 reeds in bezit partijen), voor zover daarvan In deze Overeenkomst niet wordt
afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer Is uitgesloten.

6.2 Bij schending van de geheimhoudingsverptichtlngen die Ingevolge artikel 13 van de ARVODl-
2014 op hem en zljn Personeel rusten. Is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete
verschuldigd van € 50.000,- per gebeurtenis.

7. Integriteltsverklaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van
Opdrachtgever geneiiel voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven.
HIJ zai dat ook nlet alsnog doen tenelnde personen In dienst van Opdrachtgever te bewegen
enige handeling te verrlchten of na te laten.

Paraaf Opdrachtgevei

Kenmerk: 201500114.126.005
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8. Slotbepaling

8.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen
partljen sdirtftelljk ziJn overeengekomen.

8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueel eerder door partljen
gemaakte mondelinge en schriftelljke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen
Diensten.

Aldus op de laatste van de twee hiema genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,

Plaats; Den Haag _
Datum:

Plaats: Amsteniam

Datum: - -

De Minister voor Wonen en Rijksdienst
namens deze,
de wnd. directeur Bouwen,

de heer

Economisch Instltuut voor de Bouw,
namens deze,
de directeur.

de heer I

Bijiagen (reeds in het bez/t van part/fen):
1. Offerteaanvraag d.d. 6 jull 2015 met kenmerk 201500114.126.005
2. Offerte d.d. 21 Jull 2015 met kenmerk 15.1.067;
3. ARVODI-2014

Kenmerk: 201500114.126.005
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Uitvoeringsorganisatie
Bedrij^oering Rijk
MIniswie van Binnenlandx Zdcen en
Koninkiijksrelaties

> Retouradres Pottbus 20011 2500 EA DEN HAA6

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
Koninginneweg 20
1075 CX Amsterdam

UBRIHIS

Wilhetmina van Prulsenweg 52
2595 AN Den Haag
Poscbus 20011

2500 EA DEN HAAG

www.njksoverheid.nl

liijksovefheld.nl

Kenmark

201600267.085.002

Datum 16 november 2016

Betreft Ondertekening Overeenkomst 'Kwaliteitsborging Intemationaal'

2

Geachte hear |

Naar aanlelding van de door u uitgebrachte offerte d.d. 7 oktober 2016, trefl u
bijgaand in tweevoud de Overeenkomst voor de ultvoering van de diensten
conform de spedflcatle van uw offerte aan. Op deze opdracht zijn de voorwaarden
zoals beschreven In de bl] deze brief gevoegde Overeenkomst met
referentienummer 201600267.085.002 van toepassing.

Ik verzoek u belde exempiaren van deze Overeenkomst per pagina te paraferen,
op de laatste pagina van handtekening en tekendatum te voorzlen en vervolgens
6^n exemplaar, binnen 14 dagen, retour te zenden aan;

UBRIHaagse inkoop Samenwerking
T.a.v.

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

(Dlt is geen factuuradres: uw facturen kunt u sturen naar het factuuradres, zoals
vermeld In bijgaande Overeenkomst).

Ik attendeer u erop, dat deze Overeenkomst pas rechtsgeldig is, nadat deze door
belde partijen is geparafeerd en ondertekend.

Met vriendeiijke groet.

Mw.|
Advlseur Inkoop
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Dienstverleningsovereenkomst
ARVODI-2014

tussen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties/Programmadirectie Bouwen
en Energie

en

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

inzake

Kwaliteitsborging Internationaal

met kenmerk

201600267.085.002



Contractnummer: 201600267.085.002

Verplichtingennummer: H18-8828
NAW gegevens:
Economisch Instltuut voor de Bouw (ElB)
Koninginneweg 20
1075 CX Amsterdam

IBAN code: NL13 INGB 0000540852

BIG code: 1NGBNL2A

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nedertanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister voor Wonen en Rljksdienst,
namens deze,
programmadlrecteur Bouwen en Energle, de heer
hlema te noemen: Opdrachtgever,

en

2. Economisch Instltuut voor de Bouw (EIB),
(statutair) gevestigd te Amsterdam,
te dezen vertegenwoordlgddoo^
de directeur EIB, de heer j
hlema te noemen; Opdrachtnemer,

OVERWE6ENOE dat:

Opdrachtgever behoefte heeft aan een onderzoek voor kwallteitsborging Intematfonaal;
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte ult te brengen;
Opdrachtnemer op d.d. 7 oktober 2016 een offerte heeft ultgebracht;
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
Opdrachtnemer zlch In voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat
Opdrachtgever met de opdracht wll berelken;
Partljen de daarult voortvloelende rechtsverhouding schrtftelljk wensen vast te leggen
in een overeenkomst;

komen overeen:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdietter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven In artlkel 1 van de Algemene Rljks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrlchten van Diensten 2014 (ARVODI-
2014).

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrlchten van Diensten inzake
kwallteitsborging intemattonaal, overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van
Opdrachtgever d.d. 27 September 2016, kenmerk 201600267.085.002 (Bijiage 1), door
Opdrachtnemer ultgebrachte offerte d.d. 7 oktober 2016 , zonder kenmerk (Bijiage 2), weike
opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in deze
Overeenkomst wordt afgeweken.

I Paraaf Opdrachtgever:
Kenmerk; 201600267.085.002
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1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor zover deze
documenten met elkaar In tegenspraak zljn, prevaleert het eerder genoemde document
boven het later genoemde;
1. dit document;
2. de ARVODI-2014;
3. de Offerteaanvraag;
4. de overtge Bijiagen;
5. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ultgebrachte Offerte d.d. 7 oktober 2016,
zonder kenmerk.

1.3 De resultaten van de DIensten worden geleverd in de verm van c.q. afgerond door Indlening
van een eindrapport. Het eindrapport bevat In elk geval een opgaVe van de berelkte
resultaten, de daarblj gebrulkte methoden en technleken, alsmede de daarop gebaseerde
conclusles. Het eindrapport wordt digltaal aangeleverd.

1.4 Het eindrapport wordt voorafgegaan door een verslag van de tussentljdse
onderzoeksresultaten, dat wordt digltaal aangeleverd.

1.5 Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zai plaatsvinden, vlndt door partijen nog nader
oveiieg plaats. In het eindrapport wordt in leder geval vermeld dat Opdrachtgever de
auteursrechthebbende Is.

2. Totstandkoming, tijdspianning of duur van de Overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door belde
partijen.

2.2 De overeengekomen DIensten worden verrlcht in de periode van 17 november 2016 tot 2
januari 2017.

3. PrIJs en overlge flnandSle bepallngen

3.1 Opdrachtnemer verrlcht de DIensten tegen een vaste totaaiprijs. Deze vaste totaalprljs
bedraagt € 57.350,-- (excluslef btw en Incluslef rels-, verblijf en eventuele overlge kosten)
(€ 69.393,50,— Incluslef btw en Incluslef rels-, verblijf- en eventuele overlge kosten).

3.2 Ultdrukkelljk wordt bepaald dat Indlen Opdrachtnemer geen btw In rekening brengt, maar
voor (een deel van) de DIensten geen vrljstelling van btw blljkt te bestaan, deze niet ten
laste komt van Opdrachtgever.

3.3 De prljs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer In het kader van deze Overeenkomst
te verrichten DIensten en eventueel daartoe benodlgde materlalen.

3.4 De overeengekomen tarleven zljn vast en onveranderlljk gedurende de duur van deze
Overeenkomst.

3.5 Betaling vlndt plaats als volgt:
- een bedrag van € 28.675,— (excl. BTW) na acceptatle van de tussentljdse
onderzoeksresultaten;

- een bedrag van € 28.675,— (excl. BTW) na acceptatle van het eindrapport.

3.6 Opdrachtnemer zendt de factuur onder vermelding van bovengenoemd contractnummei
verplichtingennummer:

Paraaf Opdracht
Kenmerk; 201600267.085.002
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles
RnanclSle admlnlstratie DGBW/Programmadirectie Bouwen en Energie
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Het heeft de voorkeur dat u de facturen digitaal indlent. Het verelste format daarvoor is een
factuur Pdf-forma^^artuur, geadresseerd als hierboven, kan digitaal worden Ingediend
bij emalladres;

4. Contactpersonen

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever Is de heerl
Contactpersoon voor Opdrachtnemer Is de heer^

5. Tijden en plaats Diensten

5.1 De Diensten worden In beglnsel verrlcht in het kantoor van Opdrachtnemer.

5.2 Indlen de Diensten worden verrlcht ten kantore van Opdrachtgever verleent hij het Personeel
van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de Diensten worden verrlcht, en stelt hIj dit
Personeel In staat de Diensten onder de bIj die partij gebruikelijke arbeidsomstandlgheden te
verrlchten gedurende de reguller geldende kantoortljden.

6. Van toepassing zijnde Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn ultslultend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor
het verstrekken van opdrachten tot het verrlchten van Diensten 2014 (ARVODI-2014)"
(Bijiage 3 reeds in bezit partijen), voor zover daarvan In deze Overeenkomst niet wordt
afgeweken. De toepasselljkheld van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer Is uitgesloten.

6.2 BIj schending van de geheimhoudingsverpllchtingen die Ingevolge artikel 13 van de ARVODl-
2014 op hem en zijn Personeel rusten, Is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete
verschuldlgd van € 50.000,- per gebeurtenis.

6.3 In aanvulling op artikel 24 van de ARVODI-2014 geldt met betrekklng tot publlcatle dat
ultslultend Opdrachtgever bevoegd Is om (delen van) de rapportage openbaar te maken.
Indlen Opdrachtgever daartoe beslult, vermeldt hIj daarblj Opdrachtnemer als ultvoerend
bureau. Indlen Oopdrachtgever gelljktljdig met de publlcatle van het eindrapport een
toellchting of commentaar daarop openbaar wll maken, pleegt hIj daarover voorafgaand
overleg met Opdrachtnemer.

Paraaf Opdracj
Kenmerfc; 201600267.085.002
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7. Arbeldsvoorwaarden

7.1 Opdrachtnemer houdt rich bij het verrichten van de Diensten aan de geldende wet- en
regelgeving op het gabled van arbeldsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn
medewerkers van toepassing is.

7.2 Opdrachtnemer iegt alie arbeidsvoorwaardeiijke afspraken ten behoeve van het verrichten
van de Diensten op een Inzlchtelijke en toegankeiijke wijze vast.

7.3 Opdrachtnemer verschafl desgevraagd en onverwijid aan bevoegde Instanties toegang tot
deze arbeidsvoorwaardeiijke afspraken en werkt mee aan controies, audits of loonvalidatie.

7.4 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijid aan Opdrachtgever toegang tot de in
lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardeiijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht
In verband met het voorkomen van of de behandeiing van een loonvordering aangaande
verrlchte arbeld ten behoeve van het verrichten van de Diensten.

7.5 Opdrachtnemer iegt de verplichtlngen voortvioeiend uit de vorige leden onverkort op aan aiie
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van Diensten en
bedingt tevens dat deze partijen vervoigens bedoelde verplichtlngen onverkort opieggen aan
aiie partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten

I  van de Diensten.

8. Integrlteitsverklaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeei van
Opdrachtgever generiei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven.i' Hij zai dat ook niet alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen
enige handeiing te verrichten of na te iaten

9. Siotbepaling

9.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen
I  partijen schrifteiijk zijn overeengekomen.

9.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervalien aiie eventueei eerder door partijen
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen
Diensten.

Paraaf Oi
Kenmerk: 201600267.085.002
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Aldus op de laatste van de twee hiema genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend.

Plaats: [2.e^ Haag Plaats: Amsterdam
Datum: YVH|"-2016 Datum: - -2016

De Minister voor Wonen en Rljksdienst, Economlsch Instituut voor de Bouw (EIB)
namens deze, namens deze,
directeur programmadirectie Bouwen en Energie directeur EIB,

BIjlagen (reeds In het bezlt van partljen):
1. Offerteaanvraag d.d. 27 September 2016 met kenmerk 201600267.085.002
2. Offerte d.d. 7 oktober 2016 zonder kenmerk;
3. ARVODI-2014

Kenmerk: 201600267.085.002
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Dienstverleningsovereenkomst
ARVODl-2014

tussen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties/Programmadirectie Bouwen
en Energie

en

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

inzake

Kwaliteitsborging Internationaal

met kenmerk

201600267.085.002



Contractnummer: 201600267.085.002

Verplichtingennumnien H18-8828
NAW gegevens:
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
Koningianeweg 20
1075 CX Amsterdam

IBAN OKie: NL13 INGB 0000540852

BIC code: ZNGBNL2A

De ondergetekenden;

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordlgd door de Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,
programmadirecteur Bouwen en Energie, de heer|
hiema te noemen: Opdrachtgever,

en

2. Economisch Instituut voor de Bouw (EIB),
(statutair) gevestigd te Amsterdam,
te dezen vertegenwoordi^^^^^—
de directeur EIB, de heetfl^^l^l
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE dat:

Opdrachtgever behoefte heeft aan een onderzoek voor kwaliteitsborging fntemationaal;
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte ult te brengen;
Opdrachtnemer op d.d. 7 oktober 2016 een offerte heeft uitgebracht;
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
Opdrachtnemer zich in voidoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat
Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;
Partijen de daaruit voortvioeiende rechtsverhouding schrifteiijk wensen vast te ieggen
in een overeenkomst;

komen overeen:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de t>etekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-
2014).

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten inzake
kwaiiteitsborging intemationaal, overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van
Opdrachtgever d.d. 27 September 2016, kenmerk 201600267.085.002 (Bijiage 1), door
Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 7 oktober 2016 , zonder kenmerk (Bijiage 2), w
opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in di
Overeenkomst wordt afgeweken.

Paraaf Opdrachi
Kenmerk: 201600267.085.002
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1.2 De navolgende documenten maken deal uit van deze Overeenkomst. Voor zover deze
documenten met elkaar In tegenspraak zljn, prevaleert het eerder genoemde document
boven het later genoemde:
1. dit document;
2. de ARVODI-2014;
3. de Offerteaanvraag;
4. de overige Bijiagen;
5. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ultgebrachte Offerte d.d. 7 oktober 2016,
zonder kenmerk.

1.3 De resultaten van de Diensten worden geleverd In de vorm van c.q. afgerond door Indlening
van een elndrapport. Het elndrapport bevat In elk geval een opgave van de bereikte
resultaten, de daarbij gebruikte methoden en technieken, alsmede de daarop gebaseerde
conclusles. Het elndrapport wordt digltaal aangeleverd.

1.4 Het elndrapport wordt voorafgegaan door een verslag van de tussenOjdse
onderzoeksresultaten, dat wordt digltaal aangeleverd.

1.5 Omtrent de vorm waarln de eindrapportage zai plaatsvlnden, vindt door partljen nog nader
overleg plaats. In het elndrapport wordt In leder geval venmeld dat Opdrachtgever de
auteursrechthebbende Is.

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door belde
partljen.

2.2 De overeengekomen Diensten worden verrlcht In de perlode van 17 november 2016 tot 2
januari 2017.

3. Prijs en overige flnancldle bepallngen

3.1 Opdrachtnemer verrlcht de Diensten tegen een vaste totaalprljs. Deze vaste totaalprijs
bedraagt € 57.350,-- (exclusief btw en Inclusief rels-, verblljf en eventuele overige kosten)
(€ 69.393,50,— Inclusief btw en Inclusief rels-, verblljf- en eventuele overige kosten).

3.2 Ultdrukkelljk wordt bepaald dat Indlen Opdrachtnemer geen btw in rekening brengt, maar
voor (een deel van) de Diensten geen vrijstelling van btw blijkt te bestaan, deze niet ten
laste komt van Opdrachtgever.

3.3 De prIjs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer In het kader van deze Overeenkomst
te venichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen.

3.4 De overeengekomen tarleven zljn vast en onveranderlijk gedurende de duur van deze
Overeenkomst.

3.5 Betaling vIndt plaats als volgt:
- een bedrag van € 28.675,— (exd. BTW) na acceptatie van de tussentijdse
onderzoeksresultaten;

- een bedrag van € 28.675,— (exd. BTW) na acceptatie van het elndrapport.

3.6 Opdrachtnemer zendt de lactuur onder vermelding van bovengenoemd contractnummer
verplichtingennummer:

Paraaf Opdrach
Kenmerk: 201600267.085.002
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
FInancifiie administratie DGBW/Programmadirectie Bouwen en Energie
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Het heeft de voorkeur dat u de facturen digitaal indient. Het vereiste format daarvoor is een
factuur Pdf-forrnat^^actuur, geadresseerd als hierboven, kan digitaal worden ingediend
bij emaiiadres: HHHBSlOiQlzzjLQi

4. Contactpersonen

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is de hee
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is de heer

5. Tijcien en pleats Diensten

5.1 De Diensten worden in beginsel verricht in het kantoor van Opdrachtnemer.

5.2 Indien de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever verieent hij het Personeei
van Opdrachtnemer toegang tot de piaats waar de Diensten worden verricht, en steit hij dit
Personeei in staat de Diensten onder de bij die partij gebruikeiljke arbeidsomstandigheden te
verrichten gedurende de reguiier geidende kantoortijden.

6. Van toepassing rijnde Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Aigemene Rljksvoorwaarden voor
het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-2014)''
(Bijiage 3 reeds in bezit partijen), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet woi^t
afgeweken. De toepasseiijkheid van (eventueie) aigemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer is uitgesioten.

6.2 Bij schending van de geheimhoudingsverpiichtingen die ingevoige artikei 13 van de ARVODI-
2014 op hem en zijn Personeei rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete
verschuidigd van € 50.000,- per gebeurtenis.

6.3 In aanvuiiing op artikei 24 van de ARVODI-2014 geidt met betrekking tot pubiicatie dat
uitsluitend Opdrachtgever bevoegd is om (deien van) de rapportage openbaar te maken.
Indien Opdrachtgever daartoe besiuit, vermeidt hij daarblj Opdrachtnemer ais uitvoerend
bureau. Indien Oopdrachtgever geiijktijdig met de pubiicatie van het eindrapport een
toeilchting of commentaar daarop openbaar wll maken, pieegt hij daarover voorafgaand
overleg met Opdrachtnemer.

Paraaf Opdracht
Kenmerk: 201600267.085.002
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7. Arbeidsvoorwaarden

7.1 Opdrachtnemer houdt zich bij het verrichten van de DIensten aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn
medewerkers van toepassing is.

7.2 Opdrachtnemer iegt alle arfoeidsvoorwaardeiijke afspraken ten behoeve van het verrichten
van de Oiensten op een inzichtelljke en toegankelijke wijze vast.

7.3 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijid aan bevoegde instanties toegang tot
deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvaiidatie.

7.4 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijid aan Opdrachtgever toegang tot de in
iid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indlen Opdrachtgever dit noodzakeiijk acht
in verband met het voorkomen van of de behandeiing van een ioonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de Diensten.

7.5 Opdrachtnemer iegt de verpiichtingen voortvioeiend uit de vorige ieden onverkort op aan aiie
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van Diensten en
bedingt tevens dat deze partijen vervoigens bedoeide verpiichtingen onverkort opieggen aan
aiie partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten
van de Diensten.

8. Integriteitsverklaring

Opdrachtnemer verkiaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeei van
Opdrachtgever generiei voordeei heeft geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven.
Hij zai dat ook niet aisnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen
enige handeiing te verrichten of na te iaten

9. Siotbepallng

9.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen
partijen schrlfteiijk zijn overeengekomen.

9.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervaiien aiie eventueel eerder door partijen
gemaakte mondeiinge en schrifteiijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen
Diensten.

Paraaf Opd
Kenmerk: 201600267.085.002
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Aldus op de laatste van de twee hiema genoemde data overeengekomen en In tweevoud
ondertekend.

Plaats: Den Haag Plaats: Amsterdam
Datum: m .-2016 Datum: - -2016

De Minister voor Wonen en Rljksdienst, Economisch Instltuut voor de Bouw (EIB)
namens deze, namens deze,
directeur programmadirectie Bouwen en Energle directeur EIB,

Bijiagen (reeds in het bezit van partljen):
1. Offerteaanvraag d.d. 27 September 2016 met kenmerk 201600267.085.002
2. Offerte d.d. 7 oktober 2016 zonder kenmerk;
3. ARVODI-2014

Kenmerk: 201600267.085.002
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Recoursdres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Ekelmans & Meller Advocaten

T.a.v. de heer

Postbus 93455

2509 AL Den Haag

Datum 19 maart 2015

Betreft Opdracht advies verplichte verzekering

Directoriat-Ganeraal

WOCMII Ml Bouwmi

Oirectic Bouwen

TUrfmarkt 147

Den Haag
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

www.fKebook.com/m(nbzk
www.twltter.com/mfnbik

mlntizfc.nl

Kanmerfc

2015-0000164593

UwfcamiMrk

Geachte heer

Hierbij verleen ik u een opdracht ten behoeve van het advies "Verplichte
verzekering'conform uw offerte van 16 maart 2015.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de voorwaarden ARVODI 2014 van
toepassing. Uw algemene voorwaarden sluit ik hierbij ult.

Deze opdracht wordt
telefoonnummer

eleid door de heer I bereikbaar op

De door mij te betalen vergoeding bedraagt op basis van de werkelijk gemaakte
uren van maximaal € 12.375,00 exclusief 21% btw, respectievelijk € 14.973,75
inclusief 21% btw.

Verder deel ik u mede dat ik akkoonJ ben met de opievering van het eerste
conceptadvies op 27 maart 2015 en de opievering van het definitief advies op
vrijdag 3 aprii 2015, 10:00 uur per email, onder voorwaarde dat Ik uiterlljk op 31
maart 2015 heb gereageerd op het conceptadvies.

Overschrijding van voomoemde bedragen en einddatum 3 aprll 2015 van deze
opdracht is slechts toegestaan na mijn voorafgaande schriftelijke toestemmlng.

Uw betalingsverzoek kunt u zenden aan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rnancigle Administrate DGWB/Bouwen o.v.v. opdrachtnummer 6280115006
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvangernwiMj^actuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande
gegevens sturen naar jUmaminbzk.nl

Indien u deze toch per post wenst In te dienen dan kan dat ook naar het
bovenstaande adres.

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van 66n van belde
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mogelijkheden gebruik te maken.

De ̂ctuur wordt toegekend na acceptatie van het eindproduct

Betaling zai binnen 30 dagen na ont^ngstdatu^var^e factuui^laatsvi^en op
uw bankrekeningnummer IBAN: [|||H^^^m|||| en BIcHlllll, ten
name van Ekelmans en Meljer Advocaten, te Den Haag.

Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of teaigvordering
indien u ntet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt
verstrekt, bij later blljkende onjuistheden en/of het niet tijdig of onjuiste wljze
Indlenen van uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadmlnlstratle van
het ministerie van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles

Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mij dit schriftelijk
onder vermelding van bovengenoemd opdrachtnummer te berichten binnen twee
weken na ontvangst van deze opdrachtbrief.

Hoogachtend,

de Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze.

Datum

19 maart 2015

Kanmartc

2015-0000164593

Directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres PDstbus ZOOll 2500 EA Den Haag

Expertisecentmm Regelgeving Bouw
T.a.v. de heerl
Motorenweg 5M
2623 CR Delft

Directoraat-G«nera«l
Wooen an Bouwan

DIrecUe Bouwen

Tlirfmarkt 147

Den Maag
Postbus 20011

2500 EA Den Hsag

ibzk.nl

Datum 18 Jut! 2013

Betreft 0ndet7oek Vermlndering van regeldruk, demgelerlng
Bouwbeslult 2012 en verbetering positie van de consument mbt
bouwkwalltelt

Opdrachtnummer 6280113013

Kenmarfc

2013-0000434917

Uw kenmerfc

20130712 WB1/WB201

Geachte beer

Hierbij veiieen ik u opdracht tot bet verricbten van activltelten inzake bet
onderzoek naar "Vermlndering van regeldruk, deregulering Bouwbeslult 2012 en
verbetering positie van de consument met betrekking tot bouwkwalltelt: Quick
scan ontwikkeling erkende oplossingen voor 80% van de toepassing van bet
Bouwbeslult 2012'. De opdracbt wordt verleend conform uw aanbleding van 12
juli 2013 met kenmerk 20130712 WBI/WB201.

Op de uitvoering van deze opdracbt zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw
algemene voorwaarden slult Ik bierblj ult.
Deze opdracbt word^wgeleld door de beer^H^^^^H| berelkbaar op
tel^pnnummer^^Hl^^l, en de beer ̂ ^^^^^^Rereikbaar op nummer

Ik verzoek u de werkzaambeden af te ronden voor 1 december 2013 volgens de
door u in uw offerte aangegeven planning.

De door mlj te betalen vergoeding bedraagt op basis van de werkelljk gemaakte
kosten maximaal € 29.948,50 inclusief 21% BTW.

Overscbrijding van voomoemde bedragen en einddatum van deze opdracbt is
slecbts toegestaan na mijn voorafgaande scbriftelijke toestemming.

Bij aanvang van de werkzaambeden voor de opdracbt kan maximaal 15% van bet
totaal bescbikbaar gestelde budget als voorscbot worden gedeclareerd. Na
afronding van de opdracbt kan door u de eindafrekening worden Ingediend.
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Uw betalingsverzoeken, evenals de conform uw aanbieding opgestelde
eindafrekening, waarop vermeld staat dat dit de slotfactuur betreft, dient u o.v.v.
het opdrachtnummer toe te zenden aan:

Minlsterle van BInnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Financifile Administratie DGWBI/Directle Bouwen

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Datum

ISjuN 2013

Kan mark

2013-OCK}0434917

Bij voorkeur ontvangen wfj uw factuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande
gegevens sturen naarBII^B^fciminbzk.nl
Indlen u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het
bovenstaande adres.

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van d^n van beide

mogelljkheden gebrulk te maken.

Betaling zai binnen 30 dagen na ontvanostdatun^ar^^^ctuur plaatsvinde^p
uw bankrekeninqnummer IBAN: BIC Nummer:

|en name van Expertlsecentrum Regeigeving Bouw te Delft.
Wi] betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering in
dlen u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt,
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of op onjulste wijze indienen
van uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadministratie van
het ministerie van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties PIHHHHV.

Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mij dit schriftelijk
onder vermeiding van bovengenoemd opdrachtnummer te berichten binnen twee
weken na ontvangst van deze opdrachtbrief.

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

Directeur Woningbouw
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retourx^ Postbus 20011 2500 EA Den Hug

Geregeld B.V.
T.a.v. De heer|
Oosterstraat 43

2611 TV Delft

Datum

Betreft

11 februah 2020

Aanvullende Opdrachttievestiging ondersteuning Wet
kwaliteltsborging voor het bouwen

Geachte heerl

Hierblj geef ik u de opdracht inzake aanvullende ondersteuning Wkb.

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 1 februarl 2020 met de
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs van C 12.210,00 Incl. BTW. De tarieven
betreffen een all-in tarief, inclusief reis- en verblijfkosten en alle overige kosten.

Eerder is aan u een opdracht met kenmerk 2019-0000412538 verstrekt ter
waarde van € 27.225,- incl. BTW. Met deze aanvulling bedraagt de totale
vergoeding € 39.435,- incl. BTW. Het maximale budget kan alleen worden
overschreden na expliciete goedkeuring door de opdrachtgever.

DeBRW-OlrMtta Boiwwa
Ml EiMreta
Ministerie van Binnenlandse
Zaken en KorMnkrIJksrelattes

Turfmarkt 147

Den Haag
Postbus 20011

2500 EA Den Haag
Nederland

mnM.rijksovertield.nl

Krww.facebook.eom/mlnbzk

www.tiwltter.conVminbzk

imlnbzk.nl

2020-0000069142

Uw kanmark

A2020-12.1

Specifieke opmerfcing(en)
a  Startdatum; na opdrachtverstrekking
•  Einddatum; 1 april 2020
•  Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken

van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI 2018) van
toepassing zijn. De voorwaarden van de Leveranciers zijn uitdrukkelijk
uitgesloten.
Aan begrippen in deze opdracht die met een hoofdietter aanvangen, komt
dezelWe betekenis toe die aan deze begrippen in Artikel 1 van de ARVODI-
2018 wordt gegeven.

EMctronische-facturatie
Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van budgetcodering
H07-101502-11069-46002 aan het centrale aanleverpunt voor facturen Digipoort
geadresseerd aan:

Ministerie van B2K, Kemdepartement
GIN: 00000001003214345000

T.a.v. de heerl
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MMW-DfrKti* ■•inwwi

Mtntstertc van BMnenlaiKtst
Zakan an KonkikittksretaUa*

Nadere Informatle hierover kunt u vinden In de bljgevoegde brochure 'elektronisch
factureren voor ieveranciers'.

Het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niet In acht nemen van de
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatle voorschrlften
waaronder de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en daarom aan u
zai worden geretoumeerd.

Indien u vragei^M^e^anzlen van deze opdracht, dan kunt u contact
opnemen bereikbaar op telefoonnumnnerl

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

li februari 2020

Kanmark

2020-0000069142

ur en en ergie

Ji
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradnt PotfiMit 20011 25M) EA Oen Ha«g

Geregeld B.V.
T.a.v. de heer||. |
Oosterstraat 43

2611 TV Delft

IMBRW-Olractta Boini*«n

•nemrgi*

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties

Tiefmarfct 147

Oen Haag
Postbus 20011

2500 EA Den Haag
Nederland

www.rljksayerbcld.nl

www.bcebook.conVmlnt»k
www.twHtter.oom/mintek

Cofitact|»«r»oofi

Datum 2 maart 2020

Betreft Opdracht Geregeld B.V. 'Ondersteunende actlvltelten
communlcatie van de Inwerkingtreding van de Wkb

Geachte heerj

HIerbij geef Ik u de opdracht tnzake "ondersteunende actlvltelten communlcatie
van de inwerkingtreding van de Wkb"

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 19 februari 2020 met de
daarin genoemde tijdsbesteding en prljs van € 29.040,00 Ind. BTW. De tarleven
betreffen een all-in tarlef, Indusief reis- en verblljfkosten en alle overige kosten.
Het maximale budget kan alleen worden ovenschreden na explidete goedkeuring
door de opdrachtgever.

Specifieke opmerking(en)
e  Startdatum; na opdrachtverstrekking
•  EInddatum: 31 decembcr 2020

e  Budgetcodering: 101502-16594

•  Kenmerk: 2020-00(X)107393

•  Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken
van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI 2018) van
toepassing zijn. De voorwaarden van de Leveranciers zijn uitdrukkelijk
uitgesloten.
Aan begiippen in deze opdracht die met een hoofdietter aanvangen, komt
dezelfde betekenls toe die aan deze begrippen In Artikel 1 van de ARVODl-
2018 wordt gegeven.

Elektroniache-facturatie

Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van budgetcodering
H07-101502-16594 en met kenmerk 2020-0000107393 aan het centrale

aanleverpunt voor facturen Diglpoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kemdepartement
DIN: 00000001003214345000

T.a.v. de heerl

Nadere Infbrmatie hierover kunt u virulen In de bijgevoegde brochure 'elektronlsch

emlnbzk.nl

KanitMrti

2020-0000107393

Uw kenmerk

A2020-17.1
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D6BRW-Dk«ctl«

fectureren voor leveranciers'.

Het niet afleveren op het Juiste afieveradres, het niet in acht nemen van de
genoemde leverdatum cq. het niet voldoen aan de ̂cturatie voorschriften
waaronder de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor
dat uw factuur niet In hehandeling kan worden genomen en daarom aan u
geretoumeerd zai worden.

Indien u vragen heeft ten aanzlen van deze opdracht, dan kunt u contact
opnenten metmUjj^^^^bereikbaar op teiefoonnummer|

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles,
namers deze.

van Binnenlands*

Zaken en KonlnluljkvtiaHea

Datum

2 maart 2020

2020-0000107393

wen en rg
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Dan Haag

Instituut voor Bouwrecht

T.a.v.|
Po^bus 93077

2509 AB Den Haag

Oirectoraat-Oeneraal

Wonen en Bouwen

Oirectie Bouwen

■rvirfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.racel>ook.com/mlnbzk
www.twitter.coni/minbzk

Contactpersoon

)minbzk.nl

Datum 19 JunI 2015
Betreft Opdracht beschouwing advles Ekelmans en Meljer inzake

verplichte verzekering

Kanmark
2015-0000299054

Uw ken merle
ttir/15-0073/mc 2015-14

Geachte mevrouw.

Hierbij verteen ik u opdracht inzake "'Beschouwing advles Ekeimans en Mijer
Inzake verplichte verzekering".
De opdracht wordt verieend conform uw aanbieding van 19 mei 2015 met
kenmerk lbr/15-0073/mc 2015-14.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2014 van toepassing. Uw
algemene voorwaarden slult Ik hierbij ult.
Deze opdracht wordt begeleld doorHHIHHHHI bereikbaar onder
nummer |

Ik verzoek u de werkzaamheden af te ronden voor 1 juli 2015 volgens de door u
In uw offerte aangegeven planning.

De door mij te betalen vergoeding bedraagt op basis van de werkelijk bestede
uren van maximaal € 750,00, exclusief BTW, respectlevelijk € 907,50 inclusief
21% BTW.

Overschrijding van voornoemde bedragen en einddatum van deze opdracht is
slechts toegestaan na mljn voorafgaande schrlflelljke toestemming.

Uw maandelljkse betallngsverzoeken op basis van werkelijk bestede uren, evenals
de conform uw aanbieding opgestelde gespeclficeerde eindafrekening waarop
vermeld staat dat dit de slotfactuur betreft, dient u onder vermelding van de op-
drachtnummer, toe te zenden aan:

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Flnand&le Administrate DGWB/Dlrectie Bouwen
o.v.v. opdraditnummer 6280115007
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvangei^vlHn^actuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande
gegevens sturen naar MB||M®minbzk.nl
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Indien u deze toch per post wenst In te dienen dan kan dat ook naar het
bovenstaande adres.

Om mlsverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van van belde

mogelljkheden gebrulk te maken.

Datum

19 ]unl 2015

Kenmerk

2015-0000299054

Betaling zai binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur plaats^den op
uw bankrekenlngnummer IBAN: BIC ■HH, ten
name van Instltuut voor Bouwrecht te Den Haag.

WIJ betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering in
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt,
bij later blljkende onjuistheden en/of het nIet tijdig of op onjuiste wijze indienen
van uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt
u contact opnemen met het servlcenummer van de crediteurenadministratie van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkiijksrelaties fllHIIIjHi.

Indien u nIet akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mlj dit schriftelijk
onder vermelding van bovengenoemd opdrachtnummer te berlchten binnen twee
weken na ontvangst van deze opdrachtbrief.

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

Wnd. Directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlands« Zaken en

Koninkri|ksrelaties

> Rctouradrtt Pottbus 20011 2500 EA Den H«ag

In-Sl

T.a.v.

VerrijrTstuartlaafr
2288 EK WJSWIJK

Datum 11 februari 2020

Betreft Advies, ontwiickeling middelen en productvergetijktng
Kwaliteitsborging voor het Bouwen

DCBRW-CNrecUe Bouwen

en EiMTBle

Minlfterie v*n Binnentandse

Zaken en KontnkrtJksrelaOes

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Nederland

www.rijksoveitietd.nl

www.^cebook.com/minbzk

*fww. twttter.com/minbzk

iMak.nl

2020-0000069760

Uw kenmerk

Geachte

Hierbij geef ik u de opdracht inzake advies, ontwikkeling middelen en
productvergelljking Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 9 december 2019 met de
daarin genoemde bjdsbesteding en prijs € 39.930,00 Incl. BTW. De tarleven
betreffen een ail-In tarief, incluslef alle overige kosten. Het maximale budget voor
deze opdracht mag niet zonder schrlftelljke toestemming van de Opdrachtgever
overschreden worden.

Spadfieka opmarking(an}
•  Startdatum na opdrachtverstrekklng.
•  EInddatum 30 apiil 2020.
•  Op deze opdracht zullen de Aigemene Rljksvoorwaarden voor het verstrekken

van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI 2018) van
toepassing zijn. De voorwaarden van de Leveranclers zljn ultdrukkelljk
ultgesloten.
Aan begrlppen In deze opdracht die met een hoofdletter aanvangen, komt
dezelfde betekenis toe die aan deze begrlppen In Artikel 1 van de ARVODI-
2018 wordt gegeven.

Eiaktronlscha-facturatia

Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van budgetcodering
H07-101502-16413 en briefkenmerk 2020-69760 aan het centrale aanleverpunt
voor facturen DIglpoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement
GIN: 00000001003214345000

T.a.v.I

Nadere Informatie hierover kunt u vinden In de bijgevoegde brochure 'etektronisch
^ctureren voor leveranclers'.

U'
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Damw-Mracti* ■ouwan
witnar^
HInlsterie van Bbinanlandta
Zaiten en KoninkrijksrelaOes

Het met afleveren op het juiste afleveradres, het met in acht nemen van de
genoemde leverdatum c.q. het nlet voldoen aan de fecturatie voorschriften
waaronder de vermelding van het referentlenummer, zorgt ervoor
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en zai daarom aan u
geretoumeerd worden.

11 februart 2020

Kenmark
2020-0000069760

Indien u vragen jwefttenaanzien^n deze opdracht, dan kunt u contact
opnemen met bereikbaar op teiefoonnummer||H

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

Directeur Bouwen en Energie
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2S11 DP Den Haag

Ugthart Advies BV

Damhertstraat 28

3064 LT Rotterdam

Datum 28 maart 2014

Betreft 6300114003 Verbetering Icwaliteitsborging In de praktijk

Geachte heer |

Hierblj verieen Ik u een opdracht tot het verrlditen van actfvltelten Inzake het

onderzoek "Verbetering kwaltteltsborging In de praktijk- Infonmatiebehoefte
bevoegd gezag".

De opdracht wordt verteend conform uw offerte van 21 maart 2014.

Ik verzoek u de werkzaamheden uiterlijk 16 Juli af te ronden.

Op de ultvoering van deze opdracht zljn de ARVODI 2011 van toepasslng. Uw
algemene voorwaarden slult Ik hierblj uit.

Deze opdracht wordt beqeleid door mevrouw |
nummer I

lerelkbaar op

De door mlj te betalen vergoeding bedraagt op basis van de werkelijk gemaakte
kosten maximaal € 24.440,00 exclusief BTW, respectleveiljk € 29.572,40 Inciuslef
21% BTW.

Overschrijding van voomoemde bedragen en einddatum van deze opdracht Is
slechts toegestaan na mijn voorafgaande schrlftelijke toestemmlng.

Uw betalingsverzoek, evenals de conform uw aanbieding opgesteide
eindafrekening, waarop vermeld staat dat dit de slotftictuur betreft, dient u
vergezeld gaande van een specificatle toe te zenden aan het:

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
RnandSle Admlnistratie DGWB/Directie Bouwen
Postbus 20011

2500 EA Den Haag
o.v.v. opdrachtnummer 63080114003

BIj voorkeur ontvangeyvi^w^ctuur digltaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande
gegevens sturen naar

Mhilateri* van

MnnanlandM Zakan an

Koflinkitjksralatlaa
Dlrectoraat-Generaal Wonen

en Bouwen

Hirftnarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2511 DP Den Haag
Nederiand

lemlnbzk.nl

2014-0000177134

Uw ken mark

Uw projectvooisM van 21
maart 2014
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Indlen u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het
bovenstaande adres.

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht orn alleen van 66n van beide
mogelijkheden gebruik te maken.

Betaling zai binnen 30 dagen na ontvangstdatunwaj^e factuur plaatsvin^n op
uw bankrekeningnummer IBAN: BIC: HIHI ten
name van Ligthart Advles BV te Rotterdam.

WiJ betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering In
dian u nlet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt,
bij later blijkende onjulstheden en/of het nlet tijdig of onjulste wijze Indienen van
uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt
u contact opnemen met het servlcenummer van de crediteurenadrnirjjstigWe van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en KonlnkriJksrelatles||HHHHi-

Indien u nlet akkoord bent met de Inhoud van deze brief, dient u mij dit schriftelljk
onder vermelding van bovengenoemd zaaknummer te berlchten binnen twee
weken na ontvangst van deze opdrachtbrlef.

Datum

28 meait 2014

Kanmark

2014-000)177134

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en Rljksdienst
namens deze.

Directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Ratouradres Poitbus 20011 2500 EA Ocn H«*g

Next Step Management B.V
T.a.v. de heerL
Marshalllaan 91

3223 HC HELLEVOETSLUIS

OtracMmt-OwMraal

MMiiur RutaMa an Won«n
DlrecHe Bouwen en Energte

Turfmarlct 147

Dan l»ag

Postbus 20011

2500 EA Dan Hsag
www.rtjksovefbeW.nl

www.ftoebaok.com/mlnbzk
www.twNter.oMn/mlnbzk

Datum 22 oktober 2019

Betreft Opdracht Next Step Management Toetsen instrumenten voor
kwaliteltsborging"

Geachte heer I

Hierbij geef ik u de opdracht inzake de opdracht "Toetsen Instrumenten voor
kwaliteltsborging".

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 11 oktober 2019 met de
daarin genoemde tljdsbestedlng en prijs €15.336,75 Incl. BTW. De tarleven
betreffen een all-ln tarief, Incluslef reis- en verblijfkosten en alle oveiige kosten.
Het maximale budget voor deze opdracht mag niet zonder schrlftelljke
toestemming van de Opdrachtgever overschreden worden.

Spacifieke opfflerking(en)

a  Startdatum: Aanvang opdracht na ontvangst opdrachtbrlef.
•  EInddatum: 31 december 2019.
a  Briefkenmerk: 2019-0000555196.
a  Referentlenummer: H7-101502-11069-46001.
a  Op deze opdracht zullen de Algemene Rljksvoorwaarden voor het verstrekken

van opdrachten tot het verrichten van DIensten (ARVODI 2018) van
toepassing zljn. D« voorwaarden van de Leveranders atljn uitdrukkelfjk
uitgealoten.
Aan begrlppen In deze opdracht die met een hoofdietter aanvangen, komt
dezelfde betekenis toe die aan deze begrlppen In Artikel 1 van de ARVODI-
2018 wordt gegeven.

Elektronische-facfairatie
Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van referentlenummer
H7-101502-11069-46001 en briefkenmerk 2019-0000555196 aan het
centrale aanleverpunt voor facturen Diglpoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement
GIN: 00000001003214345000

T.a.v. I

imlnbzk.nl

2019-0000555196

Uw kanmarti
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Nadere InformaOe hierover kunt u vinden In de financieie bljsiulter: voorschriften
aan e-factureren van het Mlnisterie van BZK (bIJIage).

Het niet afleveren op het julste afleveradres, het niet in acht nemen van de
genoemde teverdatum c.q. het niet voidoen aan de facturatie voorschriften
waaronder de vermeiding van het referentienummer, zorgt ervoor
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en deze zai in die
gevaiien aan u geretoumeerd worden.

Indien u vragen heeft ter^anzlerwaf^eze opdracht, dan kunt u contact
opnemen met de heer||||||||^^^^m|||||||||| bereikbaar op teiefbonnummer H

Diractoraat- Oanwaal
B*Muur Ruimu an Wonan
0(f»ctl« Bouwcn en Enefgie

Datum

22 oktober 2019

2019-0000555196

Hoogac^tend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Directeur Bouwen en Energle
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retoursdres Postbus 20011 2500 EA Den H»ag

Nieman Beheer B.V.

T.a.v. de heerl
Looydijk 19
3612 BC TIENHOVEN

Datum 11 febmart 2020

Betreft Ondersteunende werkzaamheden kwaliteitsborging

Geachte heer |

Hierbij geef ik u de opdracht inzake de ondersteunende werkzaamheden
kwaliteitsborging.

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 4 februari 2020 met de

daarin genoemde tijdsbesteding en prijs van C 11.979,00 incl. BTW. De tarieven
betreffen een all-in tarief, Incluslef rels- en verblljfkosten en alle overige kosten.

Sp«cifiek« opmerfdng(en)
•  Startdatum; 1 december 2019
•  Einddatum; 1 maart 2021
•  Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken

van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI 2018) van
toepassing zijn. De voorwaarden van de Leveranciers zijn uitdrukkelijk
uitgesloten.
Aan begrippen in deze opdracht die met een hoofdietter aanvangen, komt
dezelfde betekenls toe die aan deze begrippen in Artikel 1 van de ARVODI-
2018 wordt gegeven.

ElektronisctM-facbjratie

Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van budgetcodering
H07-101S02-11069-46144 aan het centrale aanleverpunt voor facturen Digipoort
geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement
GIN: 00000001003214345000

T.a.v. de heer|

Nadere informatie hierover kunt u vinden in de bijgevoegde brochure 'efektronisch
factureren voor leveranders'.

Het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niet in acht nemen van de
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften

oaBRW-Mraclta Bouwwi

•n eiMrgl*
HInistertt vwi BiniMfdandM

Zaken en Konmkrljksrelaaes

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag
Nederland

www. ryksoverbckl.nl

www.facebook.com/minbzlc
www,twitter,com/minbzk

>mlnbzk.nl

2020-0000066837

Uw kenmerk

HN2020.02

Contac ■oon
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waaronder de vermelding van het referentlenummer, zorgt ervoor
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en daarom aan u
geretoumeerd zai worden.

DaBRW-Mraciia I

an EnariK*
MInisterie van BInnenlandse

Zaken en KoninkniksnHatles

Datum

11 februari 2020

2020-0000066a37

Indian u vrag<
opnemen met

,en van deze opdracht, dan kunt u contact
bereikbaar op telefoonnummerj

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

Directeur Bouwen en Energie
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Recoundres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

0TB

T.a.v. de heer)
Postbus 5043

2600 AG Delft

Direct ore at-GenerasI

Wonen en Bouwen

Oirectle Bouwen

Turl^rkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Haag
www.facebook.com/minbA

www.twftter.cofn/mlntak

Contactperaoon

|minbzk.nt

Datum 28 augustus 2015

Betreft Onderzoek Internationale vergelijking private
kwaliteltsborglngsystemen

Kenmerfc

2015-0000481214

Uw kenmerk

10082015-3

Geachte heer HB

HierbiJ bevestig Ik u de opdracht In verband met de werkzaamheden ten behoeve
van het onderzoek Tntemationale vergelijking private kwaliteltsborglngsystemen',
conform uw offerte van 10 augustus 2015.

Op de ultvoering van deze opdracht zljn de voorwaarden ARVODI 2014 van
toepassing, Uw algemene voorwaarden sluit Ik hierblj ult.

De door mlj te betalen vergoeding bedraagt op basis van de werkelljk gemaakte
uren van maximaal € 29.355,00 Inclusief 21% btw.

Overschrljdlng van voornoemd bedrag van deze opdracht en einddatum van
7 december 2015 is siechts toegestaan na mljn voorafgaande schriftelijke
toestemmlng.

Deze opdracht W(
telefbonnummer

oor de heer perelkbaar op

Na vertenlng van de opdracht kunnen de kosten voor fase 1 zljnde € 18.852,00
worden gedeclareerd.
Fase 2 kunt u na acceptatle van het eindrapport, op basis van werkelljk bestede
uren tot een maximum van € 10.503,00 Inclusief 21% BTW declareren.

Uw betallngsverzoeken kunt u sturen aan onderstaand factuuradres:

Mlnlsterle van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
FInanclgle Admlnistratle DGWB/Bouwen o.v.v. opdrachtnummer 6280115015
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvangenwijuw^ctuur digltaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande
gegevens sturen naar||^^HI|@miDt2£kLni

Indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het
bovenstaande adres.

Om misverstanden te voorkomen wordt u veirocht om alleen van 66n van belde
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mogelijkheden gebruik te maken.

Betaling zai binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur plaatsvlnden op
uw bankrekeningnummer name van OTB te
Delft.

Datum

28 augustus 2015

2015-0000481214

Wlj betalen uw factuur coder voorbehoud van verrekening of terugvordertng
indien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt
verstrekt, bij later blijkende onjulstheden en/of het niet tijdig of onjulste wljze
Indlenen van uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt
u contact opnemen met het servlcenummer van de crediteurenadmlnistratle van
het ministerie van BInnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties

Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mij dit schrlfteiljk
onder vermelding van bovengenoemd opdrachtnummer te berlchten binnen twee
weken na ontvangst van deze opdrachtbrief.

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

na. uirecceur aouwen
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> netDundres Postbus 30941 2500 GX Den Haag

SEO EcxinomischOn^rzoek
T.a.v. de heerjUHjl
Roetersstraat 29

1018 WB AMSTERDAM

Olrectoraat-aecMml
Woiien en Bouwen

Diiectle Bouwen

Postbus 20011

2500 EA DEN HAAG

www.rtjksoverbeid.nt

Contact

Kanmerfc

2013-0000515231

Datum

Betreft

4 September 2013

Onderzoek "Knelpunten en oplossingen voor positie tjouwconsument"
Opdrachtnummer: 6280113014

Geachte beer H

HierblJ verstrek ik u de opdracht ten behoeve van bovengenoemde onderzoek,
conform uw aanbieding van 24 juli 2013.

Ik verzoek u de werkzaamheden af te ronden voor 1 oktober 2013.

Ik ben bereid voor deze opdracht de werkelijk gemaakte kosten te vergoeden, dit
met een maximum van € 24.775,- exclusief, respectievelljk
€ 29.978," inclusief 21% BTW.

Op de ultvoering van deze opdracht zijn de ARVODI voorwaarden van toepasslng.
Uw algemene voorwaarden sluit ik hierbij expliciet ult.

U kunt uw betalingsverzoeken toezenden aan:

Mlnisterie van Binnenlandse zaken en KonlnkrIJksrelatles
T.a.v. Afdeling Financieie Administratie/DGWB/Bouwen
Postbus 20011

2500 EA Den Haag
o.v.v. opdrachtnummer 6280113014

Facturen die niet voorzien zljn van het julste opdrachtnummer en factuuradres
kunnen niet in behandeling worden genomen.

Betalingen zullen binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur
plaatevin^n op uw rekenlngnummer: IBAN BIC
H|^^^|ten name van SEO Economlsch Onderzoek te Amsterdam.

WIJ betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering
indien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt
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verstrekt, bij later blljkende onjulstheden en/of het niet tijdig of onjulste wljze
Indienen van uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur, dan kunt u contact
opnemen met het servicenummer van de credlteurenadmlnistratle van het
minlsterie van Blnneniandse Zaken en Konlnkrijksrelaties

Indien nibt akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mlj dit
schriftalijk or\der vermelding van bovengenoemde opdrachtnummer te berichten
blnnenltweej^ekenna ontvangst van deze brief.

Wractomat-ewMraal
Wooen en Bouwen

Directie Woningbouw

Kenmcrk

2013-000<»15231

HoogacRtend, \

de minlaer van Blnneniandse Zaken en Konlnkrijksrelaties,
namens Veze. 1

uwirec

Pagina 2 van 2



Minlsterie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

SIRA Consultinc

T.a.v. de heer|
Edisonbaan 14-Gl

3439 MN Nieuwegein

Datum 17 maart 2015

Betreft Aanbledlng overeenkomst Onderzoek regeldrukeffecten
wetsvoorstel kwaliteitsborging
Verplichtingennummer: H18-8510

■Xractoraat-eatiarasl
Wonwi mi Bouwan
DlrtcUe Bouwan

Turftnarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.lbcebook.com/inlnbzk
www.twitter.com/mlnbzk

ContB'

Bmjnbzk.nl

Kenmmfc

2015-0000148527

Uw ken mark
off R014-070

Geachte heer m

Near aanleiding van de door u uitgebrachte offerte d.d. 27 februari 2015,
treft u bijgaand in tweevoud de Overeenkomst voor de uitvoering van de
diensten conform de specificatie van uw offerte aan. Op deze opdracht
zljn de voorwaarden zoals beschreven In de bij deze brief gevoegde
Overeenkomst met referentienummer 201500114.117.017 van
toepassing.

Ik verzoek u beide exemplaren op de laatste pagina te ondeitekenen en
d6n exemplaar binnen twee weken na dagtekening van deze brief retour
te zenden.

U kunt het getekende stuk zenden aan:

Haags^nkoo^^menwerking
T.a.v.
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Ik attendeer u erop, dat de overeenkomst pas rechtsgeldig is, nadat deze
door beide partijen is geparafeerd en ondertekend.

Met betrekking tot d^nhoudeliike aspecten van deze opdracht kunt u zich
wenden tot de heer^l^H^H, bereikbaar op telefoonnummer

WIJ betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvorde-
ring indien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht
wordt verstrekt, biJ later blijkende onjulstheden en/of het niet tijdig of
onjuiste wijze indienen van uw factuur.
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Betaling zai binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur
plaatsvlnden op uw bankrekeningnummer IBAN: en
OIC: SIRA Consulting te Nieuwegein.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen,
dan kunt u contact opnemen met het servicenummer van de credlteuren-
administratie van het minlsterie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrljks-
relatles

Datum

17 tnawt 2015

Kenmerk

2015-0000148527

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

Directeur Bouwen
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Dienstverleningsovereenkomst ARVODl 2014
Contractnummer: 201500114.117.017 (voorheen 201500114.117.016)

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestlgd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordlgd door de Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,
de directeur Bouwen

hierna te noemen; Oporacntgeve^

en

2. SIRA Consulting N.V,
gevestlgd te Nieuwegein
te dezen vertegenwoordlgd door

directeur

hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:

Opdrachtgever faehoefte heeft aan een onderzoek naar de regeldrukeffecten met
betrekking tot het wetsvoorstel kwallteitsborging voor het bouwen (wkb);
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen;
Opdrachtnemer op 27 februarl 2015 een offerte heeft uitgebracht;
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever
met de opdracht wll bereiken;
Partijen de daaruit voortvloelende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen in
een overeenkomst;

KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beglnhoofdietter gebruikt. Aan deze
begrlppen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Rijks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrlchten van Diensten 2014 (ARVODI-
2014).

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verieent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrlchten van Diensten,
bestaande uit een onderzoek naar regeldrukeffecten met betrekking tot het wetsvoorstel
kwaliteitsborging voor het bouwen (wkb), overeenkomstig en op basis van de offerteaanvraag
van Opdrachtgever d.d. 18 februari 2015, kenmerk 201500114.117.016, (Bijiage 1) door
Opdrachtnemer uitgebrachte offerte "R0i4-070 BZK Regeldruk kwaliteitsborging bouw vl.O"
d.d. 27 februari 2015, weike opdracht Opdrachtnemer bIJ dezen aanvaardt, een en ander voor
zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken.

1.2 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze
documenten met elkaar in tegenspraak zljn, prevaieert het eerder genoemde document boven
het later genoemde:

1. dit document;
2. de ARVODI-2014;
3. de Offerteaanvraag;
4. de overige Bijiagen;
5. de uitgebrachte Offerte d.d.27 februari 2015;



1.4 [te resultaten van de Diensten worden opgegeleverd door indienlng van een eindrapport op
ulterlijk 3 maanden na start project. Het eindrapport dient in digitate vorm te worden
opgeieverd.

1.5 Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zai piaatsvinden, vindt door Partijen nog nader
overieg piaats. In het eindrapport wordt in ieder geval vermeid dat Opdrachtgever de
auteiirsrechthebbende is.

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door beMe Partijen.

2.2 De overeengekomen Diensten worden verricht In de periode van l maart 2015 tot
1 Juni 2015.

3. Prijs en overige financicie bepalfngen

3.1 Opdrachtnemer declareert het werkelijke aantai bestede {advies)dagen/uren per maand op
nacalc^latiebasis. Opdrachtnemer brengt maximaal € 34.575,50 exciusief btw (€ 41.836,36
indusief btw en inciuslef reis-, verblijf- en eventuate overige kosten) In rekenlng en staat'
ervoor in dat dit bedrag niet wordt overschreden.

3.2 Uitdrukkeiijk wordt bepaaid dat indien Opdrachtnemer geen btw in rekening brengt, maar voor
(een dee! van) de Diensten geen vrijsteiiing van btw btijkt te bestaan, deze niet ten iaste komt
van Opdrachtgever.

3.3 De prijs heeft Ijetrekking op alle door Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst te
verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materiaien.

3.4 De overeengekomen tarleven zijn vast en onveranderfijk gedurende de duur van deze
Overeenkomst.

3.5 Uw betaiingsverzoeken dient u toe te zenden aan:

Minlsterie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksrelatles
Financteie administratle DGWB/Directle Bouwen
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Het heeft de voorkeur dat u de facturen digitaai indient. Het vereiste format daarvoor is een
factuur Pdf-farm|^^ factuur, geadresseerd ais hierijoven, kan digitaai worden ingediend bij
emaiiadres; i iiiiii i| i | i i i|

4. Contactpcrsoncn

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever Is
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is de

5. Tijden en piaats Diensten

5.1 De Diensten worden In beglnsei verricht in het kantoor van Opdrachtnemer,

Paraaf
Kenmerk: 201500114.117.017
(voorheea 20150011,4.117.016)

ht-
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5.2 Indian de Diensten worden verrlcht ten kantore van Opdrachtgever verleent hij het Personeel
van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de Diensten worden verricht, en stelt hij dit
Personeel in staat de Diensten onder de bij die Partlj gebrulkelijke arbeldsomstandlgheden te
venichten gedurende de regulier geldende kantocrtijden.

6. Overige Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn ultslultend van toepassing de "Algemene Rljksvoorwaarden voor
het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-2014)' (Bijiage
3 reeds In het bezit van Partijen), voor zover daarvan In deze Overeenkomst nlet wordt
afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bljzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer is uitgesloten.

6.2 Bij schending van de geheimhoudingsverpllchtingen die Ingevolge artikel 13 van de ARVODI-
2014 op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete
verschuidigd van € 50.000,— per gebeurtenis.

6.3 In afwijking van artikel 21.3 van de ARVODI-2014 is de In dat artikellld bedoelde
aansprakelijkheid beperkt tot € 150.000,--.

6.4 In aanvuliing op artikel 24 van de ARVODI-2014 geldt met betrekking tot publicatie dat
uitsluitend Opdrachtgever bevoegd is om (deien van) de rapportage openbaar te maken.
Indien Opdrachtgever daartoe besluit, vermeldt hij daarbij Opdrachtnemer ais uitvoerend
bureau. Indien Opdrachtgever gelfjktijdig met de publicatie van het eindrapport een toellchting
of commentaar daarop openbaar wil maken, pleegt hij daarover voorafgaand overleg met
Opdrachtnemer.

7. Integriteitsverklaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijging van de opdracht Personeel van Opdrachtgever
generlel voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbleden of doen geven. Hij zai dat ook nlet
aisnog doen tenelnde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeiing te
verrichten of na te laten.

Kenmerk; 201500114.117,017
(voorheen 201500114.117.016)

f ODdracfitae'.'er
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8.

8.1

8.2

Slotbepaling

Afwykingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen
PartSjen scbriftelljk zijn overeengekomen.

Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventued eerder door Partljen
gemaakte mondellnge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen Diensten.

Aldus op de iaatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en In tweevoud ondertekend.

Den Haa .2015

De Minister voor'

namensldeze,
nen en Rijksdienst,

Nieuwegein, 2015

SIRA Consulting
namens deze,
directeur

BIjlagen 1 t/m 3 reeds In bezit van Partljen;
Bijiage 1: Offerte aanvraag Opdrachtnemer d.d. 18 februari 2015, kenmerk 201500114.117.016
Bijiage 2: Offerte Opdrachtnemer met kenmerk off 014-070 d.d 27 februari 2015,
Bijiage 3: ARVODI-2014

Kenmerk: 201500114.117.017
(voorheen 201500114.117.016)

ParaaJ Opdrachtgever
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Dienstverlentngsovereenkomst ARVODI 2014
Contractnuniiner: 201500114.117.017 (voorheen 201500114.117.016)

D« ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestlgd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,
de directeur Bouwen |
hiema te noemen; Opdrachtgever,

en

2. SIRA Consulting N.V,
gevestigd te Nieuwegein
te dezen vertegenwoordigd door
de directeur I
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:

Opdrachtgever behoefte heeft aan een onderzoek naar de regeidrukeffecten met
betrekking tot het wetsvoorstel kwaiiteitsborging voor het bouwen {wkb);
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte ult te brengen;
Opdrachtnemer op 27 februari 2015 een offerte heeft uitgebracht;
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
Opdrachtnemer zlch in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever
met de opdracht wli bereiken;
Partijen de daanuit voortvloeiende rechtsverhouding schrlftelijk wensen vast te leggen in
een overeenkomst;

KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdietter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenls toe die hieraan wondt gegeven in artikei 1 van de Algemene Rijks-
voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-
2014).

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten,
bestaande ult een onderzoek naar regeidrukeffecten met betrekking tot het wetsvoorstel
kwaiiteitsborging voor het bouwen (wkb), overeenkomstlg en op basis van de offerteaanvraag
van Opdrachtgever d.d. 18 februari 2015, kenmerk 201500114.117.016, (BIjlage 1) door
Opdrachtnemer uitgebrachte offerte "RO14-070 BZK Regeidruk kwaiiteitsborging bouw vl.O"
d.d. 27 februari 2015, weike opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor
zover daarvan niet In deze Overeenkomst wordt afgeweken.

1.2 De navoigende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze
documenten met eikaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document boven
het later genoemde:

1. dit document;
2. de ARVODI-2014;
3. de Offerteaanvraag;
4. de overige Bijiagen;
5. de uitgebrachte Offerte d.d.27 februari 2015;



1.4 De resultaten van de Diensten worden opgegeleverd door indiening van een eindrapport op
ulterlijk 3 maanden na start project, Het eindrapport dient in digitate vorm te worden
opgeteverd.

1.5 Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zai plaatsvinden, vindt door Partijen nog nader
overieg plaats. In het eindrapport wordt in ieder geval vermeid dat Opdrachtgever de
auteursrechthebbende Is.

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

2.1 Deze Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het contract door betde Partijen.

2.2 De overeengekomen Diensten worden verricht in de petiode van 1 maart 2015 tot
1 juni 2015.

3. Prijs en overige financiSIe bepalingen

3.1 Opdrachtnemer deciareert het werkelljke aantal bestede (advles)dagen/uren per maand op
nacalculatlebasls. Opdrachtnemer brengt maximaal € 34.575,50 exclusief btw (€ 41.836,36
inclusief btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten) In rekening en staat
ervoor In dat dit bedrag niet wordt overschreden.

3.2 Ultdrukkelljk wordt bepaald dat Indien Opdrachtnemer geen btw In rekening brengt, maar voor
(een deel van) de Diensten geen vrijstelling van btw biijkt te bestaan, deze niet ten laste komt
van Opdrachtgever.

3.3 De prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer In het kader van deze Overeenkomst te
verrichten Diensten en eventueel daartoe benodlgde materialen.

3.4 De overeengekomen tarleven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur van deze
Overeenkomst.

3.5 Uw betallngsverzoeken dient u toe te zenden aan:

MInlsterle van BInnenlandse Zaken en Konlnkrljksrelaties
Financieie admlnlstratie DGWB/Dlrectie Bouwen
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Het heeft de voorkeur dat u de facturen digitaal indlent. Het verelste format daarvoor is een
factuur Pdf-forTTja^Defactuur, geadresseerd als hierboven, kan digitaal worden ingedlend bIJ
emailadres; niiiiiiiMli i ii

4. Contactpersonen

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever Is
Contactpersoon voor Opdrachtnemer Is

5. Tijden en piaats Diensten

5.1 De Diensten worden in beginsel verricht In het kantoor van Opdrachtnemer.

Kenmerk: 201500114.117.017
(woorheen 201500114.X17.015)
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5.2 Indlen de Diensten worden verricht ten kantore van Opdrachtgever verleent hij het Personeel
van Opdrachtnemer toegang tot de plaats waar de Diensten worden verricht, en stelt hij dit
Personeel In staat de Diensten onder de bij die Partij gebruikelijke arbeldsomstandlgheden te
verrlchten gedtirende de regulier geldende kantoortljden.

6. Overige Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor
het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-2014)' CBijIage
3 reeds in het bezlt van Partijen), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt
afgeweken. De toepasseiijkheld van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van
Opdrachtnemer is ultgesloten.

6.2 Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen die tngevolge artikei 13 van de ARVODI-
2014 op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete
verschuldigd van € 50.000,-- per gebeurtenis.

6.3 In afwijking van artikei 21.3 van de ARVODI-2014 is de in dat artikellid bedoelde
aansprakelijkheid beperkt tot € 150.000,--.

6.4 In aanvuliing op artikei 24 van de ARVODl-2014 geldt met betrekking tot publicatie dat
uitsluitend Opdrachtgever bevoegd is om (delen van) de rapportage openbaar te maken.
Indlen Opdrachtgever daartoe besluit, vermeldt hij daarbij Opdrachtnemer als uitvoerend
bureau. Indian Opdrachtgever geiljktijdig met de publicatie van het eindrapport een toelichting
of commentaar daarop openbaar wil maken, pleegt hij daarover voorafgaand overleg met
Opdrachtnemer.

7. Integriteitsverklaring

Opdrachtnemer verklaart dat hij ter verkrijglng van de opdracht Personeel van Opdrachtgever
generlei voordeel heeft geboden, gegeven, doen aanbleden of doen geven. Hij zai dat ook niet
alsnog doen teneinde personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen enige handeling te
verrichten of na te laten.

Pan

Kenmerk; 201500114.117.017
(voorheen 2015001.14.117.016)
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8. Slotbepaling

8.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen
Partijen schrlftelijk zijn overeengekomen.

8.2 Door ondertekening van deze Overeenkomst vervallen alle eventueei eerder door Partijen
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de hierbij overeengekomen Diensten.

Aldiis op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevood ondertekend,

Den Haagv':?..i5....2015 Nieuwegein, 2015

SIRA Consulting
namens deze,
directeur

tte Minister vdpr Wonen en Rgksdienst,
rkmens deze, \
directeur Bouv.'an,

Bijiagen 1 t/m 3 reeds in bezlt van Partijen;
Bijlage 1: Offerte aanvraag Opdrachtnemer d.d. 18 februari 2015, kenmerk 201500114.117.016
Bijiage 2: Offerte Opdrachtnemer met kenmerk off 014-070 d.d 27 februari 2015,
Bijlage 3: ARVODI-2014

Paraaf

Kenmerk: 201500114.117.017
(voortieen 201500114.117.016)
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Rctoursdres Postbus 20011 2SOO EA Den Heag

SIra Consulting BV
T.a.v. de heerj
Edisonbaan 14 G-1

3439 MN NIeuwegeIn

Diractoraat-Oeneraai

Wonen en Bouwen

Oirectle Bouvran

Turfmaria 147

Den Haag

Postbus 20011

2500 EA Den Hsag
www.^cei>ook.oom/mlnbzk
www.twltter.com/mlnbrk

Cowtectpersoon

Mminbzk.nl

Datum 22 juni 2015

Betreft Meerwerkopdracht wetsvoorstel kwallteltsborging wkb

Kenmerlc

2015-0000311472

Uw kenmerk

Off R015-070 M

Geachte heerl

Naar aanieiding van de door u ultgebrachte offerte d.d. 26 mel 2015, treft u
bijgaand in tweevoud de Overeenkomst voor de uitvoering van de diensten
conform de specificatle van uw offerte aan. Op deze opdracht zljn de voorwaarden
zoals beschreven in de bij deze brief gevoegde Overeenkomst met
referentlenummer 201500114.117.017_1 van toepasslng.

Ik verzoek u beide exemplaren op de laatste pagina te ondertekenen en ̂ in
exemplaar binnen twee weken na dagtekening van deze brief retour te zenden.

U kunt het getekende stuk zenden aan:

Haags^yikoo^amenwerking
T.a.v.

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Ik attendeer u erop, dat de overeenkomst pas rechtsgeidig is, nadat deze door
beide partijen is geparafeerd en ondertekend.

Met betrekking tot d,
wenden tot de heer

JnhoydgMJ^ke aspecten van deze opdracht kunt u zich
bereikbaar op telefoonnummer

Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering
indien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt
verstrekt, bij later blijkende onjulstheden en/of het niet tijdig of onjulste wijze
Indienen van uw factuur.

Betaling zai binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur plaatsvinden op
uw bankrekeningnummer IBAN: en BIC:[^|^^^|:.n.v.
SIRA Consulting te Nieuwegein.
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Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadmlnistratie van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrljksrelaties

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

Datum

22 junl 2015

Kan mark

201S-0000311472
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Overeenkomst betrefTende Wijziging van de Dienstverleningsovereenkomst Onderzoek
regeldrukeffecten wetsvoorstel kwaliteltsborging (wkb) ten behoeve van de directie
Bouwen van het minlsterie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiM met kenmerk
201500114.117.017

Kenmerk: 201500114.117.017_1

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister voor Wonen en Rijksdienst,
voor deze,
de wnd. directeur Bouwen, de heeil
hiema te noemen; Opdrachtgever,

en

2. SIRA Consulting N.V,
(statutair) gevestigd te Nieuwegein,
te dezen vertegenwoordigd door,
de directeur, de heer |
hiema te noemen; Or

0VERWE6ENDE DAT:

-  Partijen d.d. 1 maart 2015 een Overeenkomst met kenmerk 201500114.117.017 hebben
gesioten voor het uitvoeren van Diensten bestaande ult een onderzoek naar regeldrukeffecten
met betrekking tot het wetsvoorstel kwaiiteitsborging voor het bouwen (wkb);
Opdrachtgever behoefte heeft aan een aanvuiiend onderzoek regeldrukeffecten wetsvoorstel
kwaiiteitsborging voor het bouwen (wkb);
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen;
Opdrachtnemer op 26 mel 2015 een offerte heeft uitgebracht;
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
Opdrachtnemer zich in voidoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat Opdrachtgever met
de opdracht wii bereiken;
wijziging van deze tussen partijen gesioten Dienstverleningsovereenkomst hierdoor
noodzakeiijk wordt geacht, en behoudens het hieronder beschrevene voor het overige geen
wijziging van de reeds gemaakte afspraken nodig zijn.

VERKLAREN TE ZUN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

in aanvuiiing op de Dienstverleningsovereenkomst zai Opdrachtnemer de voigende Diensten
uitvoeren:

•  het identificeren van de effecten van de voorgenomen wljzigingen en verplichtingen die
het nieuwe stelsel van kwaiiteitsborging voor het bouwen tot gevolg heeft op de AL en
NK voor burgers en bedrijven, de BL voor de overheid en de leges voor
vergunningaanvragers voor gevolgklassen 2 en 3;

•  het, met behulp van de methodiek van het standaard kostenmodel, kwantificeren van
de geTndentiriceerde effecten op de AL en NK voor burgers en bedrijven, de BL voor de
overheid en de leges voor vergunningaanvragers voor gevolgklassen 2 en 3;

Paraaf Opdrachtgever
Kenmerk: 201500114.117.017_1

Pagina 1 van 2
Paraaf Opdrachtnemer:



vernoogaMii
3

de In artikei 2, 2* lid, van voomoemde Dienstverleningsovereenkomst vermelde tijdsperiode
wortt verlengd waardoor deze Overeenkomst op 1 jull 2015 eindigt;
de In artikei 3, 1® lid, van voomoemde Dienstverleningsovereenkomst vermelde prijs, wordt
verhoogd met een bedrag van (maximaal) € 9.948,- exclusief btw en € 12.037,08 incluslef btw

■  fiief reis- eiygrblHf-en overige kosten. Dit bedraaiL?et>aseerd op een inzet van totaai
waarvan^^^^Htegen een uurtan'ef van fH[|H[fexcluslef btw en im^ltegen

"arief van^HH^^clusief btw. Alleen de wen<elijk^>estede uren worde^^^^
gedeclareerd tegen de hierboven genoemde uurtarieven;

•  de totale maximale vergoeding voor deze Dienstverleningsovereenkomst komt hiermee op
C 44.523,50 exdustef btw en € 53.873,44 Inclusief btw en incluslef reis- en verblijf- en overige
kosten;
de in artikei 1, 4e lid, van voomoemde Dienstverleningsovereenkomst vermelde einddatum
waarop de digitale versie van het eindrapport In definltleve vorm aan Opdrachtgever wordt
aangeboden, wordt gewljzlgd In uiterlljk op 1 Jull 2015;
Uw betaiingsverzoeken dient u toe te zenden aan:

Ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties
Financieie administratle DGWB/Directie Bouwen
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Het heefl de voorkeur dat u de facturen digitaal Indlent. Het vereiste format daarvoor is
een factuur Pdf-format. De factuur, geadresseerd ais hierboven, kan digitaal worden
ingediend bij e-mailadres:||||||||||[|||||||||^^

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend.

Plaats: Den Haag,
Datum: - 2015

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,
de wnd. directeur Bouwen

Plaats: NIeuwegein,
Datum: - 2015

SIra Consulting
namens deze,
de directeur.

Kenmerk: 201500114.117.017 1
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Oen Haag

SIra Consulting

T.a.v. de heerf
Edisonbaan 14 G-1

3439 MN Nieuwegein

Datum 17 november 2015

Betreft Aanvullende opdracht Regeldruk kwaliteltsborging bouw:
meerwerk bedrijfseigen kosten

Uractoraat-Samml

Vionat en Bouwen

Dtrectie Bouwen

Turfmarkt 147

Den Haag

Postbus 20011

2S00 EA Den Haag
jo3.yerUn<tenOminbzk.nl

www.fscebook.conVminbzk
www.twitter.corn/miniizk

Kenmerk

2015-0000552431

Uw kenmerk

Off RO14-070 M2

Geachte heer^^l

Voor het verrlchten van meerwerk met betrekking tot het onderzoek "Regeldruk
kwaliteltsborging bouw", waarvoor u met brief van 17 maart 2015 met kenmerk
201500048527 en de aanvullende opdracht van 22 juni 2015, met kenmerk 2015-
0000311472 opdracht is gegeven, verstrek Ik u een aanvullende opdracht,
conform de spedficaties van uw aanbieding van 16 oktober 2015 met kenmerk
Off R014-070 M2er 2015111.

Deze werkzaamheden bestaat uit een berekening maken van de bedrijfeelgen
kosten.

Ik verzoek u de aanvullende werkzaamheden af te ronden voor 15-11-2015.

berelkbaar opDeze opdracht wordt begeleid door de heer
telefoonnummer

De door mlj te betalen vergoeding bedraagt op basis van werkelijk bestede uren
van € 2.456,50 excl. 21% BTW, resp. € 2.972,37 Incl. 21% BTW.
De totale vergoeding bedraagt €46.980,00 excl. 21% BTW (totaal € 56.845,80
ind. 21% BTW).

Overschrijding van voornoemde bedragen en einddatum van deze opdracht is
siechts toegestaan na mljn voorafgaande schriftelijke toestemmlng.

U kunt uw betallngsverzoek sturen naar onderstaand factuuradres:
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Finand§le Administratle DGWB/Directie Bouwen o.v.v. VP H18-8510
Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvangen wij uw factuur digltaal. U kunt deze o.v.v. twvenstaande
gegevens sturen naarHH^^iolQissjiml

Indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het
bovenstaande adres. Om mlsverstanden te voorkomen wordt u verzocht om

alleen van ̂ n van beide mogelijkheden gebruik te maken.
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Betaling zai binnen 30 dagen na ontvangstdatunrwar^^ictuur plaatsvinden op
uw bankrekenlngnummer BIC: ||||||||||||||||||||||^
name van Sira Consulting BV te Nieuwegein.

Wlj betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordeiing
Indlen u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt
verstrekt, bij later blljkende onjuistheden en/of bet niet tijdig of onjuiste wljze
indlenen van uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt
u contact opnemen met het servlcenummer van de credlteurenadminlstratle van
het minlsterle van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Indlen u niet akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mlj dit
schrlftelljk onder vermelding van bovengenoemd zaaknummer te berlchten binnen
twee weken na ontvangst van deze opdrachtbrief.

Hoogachtend,

De minister voor Wonen en Rijksdienst,

DirMtarut-GwMraal

Wonan an Bouwan

Directie Bouwen

Datum

17 november 2015

Kanmark

2015-0000652431
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG

Sira Consult!

T.a.v. De heer

Toumoolveld 3

2511 CX DEN HAAG

en mevrouw

OG BRW / Bouwen en Energle

Tutfmerirt 147

Den HMg

PostlMis 20011

2500 EA DEN HAAG

vvww.twitttr.com/mliAzk

wwnw.rlJksovertietd.N
www.faoetiook.coni/minbzk

inbzk.nl

Datum 29 augustus 2019

Betreft Opdrachtbevestiging financieie effecten opnemen Wet
kwaliteitsborging voor het bouwen in de Omgevingswet

Kenmerfc

2019-0000456511

Uw kenmerk

19.042

Geachte heer geachte mevrouw

Dank voor uw offerte. Hierblj geef ik u de opdracht de finandeie effecten te
onderzoeken die ontstaan door het opnemen van de Wet kwaliteltsboring voor het
bouwen in de Omgevingswet. Het betreft de gevolgen voor de regeldruk en de
maatschappelijke kosten en baten voor bedrijven en burgers, de bestuuiiijke
lasten voor decentrale overheden en de financi6le gevolgen voor het Rijk.
De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 26 augustus 2019 met de
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs € 10.001,00 Incl. BTW. De tarieven
betreffen een all-ln tarief, Incluslef reis- en verblijfkosten en alle overige kosten.

Spedfieke opnierking(en)

•  Start- en einddatum: 1 September 2019 en 30 September 2019.
•  Opievering definitief eindresultaat: uiteriijk 15 oktober 2019.
•  Briefkenmerk 2019-456511

•  Referentienummer: H7-101502-11069-46001

•  Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken
van opdrachten tot het verrichten van DIensten (ARVODI 2018) van
toepassing zijn. De voorwaarden van de Leveranciers zijn uitdrukkelijk
ultgesloten.

Aan begrippen in deze opdracht die met een hoofdietter aanvangen, komt
dezelfde betekenis toe die aan deze begrippen in Artlkel 1 van de ARVODI-
2018 wordt gegeven.

Elektronische-facturatie

Uw E-factuur/feicturen kunt u aanleveren onder vermelding van referentienummer
en briefkenmerk aan het centrale aanleverpunt voor facturen DIgipoort
geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement
OIN: 00000001003214345000

T.a.v.
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Nadere informatie hierover kunt u vlnden in de financiSle bijsluiter: voorschriften
aan e-factureren van het MInlsterie van BZK (bijiage).

Ik wljs u crop dat het niet afleveren op het julste afleveradres, het niet In acht
nemen van de genoemde ieverdatum c.q. het niet voldoen aan de
facturatievoorschriften waaronder de vermelding van het referentienummer,
ertoe zai ieiden dat uw factuur niet in behandeiing kan worden genomen.

Indien u vragen heeft ten aanzien van deze opdracht, dan kunt u contact
opnemen met bereikbaar op telefoonnummer

DO BRW / Bouwen en

Energie

Datum

29 augtstus 2019

2019-0000*56511

Hoogachtend,

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties,
namens deze,

b.a.

Hoofd afdeling Bouwregelgevlng en Bouwkwaliteit
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