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Bijlage II - Intervlewprotocol
Ter voorbereiding op een interview wordt aan respondenten altijd een toelichting toegezonden met 
de achtergronden van het onderzoek en de onderwerpen die in het interview zullen worden bespro
ken. Tijdens de interviews wordt door ervaren consultants doorgevraagd en informatie geverifieerd. 
Na afloop van het interview wordt de belangrijkste informatie onmiddellijk samengevat en terugge

koppeld in een interviewverslag.

Omdat het belangrijk is om de kennis en deskundigheid van de geïnterviewde stakeholders optimaal te 
benutten, wordt in elk opeenvolgend interview, voor zover mogelijk, gebruik gemaakt van informatie 
die is verkregen in voorgaande interviews. Zo worden niet alleen alle orideïroeksvragen beantwoord 
maar kan ook de betrouwbaarheid van de verkregen gegevens herhaaldelijk worden getoetst en onaf
hankelijk worden gevalideerd.

Tabel n-1; Intervieivprotocol. ________________
Intervlewprotocol

1. Interviews vinden In beslotenheid plaats.

2. Een gesprekspartner wordt tenminste vijf werkdagen van tevoren schiiftelijk uitgenodigd voor een inter- 
, view. Indien de gesprekspartner hiermee instemt, kan de periode tussen de uitnodiging en het interview 
korter zijn.

3. In de uitrKxiiging wordt zoveel mogelijk aangegeven vyelke onderv/erpen aan de orde zullen komen. Van 
deze onderv/erpen kan indien noodzakelijk tijdens het gesprek v/orden afgev/eken.

in de uitnodiging v/ordt een indicatie gegeven van de verwachte duur van het interview. Van deze Indicatie 
kan indien noodzakelijk tijdens het interview worden afgeweken.

in de uitnodiging worden de namen en functies genoemd van de personen die bij het interview aanv'/ezig 
zijn. Indien van deze samenstelling y/ordt afgeweken worrit dit aan het begin van het interviesv gemeld.

Voorafgaand aan het interview wordt het vertrouwelijkheidsbeginsel toegelicht. Er v/ordt aangégeven wie 
toegang zal krijgen tot de verkregen Informatie en op welke wijze de informatie zal v/orden gebruikt.

Voorafgaand aan het interview v/ordt aangegeven dat men altijd, ook op een later moment, vragen kan 
stellen (er wordt een visitekaartje overhandigd met contactgegevens).

8. Van elk interview wordt een verslag opgesteld, met daarin:

a. Het tijdstip en de locatie van het interview.

b. . De namen van de aanv/ezigen en hun hoedanigheid, voor zover van belang.

c. Een beknopte v/eergave van wat is gezegd en wat verder tijdens het gesprek is voorgevallen.

d. Een veiwijzing naar overgelegde <k>cumenten, die aan het verslag worden gehecht.

e. Een expliciete vermelding of, en zo Ja warmèer, sprake is van een citaat.

9. Het verslag van een interview wordt binnen vijf werkdagen na het interview ter accordering voorgelegd aan 
de gesprekspartner. De gesprekspartner kan binnen vijf v/erkdagen nadat hij het verslag heeft ontvangen 
wijzigingen doorgeven aan SIRA Consulting.

10. Indien alle gesprekspartners daamiee instemmen v/orden wijzigingen vérv/erkt in het gespreksverslag. 
Indien geen overeenstemming is over een v/tjziging dan wordt de v/ijziging aan het gespreksverslag gehecht.

11. SIRA Consulting gaat vertrouwelijk om met informatie die niet nadrtikkelijk openbaar is.

SIRA Consulting



Ministerievan Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

SIRA Consultinc 
T.a.v. de heer | 
Edisonbaan 14-Gl 
3439 MN Nieuwegein

Olrectoraat-Oeneraal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
250Ó EA Den Haag
www.facebook.com/mlnbtk
www.twitter.com/minbzk

ïminbzk.nl

Datum 17 maart 2015
Betreft Aanbieding overeenkomst Onderzoek regeldmkeffecten

wetsvoorstel kwaliteitsborging 
Verplichtingennummer: H18-8510

Kenmerk
2015-0000148527

Uw kenmerk
off R014-Q70

Geachte heer^^^f

Naar 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 
zijn de voorwaarden zoals beschreven in de bij deze brief gevoegde 
Overeenkomst met referentienummer 201500114.117.017 van 
toepassing.

1
Ik verzoek u beide exemplaren op de laatste pagina te ondertekenen en 
één exemplaar 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 rechtsgeldig is, nadat deze 
door belde partijen is geparafeerd en ondertekend.

Met betrekking tot d^nhoudeliike aspecten van deze opdracht kunt u zich 
heer^^^^^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 onjuistheden en/of het niet tijdig of 
onjuiste wijze indienen van uw factuur.
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Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur
plaatsvindenop uw bankrekeningnummer IBAN;|___
BIC: ^^H^t.n.v. SIRA Consulting te.Nieuwégein.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, 
dan kunt u contact opnemen met het servicenummer van de crediteuren- 
admlnistrati^ar^le^jninisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks
relaties

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

Datum
17 msBrt 2015
Kenmerk
2015-0000148527

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

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de Minister voor Wonen én Rijksdienst,
namens deze,
de directeur Bouwen
hierna te noemeii; Opdrachtgever,

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

OVERWEGENDE DAT:

Opdrachtgever behoefte heeft aan een onderzoek naar de regeldrukeffecten met 
betrekking tot het vyetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (wkb);
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen; 
Opdrachtnemer op 27 februari 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 schriftelijk wensen vast te leggen In 
een overeenkomst;

KOMEN OVEREEN:

In.deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis 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, 

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, (Bijlage 1) door 
Opdrachtnemer uitgebrachte offerte "R014-070 BZK Regeldruk kwaliteitsborging bouw vl.0" 
d.d. 27 februari 2015, welke 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 zijn, 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 uitgebrachte Offerte d.d.27 februari 2015;



1.5

De resultaten van de Diensten worden opgegeleverd door indiening van een eindrapport op 
uiterlIJk 3 maanden na start project. Het eindrapport dient in digitale vorm te worden 
opgeleverd.

Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zal plaatsvinden, vindt door Partijen nog nader 
overleg plaats. In het eindrapport wordt In ieder geval 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 beide Partijen.

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

3. Prijs en overige financiële bepalingen

3.1 Opdrachtnemer declareert het werkelijke aantal bested^advlesjdagen/uren pér maandop
nacalculatiebasis. Opdrachtnemer brengt maximaal exclusief btw
inclusief btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten) in rekening en staat 
ervoor in dat dit bedrag niet wordt overschreden.

3.2 Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien 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 
verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen.

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

3.5 Uw beta lings verzoeken dient u toe te zenden aan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële administratie DGWB/Directie Bouwen 

^ Postbus 20011
2500 ÊA Den Haag

Het heeft de voorkeur dat u de facturen digitaal indient Het vereiste format daarvoor is een 
factuur Rdf-fonmatDe factuur, geadresseerd als hierboven, kan digitaal worden ingediend bij 
emailadres: Dminbzk.nl

4. Contactpersonen

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is |
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is del

5. Tijden en plaats Diensten

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

Paraa;
Kenmerk; 201500114.117.017 
(voomeen 201500114.117.016)
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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 stelt hij dit 
Personeel in staat de Diensten onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te 
verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden.

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)" (Bijlage 
3 reeds in het bezit van Partijen), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt 
afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voörwaarden van 
Opdrachtnemer is uitgesloten.

6.2 Bij schending van.de geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 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 artikel 21.3 van de ARVODI-2014 Is de In dat artikellid bedoelde 
aansprakelijkheid beperkt tot € 150.000,--.

6.4 In aanvulling op artikel 24 van de ARVODI-2014 geldt met betrekking tot publicatie dat 
uitsluitend Opdrachtgever bevoegd is om (delen van) de rapportage openbaar te maken. 
Indien Opdrachtgever daartoe besluit, vermeldt hij daarbij Opdrachtnemer als uitvoerend 
bureau. Indien Opdrachtgever gelijktijdig m'et de publicatie van het eindrapport een toelichting 
of commentaar daarop openbaar wil maken, pleegt hij daarover voorafgaand overleg met 
Opdrachtnemer.

7. Integriteitsverkiaring

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

Paraaf Opdrach
Kenmerk; 201500114.117.017 
{voorheen 201500114.117.016)
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8. Slotlièpaling

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

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

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

□en Haa .2015

De Minirarvoor Wpnén en Rijksdienst, 
namenstóeze,

Nieuwegein,..........2015

SIRA Consulting 
namens deze, 
directeur

Bijlagen 1 t/m 3 reeds In bezit van Partijen:
Bijlage 1: Offerte aanvraag Opdrachtnerner d.d. 18 februari 2015, kenmerk 201500114.117.016 
Bijlage 2: Offerte Opdrachtnemer met kenmerk off 014-070 d.d 27 februari 2015,
Bijlage 3: ARVODI-2014

Kenmerk: 201500114.117.017 
(voorheen 201500114.117.016)
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Dienstverlentngsovereenkomst ARVODI 2014
Contractnummer: 201500114.117.017 (voorheen 201500114.117.016)

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 directeur Bouwen!
hierna te noemen; Opi gever.

2. SIRA Consuiting N.V, 
gevestigd te Nieuwegein
te verj^^^^^^^yi^^
hierna te noemen; Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:

0|:^rachtgever behoefte heeft aan een onderzoek naar de regeldrukeffecten met 
betrekking tot het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor hét bouwen (wkb);
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen; 
Opdrachtnemer op 27 februari 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 schriflelijk wensen vast te leggen in 
een overeenkomst;

KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene Füjks- 
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 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, (Bijlage 1) door 
Opdrachtnemer uitgebrachte offerte "R014-070 BZK Regeldruk kwaliteitsborging bouw vl.0" 
d.d. 27 februari 2015, welke opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, éen 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 zijn, 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 uitgebrachte Offerte d.d.27 februari 2015;



1.4 De resultaten van de Diensten worden opgegeleverd door indiening van een eindrapport op 
uiterlijk 3 maanden na start project. Het eindrapport dient in digitale vorm te worden 
opgeleverd.

1.5 Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zal plaatsvinden, vindt door Partijen nog nader 
overleg plaats. In het eindrapport wordt in ieder geval vermeld dat Opdrachtgever de 
auteursrechthebbende is.

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overéénkomst

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

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

3. Prijs en overige finandële bepalingen

3.1 Opdrachtnemer declareert het werkelijke aantal bested^advie^dagen/uren pei^naan^p
nacalculatiebasis. Opdrachtnemer brengt maximaal exclusief btw
inclusief btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten) in rekening et^faa^^ 
ervoor in dat dit bedrag niet wordt overschreden.

3.2 Uitdrukkelijk wordt bepaald dat indien 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 
verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen.

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

3.5 Uw betalingsverzoeken dient u toe te zenden aan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële administratie DGWB/Directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Het heeft de voorkeur dat u de facturen digitaal indient. Het vereiste format daarvoor is een 
factuur Pdf-fonnat^De factuur, geadresseerd als hierboven, kan digitaal worden ingediend bij 
emalladres:^^^^^^kmlnbzkj^

4. Contactpersonen

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is

5. Tijden en plaats Diensten

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

Kenmerk: 201500114.117.017 
(voorheen 201500114.117.016)
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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 stelt hij dit 
Personeel In staat de Diensten-onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te 
verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden.

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)" (Bijlage 
3 reeds in het bezit van 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 geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 13 van de ARVODI- 
2014 op. hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnerher aan Opdrachtgever een boete 
verschuldigd van € 50.000,— per gebeurtenis.

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

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

7. Integriteitsvèrklaring

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

Kenmerk; 201500114.117.017 
(voorheen 201500114.117.016)

Paraai
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8. Slotbepaling

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

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

Aldysop dè laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 
1^ii....2015 IMieuwegein,..........2015

SIRA Consulting 
namens deze, 
directeur

^Minister yópr Wonen en Rijksdienst, 
méns,dezé,\ 

directeur Bouwen

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

Kenmerk: 201500114.117.017 
Cvoortieen 201500114.117.016)
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Haagse Inkoop Samenwerking 
t.a.v.
Postbus, 20011 
2500 EA DEN HAAG

RA
NG

Slra Consulting B.V. 
Edlsonbaan 14 G-1 
3439 MN Nieuwegein 
m@siraconsulting.nl 
■wvyw.siraconsultingjil

Datum 23maart2015
Kenmerk Brf655 overeenkomst
Betreft Overeenkomst Onderzoek regeldrukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging

Geachte heer/mevrouw miH'

Hierbij sturen wij u de door de heer ondertekende overeenkomst 'Onderzoek
regeldrukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging', verplichtingennummer H18-8510, retour.

Vertrouwende u hiermee van dienst geweest te zijn.

^ogachtencL
Consultli^ B.V.

offirèrhariager'

Ca CoTWvdJing B V t»twnummer NI 8109 15S 46£01 j BiC tNGBNL2A) tBAN NL05 INCB 0680 S767 62 ( KVK 301B2SS9



Dienstverleningsovereenkomst ARVODl 2014
Contractnummer: 201500114.117.017 (voorheen 201500114.117.016)

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 directeur Bouwen de heer| 
hierna te noemen; Opdracht^

2. SIRA Consulting N.V, 
gevestigd te Nieuwegein 
te dezen vertegenwöordig^oor 
de directeur jjlllllllHlllHjjjjjjjjj  ̂
hierna te noernen^jparacnmemer,

OVERWEGENDE DAT:

Opdrachtgever behoefte heeft aan een onderzoek naar de regeldrukeffecten met 
betrekking tot het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (wkb);
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen; 
Opdrachtnemer op 27 februari 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 schriftelijk wensen vast te leggen in 
een overeenkomst;

KOMEN OVEREEN:

In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze 
begrippen komt de betekenis 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,
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, (Bijlage 1) door 
Opdrachtnemer uitgebrachte offerte "R014-070 BZK Regeldruk kwaliteitsborging bouw vl.0" 
d.d. 27 februari 2015, welke opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor 
zover daarvan niet in deze Overeenkomst wordt afgeweken. '

I

1.2 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar 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 Bijlagen;
5. de uitgebrachte Offerte d.d.27 februari 2015;
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1.4 De resultaten van de Diensten \worden opgegeleverd door indiening van een eindrapport op 
uiterlijk 3 maanden na start project. Het eindrapport dient in digitale vorm te worden 
opgeleverd.

1.5 Omtrent de vorm waarin de eindrapportage zal plaatsvinden, vindt door Partijen nog nader 
overleg plaats. In het eindrapport wordt in ieder geval 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 beide Partijen.

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

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Prijs en overige financiële bepalingen

__________ Idagen/uren peynaan^c
nacalculatiebasis. Opdrachtnemer brengt maximaal exclusief btw
inclusief btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten) in rekening en staat 
ervoor in dat dit bedrag niet wordt overschreden.

Opdrachtnemer declareert het werkelijke aantal bested^^dvieslc

Uitdrukkelijk wordt bepaald dat Indien 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.

De prijs heeft betrekking óp alle doof Opdrachtnemer in het kader van deze Overeenkomst te 
verrichten Diensten en eventueel daartoe benodigde materialen.

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

Uw betalingsverzoeken dient u toe te zenden aan;
r

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële administratie DGWB/Directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Het heeft de voorkeur dat u de facturen digitaal indient. Het vereiste format daarvoor is een 
factuur Pdf-format. De factuur, geadresseerd als hierboven, kan digitaal worden ingediend bij 
emailadres; J^^^^^ferninbzKml

4. Contactpersonen

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is de heeri
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is de heen

5. Tijden en plaats Diensten

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

Kenmerk; 201500114.117.017 
(voortleen 201500114.117.016)
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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 stelt hij dit 
Personeel in staat de Diensten onder de bij die Partij gebruikelijke arbeidsomstandigheden te 
verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden.

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)" (Bijlage 
3 reeds in het bezit van 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 geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 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

6.4

In afwijking van artikel 21.3 van de ARVODI-2014 is de 
aansprakelijkheid beperkt tot € 150.000,—.

in dat artikellid bedoelde

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

Integriteitsverlclaring

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

Kenmerk; 201500114.117.017 
(voorheen 201500114.117.016)
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8. Slotbepaling
8.1 Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk tussen 

Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

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

Aldu^op de laatste van de twee hiema''genoemde data overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 
I tv^.ii....2015 Nieuwegein,ï?.Q|;J.2015

SIRA Consultirig 
namens deze, 
directeur

e Minister vöpr Wonen en Rijksdienst, 
mens deze, 

d^ecteur Bouwen,

Bijlagen 1 t/m 3 reeds in bezit van Partijen:
Bijlage 1: Offerte aanvraag Opdrachtnemer d.d. 18 februari 2015, kenmerk 201500114.117.016 
Bijlage 2: Offerte Opdrachtnemer met kenmerk off 014-070 d.d 27 februari 2015,
Bijlage 3: ARVODl-2014

Kenmerk: 201500114.117.017 
(voorheen 201500114.117.016)
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Ministerie van Binnenlandse Za 
Koninkrijksrelaties

BESUitlVORMINOSMEMO

DGWB/directie Bouwen 
directeur Datum

17 april 2015

memo Besluitvormingsmemo aanvraag offerte aanvulling 
onderzoek regeldruk wet kwaliteitsborging aan Sira 
Consulting: aanvulling voor gevolgklassen 2 en 3

Aanleiding
In het kader van de aanbieding van het wetsvoorstel kwaliteitsborging van het 
bouvyen worden op dit moment door SIRA Consulting de effecten voor regeldruk 
berekend. Deze berekeningen vinden alleen plaats voor gevolgklasse 1 en 
daarbinnen alleen nieuwbouw en seriematige verbouw omdat het stelsel om te 
beginnen voor die categorie bouwwerken in werking treedt.
Tijdens de voorbereiding voor de behandeling van het wetsvoorstel in de 
ministerraad is de totale lastendrukverllchting die het wetsvoorstel 
kwaliteitsborging op zou leveren naar beneden bijgesteld op 100 miljoen euro.
Met EZ is toen afgesproken dat als voorbereiding op de kameitiehandellng van het 
wetsvoorstel ook een regeldrukberekening voor de volledige invoering van het 
wetsvoorstel zou worden uitgevoerd.
Omdat die volledige regeldrukberekening niet meer kon worden verwerkt in het 
lopende proces van opdrachtverlening voor gevolgklasse 1, wordt hiervoor een 
aanvullende offerte aangevraagd.

Voorstel
Aan SIRA Consulting wordt gevraagd een aanvullende offerte uit te 
brengen voor de berekening van de regeldruk voor gevolgklassen 2 en 3 
en voorde categorie niet-seriematigè verbouw binnen gevolgklasse 1.
De kosten hiervan zijn geschat opmaxlmaal^^^HH||(exclusief BTW). 
De totale opdracht zou hiermee ^|^BHtëxclusiefBTWj bedragen.
Er is budget beschikbaar in het bestedingsplan 2015 directie Bouwen.

Ben je akkoord met dit voorstel?

ToelIchUng
In hoofdlijnen zijn de eisen aan het aanvullende onderzoek:

De aanvullende berekening wordt uitgevoerd voor gevolgklassen 2 en 3.
In de berekening worden meegenomen: de administratieve lasten voor 
burgers en bedrijven, de nalevingskosten voor burgers en bedrijven, de 
bestuurlijke lasten voor de overheid, de legeskosten voor aanvragers van 
de Omgevingsvergunning en incidentele lasten.
Een uitgebreider overzicht van de beschrijving van de onderzoeksvraag is 
opgeriomen in de startnotitie. '
Het aanvullend onderzoek is afgerond uiterlIjk eind mei 2015. Dat is 
voldoende vroeg om het onderzoek tegelijk met het wetsvoorstel aan de 
Tweede Kamer aan te bieden.
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startnotitie aanvuiiing onderzoek regeidrukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging 
(wkb)
Gevolgklassén 2 en 3

17 april 2015

Inleiding en doel van startnotitie
Deze startnotitie is aanvuilend op de startnotitie op de startnotitie onderzoek regeidrukeffecten van 
5 februari 2015.
Tijdens de voorbereiding voor de behandeiing van het wetsvoorstei in de ministerraad is de totaie 
iastendrukverlichting die het wetsvoorstei kwaiiteitsborging op zou ieveren naar beneden bijgesteld 
op 100 miljoen euro. Met EZ is toen afgesproken dat als voorbereiding op de kamerbehandeling 
van het wetsvoorstei ook een regeidrukberekening voor de voiledige invoering van het wetsvoorstei 
zou worden uitgevoerd.
Omdat die volledige regeidrukberekening niet meer kon worden verwerkt in het iopende proces van 
opdrachtverlening voor gevolgkiasse 1, wordt hiervoor een aanvuliende offerte aangevraagd.
Deze startnotitie beschrijft de onderzoeksvraag voor het vervoigonderzoek, voor zover nog niet 
beschreven in de startnotitie van 5 februari 2015.

Onderzoeksvraag
Wat zijn de effecten van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen voor administratieve 
iasten, naievingskosten, bestuuriijke iasten, incidenteie lasten en leges voor aanvragers 
omgevingsvergunning, voor de gevolgklassen 2 en 3?

Voor het overige worden de uitgangspunten aangehouden van het reeds iopende onderzoek voor 
gevoigklasse 1

Vervolgstappen
Het onderzoek zal In hoofdlijnen als volgt plaatsvinden:

Opdrachtverlening: begin mei 2015
Stapsgewijs berekenen regeidrukeffecten, parallel aan uitwerking inhoud amvb 
De eerste fase wordt vooral besteed aan het afpellen van wat er aan lasten en opbrèngsten 
is voor eenduidige interpretatie. Dat varieert van directe kosten, in te huren deskundigheid, 
bijkomende kosten als 'pakken papier' tot minder/meer kosten door 
gewijzigde/verlengde/verkorte procedures/processen.
Tijdens deze fase voert het uitvoerend onderzoeksbureau gesprekken met partijen in het 
veld. Hierbij geeft BZK ook contacten aan voor te voeren gesprekken.
Alvorens het uitvoerend onderzoeksbureau begint met berekeningen worden de 
uitgangspunten vastgeiegd met BZK.
Na 1® berekening is er overleg tussen het uitvoerend onderzoeksbureau en BZK om de 
belangrijkste bepalende factoren in de berekeningen te bespreken. Daarna kunnen verdere 
berekeningen plaatsvinden voor met name de grote effecten.
Afronding aanvullend onderzoek: eind mei 2015 (afhankelijk van tempo van uitwerking 
amvb en van politieke behoefte).

- Tijdens het onderzoek is op één moment presentatie voor de Stuurgroep Kwaliteitsborging 
(bij afronding onderzoek presentatie concept eindresultaten).
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Bijlagen in CTM

Elektronisch: invullen en/ofAtÖé te voegen door leverancier in CTM
Bijlage 1 Format opgave prijsstelling Conform bijgevoegd format/vormvrij (in 

PDF, rechtsgeldig ondertekend)

(Achtergrbnd)informatle vöórüiè leverancier " J
Bijlage A CTM - Leveranciershandreiding
Bijlage B CTM - Véél gestelde vragen door leveranciers
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Begrippenlijst (indien van toepassing)

In deze Offerteaanvraag en bijgevoegde concept Overeenkomst wordt het volgende verstaan onder:

Aanbestedingswet 2012

Beoordelingscommissie

Combinant

Combinatie

Contactpersonen

Wet van 1 november 2012, houdende nieuwe regels omtrent 
aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012); hierna te noemen Aw

De personen, die namens de Opdrachtgever de ontvangen Offertes 
beoordelen en advies uitbrengen aan het tot het gunningbesluit 
bevoegde gezag.

Lid van een Combinatie.

Een samenwerkingsverband tussen twee of meer rechtspersonen 
waarbij de leden zich zowel gezamenlijk als hoofdelijk aansprakelijk 
stellen voor de nakoming van de verbintenis(sen) jegens de 
Opdrachtgever voortvloeiende uit/samenhangende met de opdracht.

Proces;
UBRIHIS

Inkoopadviseur
Telefoonnummer:
E-malladres: ^^^^^^^■@rijksoverheid.ni

Inhoudelijk:
De heerj
Telefoonnummer: | 
E-mailadres; | l@minbzk.nl

CTM

Economisch meest 
voordelige inschrijving 
(EMVI)

Eigen verklaring 
aanbestedingen

Eisen

Geschiktheideisen

UBRIHIS

Inschrijver

Offerte

Complete Tender Management, het elektronische 
aanbestedingsplatform waarin deze offerteprocedure wordt 
uitgevoerd.

De Inschrijving met de gunstigste prijs/kwaliteitsverhouding (op basis 
van de in dit document gestelde gunningcriteria).

De verplichte Eigen verklaring m.b.t. Uitsluitingsgronden en 
Geschiktheideisen. Deze dient door een Inschrijver ingevuld en 
ondertekend bij de Offerte te worden gevoegd.

Eisen waaraan de Offerte minimaal moet voldoen, om voor de gunning 
van de opdracht in aanmerking te kunnen komen.

Eisen van kwalitatieve aard waaraan de Inschrijver moet voldoen om 
voor gunning van de opdracht in aanmerking te kunnen komen. Het 
gaat hierbij om eisen met betrekking tot financiële en economische 
draagkracht enerzijds en technische en/ of beroepsbekwaamheid 
anderzijds.

De Haagse Inkoop Samenwerking is het Inkoop Uitvoeringscentrum 
van een aantal ministeries. UBRIHIS begeleidt voor Opdrachtgever 
deze offerteprocedure. Zie voor meer informatie 
htto://WWW, ubriik.nl/oraanisatieonderdelen/ubr-his.

Een ondernemer die op basis van de voorwaarden vermeld in de 
Offerteaanvraag een Offerte indient.

Een door Inschrijver ingediende aanbieding op basis van het door 
Opdrachtgever via CTM gepubliceerde offerteaanvraag.
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Offerteaanvraag

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Overeenkomst 

Potentiële Inschrijver 

Subgunningcriteria

Dit document, waarin de gevraagde dienstverlening, de 
Opdrachtgever, de te volgen offerteprocedure, de geschiktheid- en 
gunningcriteria en de wijze van beoordeling van offerten wordt 
beschreven en toegelicht.

De Staat der Nederlanden, in casu, het Ministerie van BZK. De 
begeleiding van het traject verloopt- vanuit de directie Bouwen.

De Inschrijver met wie Opdrachtgever in het kader van deze 
aanbesteding een Overeenkomst aangaat.

De overeenkomst die deel uitmaakt van de Offerteaanvraag.

De organisatie die de Offerteaanvraag heeft gedownload via CTM.

De wensen en Eisen, als gesteld in dè Offerteaanvraag, op basis 
waarvan de Offerte inhoudelijk wordt beoordeeld.
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1. Algemeen
Opdrachtgever wenst door middel van deze offerteprocedure te komen tot een meerwerkopdracht 
voor het onderzoek regeldrukeffectenwetsvoorstel kwaliteitsborging (wkb).

SIRA Consulting BV wordt uitgenodigd een Offerte in te dienen voor deze meerwerkopdracht. De 
eisen, wensen en randvoorwaarden worden in dit document toegelicht. .Indien u na het lezen van dit 
document tot de conclusie komt, dat u geen offerte zult indienen, wordt ü verzocht dit zo spoedig 
mogelijk aan de contactpersoon te laten weten.

Deze offerteprocedure wordt door de Haagse Inkoop Samenwerking (UBR|HIS) begeleid en 
uitgevoerd.

1.1. Opbouw document offerteaanvraag
De opbouw van dit document is als volgt. Hoofdstuk 1 beschrijft de aard van de opdracht, het doel 
van de offerteprocedure en vermeldt de contactgegevens van Opdrachtgever en CTM. Hoofdstuk 2 zet 
de offerteprocedure uiteen. Hoofdstuk 3 gunningsfase. Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de 
opbouw van uw Offerte.

1.2. Inleiding
Deze startnotitie is aanvullend op de startnotitie onderzoek regeldrukeffecten van 5 februari 2015. 
Tijdens de voorbereiding van de behandeling van het wetsvoorstel in de Ministerraad is de totale 
lastendrukverlichting die het wetsvoorstel kwaliteitsborging op zou leveren naar beneden bijgesteld 
op 100 miljoen euro. Met het ministerie van Economische Zaken is naar aanleiding daarvan 
afgesproken dat als voorbereiding op de kamerbehandeling van het wetsvoorstel ook een 
regeldrukberekening voor de volledige invoering van het wetsvoorstel zou worden uitgevoerd.
Omdat die volledige regeldrukberekening niet meer kon worden verwerkt in het lopende proces van 
opdrachtverlening voor gevolgklasse 1, wordt hiervoor een aanvullende offerte aangevraagd.
Deze startnotitie beschrijft de onderzoeksvraag voor het vervolgonderzoek, voor zover nog niét 
beschreven in de startnotitie van 5 februari 2015.

1.3. Onderzoeksvraag
Wat zijn de effecten van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen voor administratieve 
lasten, nalevingskosten, bestuurlijke lasten, incidentele lasten en leges voor aanvragers 
omgevingsvergunning, voor de gevolgklassen 2 en 3?

Voor het overige worden de uitgangspunten aangehouden van het reeds lopende onderzoek voor 
gevolgklasse 1.

Vervolgstappen
Het onderzoek zal in hoofdlijnen als volgt plaatsvinden: 

opdrachtverlening: mei 2015;
stapsgewijs berekenen regeldrukeffecten, parallel aan uitwerking inhoud amvb.
De eerste fase wordt vooral besteed aan het afpellen van wat er aan lasten en opbrengsten is 
voor eenduidige interpretatie. Dat varieert van directe kosten, in te huren deskundigheid, 
bijkomende kosten als 'pakken papier" tot minder/meer kosten door 
gewijzigde/verlengde/verkorte procedures/processen.
Tijdens deze fase voert het uitvoerend onderzoeksbureau gesprekken met partijen in het 
veld. Hierbij geeft BZK ook contacten aan voor te voeren gesprekken.
Alvorens het uitvoerend onderzoeksbureau begint met berekeningen worden de 
uitgangspunten vastgelegd met BZK.
Na de 1® berekening is er overleg tussen het uitvoerend onderzoeksbureau en BZK om de 
belangrijkste bepalende factoren in de berekeningen te bespreken. Daarna kunnen verdere 
berekeningen plaatsvinden voor met name de grote effecten;
afronding aanvullend onderzoek: juni 2015 (afhankelijk van tempo van uitwerking amvb en 
van politieke behoefte);
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tijdens het onderzoek is op één moment presentatie voor de Stuurgroep Kwaliteitsborging 
(bij afronding onderzoek presentatie concept eindresultaten).

1.4. Het doe! van de offerteprocedure .
Doel van de offerteprocedure is het sluiten van een Wijzigingsovereenkomst met Sira Consulting BV 
voor het verrichten van de meerwerkopdracht.
De intentie is om de Wijzigingsovereenkomst zo snel mogelijk van kracht te laten worden. De 
Wijzigingsovereenkomst zal een looptijd hebben van 1 maand.

1.5. CTM solution aanbestèdingstool
UBRIHIS hanteert een e-tool van de firma Complete Tender Management (CTM) om de 
offerteprocedure te ondersteunen. CTM is een online platform voor elektronisch aanbesteden 
(tendering) en contractmanagement.

Indien een Inschrijver technische problemen ervaart (u bent bv. niet in staat om in te loggen of uw 
Offerte In te dienen), kan Inschrijver contact opnemen met de helpdesk van CTM:

Telefoon: I 
E-mail: I |@) ctmsolution.nl

|(tijdens kantooruren van 08.00 tot 17.30 uur)

Tevens zijn bijlage D - Leveranciershandleiding en bijlage E - Veel gestelde vragen door leveranciers, 
toegevoegd aan de documenten in CTM.

Opdrachtgever en UBR|HIS zijn niet aansprakelijk voor storingen in CTM.
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2. De offerte procedure
2.1. Inkoopstrategie
Opdrachtgever hanteert voor deze opdracht de volgende inkoopstrategie. Deze strategie is gebaseerd 
op de bepalingen van de Aanbestedingswet (Aw) en de volgende overwegingen.

De totale opdrachtwaarde is kleiner dan € 50.000,-. Om deze reden heeft Opdrachtgever ervoor 
gekozen deze opdracht op deze manier in de markt te zetten door middel van een enkelvoudige 
onderhandse offerteprocedure. Opdrachtgever heeft met een quick scan zelf zijn inschrijver 
uitgekozen en heeft dus geen openbare pubiicatie geplaatst.

Het indienen van een Offerte onder voorwaarde is niet toegestaan.

2.2. De planning van de procedure
Hieronder treft u een giobale weergave van de planning van de offerteprocedure aan. Aan deze 
planning kan de Inschrijver geen rechten ontlenen.

Planning Uiterste datum
Verzending Offerteaanvraag donderdag 21 mei 2015
Indienen Offerte tot uiteriijk woensdag 27 mei 2015

12.00 uur ________
Bekendmaking resultaat gunning Week 22
Gunning Overeenkomst Week 22
Verwachte ingangsdatum Overeenkomst zsm

2.3. Tegenstrijdigheden en bezwaren
De offerteaanvraag met de bijbehorende bijiagen is met de grootste zorg samengesteid. Mocht u 
desondanks tegenstrijdigheden en/of onvoikomenheden tegenkomen, dan dient u de Contactpersoon 
via CTM hier zo spoedig mogeiijk van op de hoogte te brengen.

Indien een ondernemer een kiacht heeft over deze offerteaanvraag of over deze procedure, kan de 
ondernemer gemotiveerd een klacht indienen bij het kiachtenmeldpunt van UBR|HIS:

Voor de afhandeling van klachten wordt de standaard voor klachtafhandeling gebruikt zie:
httD://www.Dianoo.ni/document/7583/advies-kiachtafhandeiina-bii-aanbesteden
(n.b. Een kiacht is geen verzoek om inlichtingen)

Een aanbestedende dienst kan ook een kiacht indienen over het gedrag van een ondernemer in deze 
procedure bij die ondernemer.

2.4. Contractvoorwaarden
Tot de sluitingsdatum voor het indienen van vragen (zie § 2.5) kan een Potentiële Inschrijver naar 
aanleiding van de contractvoorwaarden gemotiveerd vragen steilen of tekstsuggesties indienen. 
Tekstsuggesties dienen slechts ter verbetering van de Overeenkomst en mogen de essentie van de 
Overeenkomst niet aantasten. Opdrachtgever zai in de beantwoording van de vragen (Nota van 
Iniichtingen) aangeven of zij de tekstsuggesties accepteert en In de concept Overeenkomst zal 
verwerken. Het staat Opdrachtgever vrij om al dan niet op deze tekstsuggesties in te gaan.

Inschrijver accepteert de concept Overeenkomst, inciusief bij de Nota van Inlichtingen geaccepteerde 
tekstwijzigingen, onvoorwaardeiijk door middel van het indienen van een Offerte. Dit bevestigt hij 
middeis CTM. De ARVODI 2014 maken integraal onderdeel uit van de offerteaanvraag en moeten door 
Inschrijvers worden geaccepteerd. Instemming met de tekst uit de concept Overeenkomst en de 
ARVODI 2014 geidt als minimumeis. Een Offerte die enige vorm van voorbehoud betreffende 
contractuele voorwaarden bevat, wordt beschouwd als een Offerte onder voorwaarden en wordt 
terzijde geiegd.
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Leverings-/ betalingsvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van de zijde van Inschrijver 
worden nadrukkelijk van de hand gewezen. De wederzijdse rechten en plichten van partijen zullen 
uitsluitend worden geregeld door de definitieve Overeenkomst inclusief de ARVODI 2014.

Opdrachtverlening en coördinatie
Opdrachtverlening en projectcoördinatie ligt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de directie 
Bouwen.

Facturatie
Betaling vindt achteraf plaats na.acceptatie van de resultaten van de Diensten.

2.5. Inlichtingen
Voor vragen met betrekking tot de inhoud van de offerteaanvraag kunt u contact opnemen met:
De heer|_______
Telefoonnummer: |
Email-adres: | l@minbzk.nl

2.6. Formele eisen ten aanzien van de Offerte
De binnengekomen Offerte dient te voldoen aan de formele eisen, welke ten aanzien van dé Offerte 
zelf zijn gesteld. Hierbij moet men denken aan de tijdige ontvangst,, volledigheid en 
gestanddoeningstermijn.

De onderstaande formele eisen zijn van toepassing:
• De Offerte dient tijdig, d.w.z. uiterlijk op woensdag 27 mei 2015 om 12.00 uur in CTM te 

worden aangeboden. Offertes die na deze sluitingstermijn worden aangeboden, zullen niet 
beoordeeld worden. Het risico van vertraging is voor Inschrijver. Ook Offertes die niet via CTM 
aangeboden zijn, worden niet beoordeeld;

• De Inschrijver dient de standaardformulieren te gebruiken. Indien u wijzigingen aanbrengt in 
de vaste tekst, wordt uw Offerte als niet geschikt terzijde gelegd.;

• Uw Offerte dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. Dit wordt desgewenst geverifieerd door 
Opdrachtgever;

• Uw Offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 60 dagen na de sluiting van de 
offertetermijn;

• De Offerte en alle verdere correspondentie en communicatie, met inbegrip van de 
correspondentie en communicatie die gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
plaatsvinden, dienen te geschieden In de Nederlandse taal.

De informatie uit uw Offerte wordt door Opdrachtgever als strikt vertrouwelijk behandeld, 
gewaarborgd en niet aan derden verstrekt, tenzij het informatie betreft die als gevolg van een 
wettelijke verplichting openbaar moet worden gerriaakt of reeds openbaar is. De vertrouwelijkheid 
wordt ook bewaard wanneer de Offerte niet tot de totstandkoming van een Overeenkomst zal leiden.

2.6.1. Toelichting indienen Offerte via CTM
De Potentiële Inschrijver kan op elk gewenst moment op 'verzend voorstel' klikken in CTM om zijn 
Offerte in te dienen. Indien gewenst kan de Potentiële Inschrijver documenten en gegevens nog tot 
het moment van de sluiting van de offertetermijn, aanpassen of vervangen. In dat geval dient de 
Potentiële Inschrijver opnieuw op 'verzend voorstel' te klikken. Het laatste door de Potentiële 
Inschrijver verzonden voorstel is automatisch de laatste versie.

Ten aanzien van CTM is het volgende van belang:

• Toevoegen bijlagen (locatie)
Gevraagde ingevulde bijlagen dienen separaat te worden opgenomen bij uw map 'mijn 
documenten' in de aanbesteding.

• Voortgangsbaik
De Potentiële Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van zijn 
Offerte en de aanwezigheid van alle gevraagde stukken in CTM. Het systeem controleert door 
middel van een zogenaamde voortgangsbaik voor u of alle gestelde vragen beantwoord zijn, 
maar controleert niet of alle gevraagde bijlagen geupload zijn. Aan de status van de 
voortgangsbaik kunnen dus geen rechten worden ontleend betreffende de volledigheid van uw 
Offerte. Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, 
wordt de Offerte terzijde gelegd.
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• Toevoegen bijlagen/beantwoording van eisen en wensen (tijdigheid)
De Potentiële Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig beginnen met het 
beantwoorden van de eisen en wensen en het uploaden van de gevraagde bijlagen in CTM. 
Eventuele vertragingen te wijten aan bijvoorbeeld de internetverbinding van de Potentiële 
Inschrijver zijn voor rekening en risico van de Potentiële Inschrijver.

2.7. Voorbehouden
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene situaties het offertetraject geheel of 
gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. Inschrijvers kunnen in voorkomend geval geen aanspraak 
maken op vergoeding van enigerlei kosten gemaakt In het kader van deze aanbesteding.

Aan het opstellen en uitbrengen van een Offerte, met inbegrip van eventueel te verstrekken nadere 
inlichtingen, zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden. Eventuele kosten en/of schade welke 
(kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding (aan Inschrijver) zijn voor risico van 
Inschrijver.

Door het indienen van een Offérte gaat Inschrijver akkoord met de bovenstaande voorbehouden.

2.8. Veiligheidsaspect
Inschrijver committeert zich door het indieneh van een Offerte aan het feit dat zij medewerkers in 
dienst heeft, die naast het voldoen aan onze wensen/eisen volledige medewerking moeten verlenen 
aan een eventueel veiligheidsonderzoek namens Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een 
veiligheidsonderzoek wenst, zal Inschrijver hierover tijdig worden geïnformeerd.
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3. Gunningfase
Gunning zal plaatsvinden na afstemming en overeenstemming ten aanzien van het plan aanpak.
Het is uitsluitend aan de Opdrachtgever voorbehouden om tot gunning van de Opdracht over te gaan.
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4. Opbouw offerte
U wordt verzocht bij het schrijven van de offerte in ieder geval de volgende onderdelen op te nemeii.

1. Aanbiedingsbrief

• Uw offerte dient voorzien té zijn van een rechtsgeldig ondertekende aanbiedingsbrief.

2. Plan van aanpak: (voegen onder hoofdstuk 2 van de offerte)

3. Opgave van de uitvoerende personen welke belast worden mét deze opdracht, met
overlegging van CV's van deze personen: (voegen onder hoofdstuk 3 van de offerte)

4. Overige aandachtspunten (voegen onder hoofdstuk 4 van de offerte)
Aandachtspunten die volgens de aanbieder van belang zijn voor de opdracht kunnen hier worden 
aangedragen.

5. Prijs: (voegen als bijlage (separaat document) bij de offerte)

• Opdrachtgever wenst de opdracht op basis van een resultaatverpiichting uit te voeren
• U dient aan te geven wat de totale maximale prijs is voor deze meerwerkopdracht conform het 

opgestelde plan van aanpak.
• Geef een gedetailleerde specificatie van de prijs. In de specificatie dient in ieder geval duidelijk 

de inzet en het tarief per functie (teamlid) te zijn vermeld.
• De All-In tarieven dienen inclusief eventuele reiskosten en overige kosten té zijn.
• Alle aangeboden vaste kosten en tarieven blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst 

ongewijzigd.
• Geef aan wat de kosten zijn van overige optionele activiteiten of leveringen, welke niet zijn 

opgenomen in de prijs. Zowel deze activiteiten als de daarmee gepaard gaande kosten worden 
niet meegenomen in de beoordeling van uw offerte.

• Alle prijzen dienen gesteld te zijn in euro's excl. BTW.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
UBR/HIS
t.a.v.
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

NG

Sira Consulting B.V. 
Edisonbaan 14 G-1 
3439 MN Nieuwegein 
^|@siraconsulting.nl 
wwwsiraconsulting.nl

Datum 26 mei 2015
Kenmerk Off RO14-070 M
Betreft Offerte meerwerkopdracht -

Onderzoek regeldrukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging (wkb)

Geachte mevrouw I

Graag voldoen wij aan uw verzoek een offerte uit te brengen voor de meerwerkopdracht binnen 
het project 'Onderzoek regeldrukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging (wkb)'. Wij baseren 
onze offerte.op uw offerteaanvraag van 21 mei 2015 met het kenmerk 201500114.117.017_1 
en de eerder ingediende offerte voor het project 'Onderzoek regeldrukeffecten wetsvoorstel 
kwaliteitsborging (wkb)'.

Voor deze offerte hebben wij gebruik gemaakt van onze expertise in het Identificeren en kwanti
ficeren van de effecten op de regeldruk door het wijzigen van regelgeving. Ook hebben wij 
gebruik gemaal van de aanpak en de uitgangspunten die wij hanteren in het lopende' project 
'Regeldrukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging', waarvoor u in uw offerteaanvraag om meer- 
werk verzoekt.

De aanbieding in dit voorstel Is geldig tot 1 augustus 2015. Wij vertrouwen erop u voldoende te 
hebben geïnformeerd om een positieve beslissing op ons voorstel te kunnen nemen. Mocht u 
echter naar aanleiding van deze offerte nog vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact, 
opnemen met ondergetekende.

In afwachting van uw nadere berichten tekenen wij.

directeur

Sira Consuibng B.V. btw-nummer NL 8109.L55v46.B011E I I KVK B0182559
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1. Naam onderneming Sira Consulting B.V.

2. Bezoekadres Edisonbaan 14 G-1, Nieuwegein

3. Postcode bezoekadres 3439 MN

4. Plaats bezoekadres (land) Nederland

5. Postadres Edisonbaan 14 G-1

6. Postcode postadres 3439 MN

7. Plaats postadres (land) Nieuwegein (Nederland)

8. De IBAN en BIC-code van de.bankreke
ning waarop eventuele betaling gaat plaats
vinden

IBAN:|
BIC:|

9. Naam contactpersoon

10. Functie contactpersoon Directeur SIRA Consulting

11. Telefoonnummer contactpersoon

12. E-mailadres contactpersoon ■ l@slraconsultlng.nl

13. Naam en functie van de functionaris die 
bevoegd is de Overeenkomst te onderteke
nen Directeur SIRA Consulting
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2 Plaon 'waon aarapak
2ol EönleöcSflinig

Het ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties (BZK) steit een nieuw stelsel van 
kwaliteitsborging voor het bouwen voor. In dit stelsel wordt:

■ Gebruik gemaakt van toegelaten (markt)instrumenten voor kwaliteitsborging voor catego
rieën bouwwerken, om te waarborgen dat aan de bouwtechnische voorschriften kan worden 
voldaan.

■ Voorzien in een versterking van de privaatrechtelijke positie van de bouwcönsument, mid
dels enkele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek.

De stelselwijziging wordt allereerst ingevoerd voor de categorie eenvoudige bouwwerken*. De 
maatregelen die via het Burgerlijk Wetboek worden getroffen, worden in één keer voor de gehe
le bouw ingevoerd.

Voor alle wijzigingen van wet- en regelgeving moet inzichtelijk worden gemaakt welke effecten 
dit heeft op de lasten voor bedrijven, burgers en de overheid zelf. Op het moment van schrij
ven, voeren wij reeds een onderzoek uit naar de lasteneffecten van de invoering van het stelsel 
voor de categorie eenvoudige bouwwerken (gevolgklasse 1).

Om inzicht te krijgen In de lasteneffecten van de invoering van het stelsel voor de gevolgklas- 
sen 2 en 3 heeft de directie Bouwen van het ministerie van BZK aan Sira Consulting gevraagd 
een offerte In te dienen voor een meerwerkopdracht binnen het project 'Regeldrukeffecten 
wetsvoorstel kwaliteitsborging (wkb)'.

Binnen deze meerwerkopdracht worden de effecten bepaald, voor zover deze betrekking hebben 
op de gevolgklassen 2 en 3, die de voorgenomen wijzigingen hebben op:

■ de administratieve lasten (AL) voor burgers en bedrijven;
■ de nalevingskosten (NK) voor burgers en bedrijven;
■ de bestuurlijke lasten (BL) voor de overheid;
■ de legeskosten voor aanvragers van de Omgevingsvergunning voor het bouwen.

Voor de uitvoering van deze opdracht wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten 
en aanpak van de originele opdracht. In deze meerwerkofferte worden de specifieke aanvullin
gen beschreven die voortkomen uit de aanvullende doelstellingen van de meerwerkopdracht.

2u2 D®®Dgte[IDflinig@in)
De doelstellingen van de meerwerkopdracht binnen het project 'Regeldrukeffecten Wet kwali
teitsborging voor het bouwen' luiden:

1. Het identificeren van de effecten van de voorgenomen wijzigingen en verplichtingen die het 
nieuwe stelsel van kwaliteitsborging 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.

2. Het, met behulp van de methodiek van het standaard kostenmodel, kwantificeren van de 
geïdentificeerde effecten op de AL en NK voor burgers en bedrijven, de BL voor de overheid 
en de leges voor vergunningaanvragers.

Bovenstaande doelstellingen hébben voor deze meerwerkopdracht betrekking op de gevolgen 
die de stelselwijziging heeft op de bouwwerken die vallen in gevolgklassen 2 en 3.

Dat zijn ruwweg grondgebonden eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen.
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De werkzaamheden van deze meerwerkopdracht volgen de ophouw van het project, ingedeeld 
in vier fasen. Eike fase wordt afgerond met een concreet en toetsbaar resultaat. Hierdoor wor
den in de loop van het project eenduidige meetpunten aangebracht die Informatie verschaffen 
over de voortgang van het project. /Deze dienen voor de opdrachtgever als beslispunten om het 
project tussentijds te evalueren en gericht aan te sturen. Door de werkzaamheden van deze 
meerwerkopdracht worden deze resultaten uitgebreid met de resultaten van het onderzoek naar 
gevolgklasse 2 en 3.
De projectaanpak Is- In de onderstaande figuur schematisch weergegeven. Daaronder zijn de 
meerwerkwerkzaamheden per fase kort toegelicht. Voor een ultgebrelde uitwerking van de 
projectfasering verwijzen wij naar onze offerte^ voor het lopende project.

Resultaat

\ 1. Projectvoorberei- 
. ding

. uitwerken en afstemmen van de pnqectaanpak 
en voorbereiding van het onderzoek.

2. Bureauonderzoek
Verzamelen, In kaart brengen en In concept
kwantificeren van de beschikbare informatie.

3. Praktijkonderzoek
Aanvullen en kwantificeren van beschikbare

qeqevensmet informatie uit interviews.

4. Analyse en rappor- -
' i' , V . ' '

Concretiseren, analyseren en rapporteren van
bevindingen in een eindrapport.

plan van aanpak

Concept SKM 
en concept rapport

Definitief SKM 
Concept eindrap-

Eindrapport

Figuur 1. Projectfasering

2.3.1 Fase 1. Projectvoorbereiding
Het doel van fase 1 is het uitwerken en afstemmen van de projectaanpak.

In het lopende project naar de effecten voor gevolgklasse 1 zijn reeds vastgesteld: de definities 
van de verschillende vormen van regeldruk en hoe deze aansluiten op de voorgenomen regel
geving, de lijst van de te Interviewen organisaties en respondenten en een bronnenlijst ten 
behoeve van het bureauonderzoek. Voor dé meerwerkopdracht wordt met de opdrachtgever 
getoetst in hoeverre dit aansluit bij het onderzoek naar de regeldrukeffecten voor de gevolg- 
klassen 2 en 3.

Het resultaat van fase 1 is een aangevuld plan van aanpak op basis van het plan van aanpak 
zoals dit reeds Is opgesteld voor het lo(>ende project.

2.3.2 Fase 2. Bureauonderzoek
Hei doel van fase 2 is het verzame/en, in kaart brengen en het in concept kwantificeren van de 
besctiikbare informatie.

De mogelijke regeldrukeffecten voor gevolgklasse 2 en 3 worden kwalitatief'beschreven en 
aangevuld in een eerste opzet van het SKM. Bij deze beschrijving wordt ook onderscheid ge
maakt tussen, eenmalige verplichtingen, dié ook alleen eenmalige lasten veroorzaken en struc
turele lasteneffecten die periodiek terugkerende ofwel structurele lasten veroorzaken. In

^ Kenmerk van de offerte: Off R014-070 BZK Regeldruk kwaliteitsborging bouw vl.0; Kenmerk van de offer- 
teaanvraag: 201500114.117.016
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tegenstelling tot het lopende onderzoek naar gevolgklasse 1 kan hier minder gebruik worden 
gemaakt van de conceptteksten van de voorgenomen regelgeving, omdat deze nog niet be
schikbaar zijn. Dé'gegevensverzameling zal hierdoor dan ook met name plaatsvinden door over
leg met deskundigen van het ministerie.

De resultaten van deze fase voor gevolgklasse 2 en 3 worden aangevuld in de eerste concept
versie van het eindrapport, waarin voor elk van de wijzigingen apart de kwantitatieve en kwali
tatieve lasteneffecten worden gepresenteerd.

Fase 2 levert een aanvulling op het conceptkostenmodel op en een eerste conceptrapport met 
de specifieke resultaten voor de gevolgklassen 2 en 3.

2.3.3 Fase 3. Praktijkonderzoek
Het doel van fase 3 is het aanvullen en kv/antificeren van beschikbare gegevens met informatie 
uit interviens.

Op basis van de bespreking met de opdrachtgever in fase 2 en het opgestelde kostenmodel, 
wordt bepaald welke verdere afstemming nodig is om de gegevens en aannames te verifiëren 
en eventueel aan te vullen. Voor het aanvullende onderzoek naar de gevolgklasse 2 en 3 wordt 
uitgegaan van 5 extra interviews met diverse betrokken stakeholders. Deze deskundigen zijn 
zowel medewerkers van het ministerie als van uitvoeringsorganisaties, gemeenten, bedrijven en 
belangenverenigingen. De selectje van de respondenten wordt gemaakt in overleg met de op
drachtgever.

Fase 3 levert een aanvulling op het definitieve kostenmodel en het tweede conceptrapport met 
de specifieke resultaten voor de gevolgklasse 2 en 3.

2.3.4 Fase 4. Analyse en rapportage
Het doel van fase 4 is het concretiseren, analyseren en rapporteren van bevindingen in een 
eindrapport.

In fase 4 worden de voor gevolgklasse 2 en 3 verzamelde kwantitatieve en kwalitatieve gege
vens nader geanalyseerd, teneinde onderbouwde uitspraken te doen over de effecten op de AL 
en NK voor burgers en bedrijven, de BL van de overheid, en de leges voor vergunningaanvra- 
gers.

Het resultaat van fase 4 is een aanvulling op het definitieve eindrapport waarin de kwantitatieve 
en kwalitatieve effecten van het wetsvoorstel zijn weergegeven voor de gevolgklasse 2 en 3.

2A IProjectpOaouimoinig
De planning voor de meerwerkwerkzaamheden sluit zoveel mogelijk aan.bij de planning van het 
lopende onderzoek. In de projectplanning is ervan uitgegaan dat het meerwerk binnen het pro
ject in week 22 start en de conceptresultaten eind juni 2015 beschikbaar zijn. Een gedetailleer
de planning wordt aan het begin van het project in overleg tussen opdrachtgever en de 
projectleider van'Sira Consulting opgesteld.

2aB [ProJectoirganBsaltö® .
Het ministerie van BZK treedt op als opdrachtgever. De projectleider van de opdrachtgever Is 
de heer De projectleider van Sira Consulting is de heer Voor
afstemrning van de werkzaamheden houden de projectleiders van BZK en Sira Consulting mini
maal wekelijks contact. In hoofdstuk 2 wordt een nadere beschrijving gegeven van het project
team.
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Het project wordt uitgevoerd door medewerkers van Sira Consulting. De projectverantwoorde- 
lljke voor het project is de heer^^H^gm van Sira Consulting. HiJ monitort intern de pro
jectvoortgang zowel procesmatig als.Inhoudelijk en vervult ook de rol van kWajiteltsbewaker. De 
projectleider is de heer^^^^^^l^B van Sira Consulting. Hij voert alle overleggen met de 
opdrachtgever. Daarnaast voert hij ook een deel van de inhoudelijke projectwerkzaamheden uit 
waarbij hij wordt ondersteund door deskundigen van Sira Consulting. In de onderstaande tabei 
is per medewerker de relevante ervaring op. hoofdiijnen samengevat. Uitgebreide cv's met pro
jecten en referenties kunnen op verzoek worden overlegd.

Tabel 1. Beknopte cv's van de medewerkers

Medewerker

(project verantwoordelijke en kwall- 
teltsbewaker)

heeft meer dan 20 Jaar ervaring met het managen van pro
jecten op het gebied van regeldruk en wetgevingsprocessen. Zijn 
rol is hierin zowel gericht op het procesmat^e als de inhoudelijke 
begeleiding.

is direct betrokken geweest bij de uitvoering van alle grote 
projecten van Sira Consulting met bc^kklng tot (voorgenomen) 
regelgeving en methodiekontwikkeling. Door zijn ruime ervaring 
heeft niet alleen brede inhoudelijke kennis, maar ook de
benodigde procesmatige en juridische kennis.

(projectleider - senior consultant)

heeft ruim 10 jaar ervaring met het uitvoeren van regel- 
drukonderzoeken van nieuwe en gewijzigde regelgeving voor diver
se ministeries. Daarnaast heeft hij ook ervaring met het 
ontwikkelen van methodieken. Hij is expert op het gebied van de 
(onderdelen van de) Omgevingswet, bouwregelgeving, transport en 
gevaarlijke stoffen.
Concreet heeft hij ervaring bij het uitvoeren van lastenmetingen 
voor onder andere de Crisis- en herstelwet, het Bouwbesluit 2012 
en de implementatie van de EPBO richtlijn. Veel van deze meöngen 
zijn uitgevoerd in een korte doorlooptijd.

(senior consultant)
heeft ruim 6 jaar concrete ervaring met legeldrukonder- 

zoeken. Vooral de ministeries BZK, I8iM en de Rijksinspecties zijn 
beleidsterreinen waarover hij veel kennis heeft opgedaan In de loop 
der jaren.

is binnen Sira Consulting verantwoordelijk voor het ontwik
kelen van (kosten)modellen. Dit betreft bijvoorbeeld het kostenmo- 
del voor de Wabo waarmee hij de effecten van het vergunningsvrlj 
bouwen heeft berekend. In zijn projecten heeft hij ook veel kennis 
opgedaan over de werkwijzen van uitvoeringsorganisaties en toe
zichthouders van de Rijksoverheid.

(junior consultant)
im^^pheeft diverse projecten uitgevoerd gericht op het onder
zoeken vari de effecten van regelgeving. Dit betreft onder andere 
onderzoeken naar de bouwregelgeving, de Omgevingswet en het 
voorkeursrecht gemeenten, m^^gbesdiikt over veel ervaring 
met het verzamelen, analyseren en verwerken van gegevens dorx 
bureauonderzoek en door Interviews.
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4 Overige aandachtspynleo
Kwaliteitsbeheersing
Sira Consulting laat leder project intern begeleiden door een aangewezen kwaliteitscoördinator. 
De kwaliteitscoördinator voor dit project Hij heeft een zeer uitgebreide kennis van
de organisatie van de overheid en heeft ruime ervaring met onderzoek waarbij stakeholderma- 
nagemént een cruciale rol speelt. De kwaliteitscoördinator heeft een actieve rol in het project, 
enerzijds intérn bij de voorbereiding, uitvoering en afsluiting van de verschillende fasen. Ander
zijds neemt de kwaliteitscoördinator contact op met de opdrachtgever indien kwaliteitsaspecten 
op een gegeven moment in het project een cruciale rol spelen en/of meer aandacht verdienen.

Optioneel; aanvullende interviews
Indien gedurende het pröject blijkt dat aanvullende interviews noodzakelijk zijn, dan wordt in 
overleg met de opdrachtgever bepaald hoeveel interviews dit betreft en welke invloed dit heeft 
op de planning van het onderzoek. Het uiteindelijke aantal Interviews heeft invloed op de kosten 
van het project. De extra kosten bedragen:

{exclusief btw voor een telefonisch Interview; 
exclusief btw voor een interview op locatie.
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Van:l ________
Verzonden: woensdag 27 mei 2015 13:24
Aan:|
Onderwerp: akkoord klant offerte meerwerk regeldrukeffecten 201500114.117.017 1

Beste mm,
De heb de offerte gelezen en ik ben akkoord.

Met vriéndelijke groet

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen 
Turfinarkt 147 | 2511 DP 1 Den Haag 
Postbus 2001112500 EA | Den Haag 
Secretariaat:

wwrw!njks^erheid.nl 

Van:|
Vei^onden: woensdag 27 mei 2015 12:29 
Aan:|
Onderwerp: öflerte meerwerk regeldrukeffecten 201500114.117.017 1

r

HaUo|,

Hierbij doe ik je de offerte toekomen van de meeiwerkopdracht regeldrukeffecten kwaliteitsborging. 

Zodra ik akkoord krijg, zal ik de wijzigjngsovereenkomst opstellen.

Met vriendelijke groet,

Inkoopadviseur

Werkdagen: dinsdag, woensdag (thuiswerken), donderdag, vrijdagochtend (thuiswerken)

Haagse Inkoop Samenwerking (HIS)
Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhclmina van Pmisenweg 52 | 2595 AN | Den Haag | geel; 8e etage 
Postbus 20011 I 2500 EA 1 Den Haag

APVP'http:/Avww;UBRijl

/ secretariaa 
ijksöverheid 

iRijk.nl

ae:///datadfe frd.shsdirjil/,..tbrieven/SIRA/akkooi4%20klant%20ofFerte%20meenveik%20rcgdclnike£fecten%20201500114.117.017_1 ,txt[23-7-2020 13:06:58]



Uitvoeringsorganisaiie 
Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Inkoop
P>ö1|MgiöÖ0[n)i

IUE(S|)I}®
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üirfïiSaEïjJSfAls
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giggfiCS ©aBintei©
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fxifga? IhriïTïïTiigfifta

f |gT;#.e3wafiiixgt»Uiiil

Bijlage 3
201400100.016.008

Rrmanaam Inschrijver: SIRA Consulting B.V.

Onderzoek naar budgetten en samenwerking lokale rekenkamers en
rekénkaméreommiTCies

Kostensoort Eenheid | Hoeveelheid | (Uur-)Tarief | Totaal
Fase 1
Projectverantwoordelljke
Projectleider / senior consultant
Junior consultant

Fase 2
Projectverantwoordelljke
Projectleider / senior consultant
Junior consultant

Fase 3
Projectverantwoordelljke
Projectleider / senior consultant
Junior consultant

Fase 4
Projectverantwoordelljke
Projectleider / senior consultant
Junior consultant
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<svnergynummer>

Totiaal
Totale offertesom (waarvoor 
deze opdracht door inschrijver 
wordt uitgevoerd)

U dient alle tarieven exclusief btw maar Inclusief reis- en verblijfkosten en overige kosten <gebaseerd op de netto 
gewerkte uren> op te geven. Ook alle eventuele verdere bijkomende kosten dienen te zijn inbegrepen. In de 
Inschrijving mogen geen P.M. posten worden opgenomen.

Rrmanaam Inschrijver: SIRA Consulting B.V. 

Naam rechtsgeldig ondertekenaar

Functie - Directeur SIRA Consulting B.V. 

Plaats en datum - Nieuwegein, 27 mei 2015 

Handtekening
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Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 
(M/nistfrirvfln BinncnlanclfcZeiken en 
koinnkrijksriliiiic.^

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Sira Consulting BV 
T.a.v. de heeri 
Edisonbaan 14 G-1 
3439 MN Nieuwegein

Datum 29 mei 2015
Betreft Wijzigingsovereenkomst onderzoek regeldrukeffecten

wetsvoorstel kwaliteitsborging (wkb)

Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering RQk 
Haagse Inkoop 
Samenwerldrtg

Wilhelmina van Pruisenweg 
S2

Posttïus 20011 
2500 EA Den Haag 
wwfw.rijksoverhe d.nl
Contactpersoon

rijksoverhe d.nl

Kenmerk
201S00114.117.017_1

Uw kenmerk 
Off RO14-070 M

Geachte |

Naar aanleiding van de door u uitgebrachte offerte d.d. 26 mei 2015 treft u 
bijgaand in tweevoud de Wijzigingsovereenkomst aan voor de uitvoering van de 
diensten conform de specificatie van uw offerte. Op deze opdracht zijn de 
voorwaarden van toepassing, zoals beschreven in de bij deze brief gevoegde 
Wijzigingsovereenkomst met referentienummer 201500114.117.017_1.

Ik verzoek u beide exemplaren van deze Wijzigingsovereenkomst per pagina te 
paraferen, op de laatste pagina van handtekening en tekendatum te voorzien en 
vervolgens één exemplaar retour te zenden aan:

UBR|Haagse Inkoop Samenwerking 
T.a.v. I
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Met betrekking tot de Inhoudelijke aspecten van deze opdracht kunt u zich 
wenden tot bovengenoemd contactpersoon op telefoonnummer l 
(e-mailadres: ^^^■■||■|@rljksoverheld.nl).

Met vriendellike

kpopa
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2S00 EA Den Haag

Sira Consulting BV 
de heer

Edisonbaan 14 G-1 
3439 MN Nieuwegein

Directoraat-Oeneraal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.facebook.com/mlnbzk
www.twltter.com/mlnbzk

Contactpersoon

Sminbzk.nl

Datum 22 juni 2015
Betreft Meerwerkopdracht wetsvoorstel kwaliteitsborging wkb

Kenmerk
2015-0000311472

Uw kenmerk
Off R015-070 M

Geachte heeri

Naar aanleiding van de door u uitgebrachte offerte d.d. 26 mei 2015, treft u 
bijgaand in tweevoud de Overeenkomst voor de uitvoering van de diensten 
conform de specificatie van uw offerte aan. Op deze opdracht 2;ijn de voorwaarden 
zoals beschreven in de bij deze brief gevoegde Overeenkomst met 
referentienummer 201500114.117.017_1 van toepassing.

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

U kunt het getekende stuk zenden aan:

Haags^nkoo^amenwerking
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 
wenden tot de heeri

e 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 onjuistheden en/of het niet tijdig of onjuiste wijze 
indienen van uw factuur.

Betaling zal binnen 30 dagen na 
uw bankrekeningnummer IBAN: 
SIRA Consulting te Nieuwegein.

factuur I 
n BIC:|

ilaatsvinden op 
It.n.v.
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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 crediteurenadministratie van Datum 
het ministerie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 22 juni 2015

Hoogachtend,
de Mihister voor Wonen eh Rijksdienst, 
naméns'dëze,. , i .r . l.

Kenmerk
2015-0000311472
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Overeenkomst betreffende Wijziging van de Dienstverleningsovereenkomst Onderzoek 
regeidrukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging (wkb) ten behoeve van de directie 
Bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met kenmerk 
201500114.117.017

Kenmerk: 201500114.117.017_1

De ondergetekenden:

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

2. SIRA Consulting N.V,
(statutair) gevestigd te Nieuwegein, 
te dezen vertegenwoordigd door. 
de directeur, de heer | 
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:

Partijen d.d. 1 maart 2015 een Overeenkomst met kenmerk 201500114.117.017 hebben 
gesloten voor het uitvoeren van Diensten bestaande uit een.onderzoek naar regeidrukeffecten 
met betrekking tot het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (wkb);

: Opdrachtgever behoefte heeft aan een aanvullend onderzoek regeidrukeffecten wetsvoorstel
kwaliteitsborging voor het bouwen (wkb);
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen; 
Opdrachtnemer op 26 mei 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;
wijziging van deze tussen partijen gesloten Dienstverleningsovereenkomst hierdoor 
noodzakelijk wordt geacht, en behoudens hét hieronder béschrevene voor het overige geen 
wijziging van de reeds gemaakte afspraken nodig zijn.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

in aanvulling op de Dienstverleningsovereenkomst zal Opdrachtnemer de volgende Diensten 
uitvoeren:
• het identificeren van de effecten van de voorgenomen wijzigingen en verplichtingen die 

het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging 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 geïndentificeerde 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;

Kenmerk: 201500114.117.017_1
Pagina 1 van 2

Paraaf Opdrachtgever

Paraaf Opdrachtnemer:



de in artikel 1, 2® lid, van voornoemde Dienstverleningsovereenkomst vermelde tijdsperiode 
wordt verlengd waardoor deze Overeenkomst op 1 juli 2015 eindigt;
de in artikel 3, 1® lid, van voornoemde Diens^erleningsovereenkomst vemield^rijs, wordt 
verhoogd met een bedrag van (maximaal) ^H^|exclusief btw en ^^HH^inclusief btw 
enincU^lef reis- er^erblhf- en overige kosten. Dit bedra^^ebaseerd op een inzeWan totaal 

waarvan^HHItegen een uurtarief van ^HH||e^clusief btw ëh^mH tegen 
een uurtarief van^^^^Jexclusief btw. Alleen de werkelijke bestede uren worden 
gedeclareerd tegen de hierboven genoemde uurtarieven;
d^otal^Tiaximale vergoedin^ooj^ezè Dienstverleningsovereenkomst komt hiermee op

exclusief btw.enf^HHiH inclusief btw en inclusief reis- en verblijf- en overige
kosten;
de in artikel i, 4e lid, van voornoemde Dienstverleningsovereenkomst vermelde einddatum 
waarop de digitale versie van het eindrapport in definitieve vorm aan Opdrachtgever wordt 
aangeboden, wordt gewijzigd In uiterlIjk op 1 juli 2015;
Uw betalingsverzoeken dient u toe te zenden aan;

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële administratie DGWB/Directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Het heeft de voorkeur dat u de facturen digitaal indient. Het vereiste format daarvoor is 
een factuur Pdf-format. D^^ctuur^eadresseerd als hierboven, kan digitaal worden 
ingediend bij e-mailadres: WWlfcminbzk.nl.

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

Plaats: Den Haag,
Datum: ......-........  2015

Plaats: Nieuwegein,
Datum: ..... -.........2015

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

Sira Consulting 
namens deze, 
de directeur,

de heer

Kenmerk: 201500114.117.017_1
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Haagse Inkoop Samenwerking 
t.a.v. de heer|_
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

S RA
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Sira Consuliing B.V 
Edisonbaan 14 G-1 ' 
3439 MN Niemvegein 
H@siraconsulting.nl 
wwwsiraconsulting.nl

Datum 26 Juni 2015 
Kenmerk Off Rl'4.070M
Betreft Uw kenmerk 201500114,117.017_1

Geachte heer

Bijgaand stuur ik u de getekende Overeenkomst voor de uitvoering van de diensten conform de 
specIRcatie van onze offerte met nummer Off R14.070M in enkelvoud retour.

Hoogachtend,
Sira Consulting B.V.

! If
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Overeenkomst betreffende Wijziging van de Dienstveiieningsovereenkomst Onderzoek 
regeldrukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging (wkb) ten behoeve van de directie 
Bouwen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met kenmerk 
201500114.117.017

Kenmerk: 201SÓ0114.117.017_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 heer| 
hierna te noemen; Opdrachtgever,

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

OVERWEGENDE DAT:

: Partijen d.d. 1 maart 2015 een Overeenkonnst met kenmerk 201500114.117.017 hebben
gesloten voor het uitvoeren van Diensten bestaande uit een onderzoek naar.regeldrukeffecten 
met betrekking tot het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (wkb);
Opdrachtgever behoefte heeft aan een aanvullend onderzoek regeldrukeffecten wetsvoorstel 
kwaliteitsborging voor het\bouwen (wkb);
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen; 
Opdrachtnemer op 26 mei 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;
wijziging van deze tussen partijen gesloten Dienstverleningsovereenkomst hierdoor 
noodzakelijk wordt geacht, en behoudens het hieronder beschrevene voor het overige geen 
wijziging van de reeds gemaakte afspraken nodig zijn.

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

in aanvulling op de Dienstverleningsovereenkomst zal Opdrachtnemer de volgende Diensten 
uitvoereri;
• het identificeren van de effecten van de voorgenomen wijzigingen eh verplichtingen die 

het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen tot gevolg heeft op de AL en 
NK voor burgers en bedrijven, de BL voor de overheid en de leges voor 
vergunhingaanvragers voor gevolgklassen 2 en 3;

• het, met behulp van de methodiek van het standaard kostenmodel, kwantificeren van 
de geïndenb'ficeerde 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;

Kenmerk; 201500114.117.017_l
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de in artikel 2, 2* lid, van voornoemde Dienstverieningsovereenkomst vermelde tijdsperiode 
wordt verlengd waardoor deze Overeenkomst op 1 juli 2015 eindigt;
de in artikel 3, l' lid, van voornoemde Dienstve^eningsovereenkomst vemieldeprijs, wordt 
verhoogd met een bedrag van (maxirnaal) Hljj^^^xclusief btw en ■■^^^■inclusief btw 
erHndusief .reis- en verblHN en overige kosten. Dit bedra^^ebaseerd op eer^^^^^ totaal 

waarva JHHHtegen een uurtarief van ^^^MH^sxclusief btw en^^^^^|tegen 
een uurtarief Alleen de werkelijke bestede uren worden
gedeclareerd tegen de hierboven genoemde uurtarieven;
d^otaje^maximale vergoedirio voor deze Dienstverieningsovereenkomst komt hiermee op 
^^^Bül^^clusief btw eri|__________ __________ I inclusief btw en inclusief reis- en verblijf- en overige
kosten;
de in artikel 1, 4e lid, van voomoemde Dienstverieningsovereenkomst vermelde einddatum 
waarop de digitale versie van het eindrapport in definitieve vorm aan Opdrachtgever wordt 
aangeboden, wordt gewijzigd in uiterlijk op 1 juli 2015;
Uw betalingsverzdekén dient u toe te zenden aan;

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële administratie DGWB/Directie Bouwen 
Postbus 20011 \
2500 EA Den Haag

Het heeft de voorkeur dat u de facturen digitaal indient. Het vereiste format daarvoor is 
een factuur Pdf-format. D^actuurjeadresseerd als hierboven, kan digitaal worden 
ingediend bij e-maiiadres: li iil

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

Plaats;
Datum:

Den Haag,
2015

Plaats; Nieuwegein, 
Datum: ...... -....... 2015

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

Sira Consulting 
namens deze, 
de directeur.

Kenmerk: 201500114.117.017 1
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DIrectóraat-Generaal Wonen'en Bouwen
t.a.v. de directeur Bouwen, de heermm|^ü^|B
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

NG

Sira Consulting B.V. 
Edisonbaan 14 G-1 
3439 MN Nieuwegein 

si raconsulting.nl 
www.siraconsulting.nl

Datum 16 oktober 2015
Kenmerk Off R014-070 M2
Betreft Tweede meerwerkofferte - Regeldruk kwaliteitsborging bouw (wkb)

Geachte heerl

Graag voldoen wij aan uw verzoek offerte uit te brengen voor een tweede meerwerkopdracht 
binnen het project 'Onderzoek regeldfukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging (wkb)'. Wij 
baseren onze offerte op het verzoek van de heer^^pH^H opdrachtgever van het onder
zoek, en de eerder ingediende offerte en meerwerkofferte voor het project 'Onderzoek regel- 
drukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging (wkb)'.

Voor deze offerte hebben wij gebruik gemaakt van onze expertise in het identificeren en kwanti
ficeren van de effecten op de regeldruk door het wijzigen van regelgeving. Ook hebben wij 
gebruik gemaakt van de aanpak en de uitgangspunten die wij hanteren in het lopende project 
'Regeldrukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging', waarvoor u In uw offerteaanvraag om meer- 
werk verzoekt.

De aanbieding In dit voorstel is geldig tot 22 december 2015. Wij vertrouwen erop u voldoende 
te hebben geïnformeerd om een positieve beslissing op ons voorstel te kunnen nemen. Mocht u 
echter naar aanleiding van deze offerte nog vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact 
opnemen met ondergetekende.

In afwachting van uw nadere berichten tekenen wij.

I directeur

Sira Consulting B.V. btw^ummcf NL 8109.15S.4&B01 [ E 11 KVK 30182559
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1 /Algemeirae gegeweros wam die 

aaonlbDeder
1. Naam onderneming Sira Consulting B.V.

2. Bezoekadres Edisonbaan 14 G-1, Nieuwegein

3. Postcode bezoekadres 3439 MN

4. Plaats bezoekadres (land) Nederland

5. Postadres Edisonbaan 14 G-1

6. Postcode postadres 3439 MN

7. Plaats postadres (land) Nieuwegein (Nederland)

8. Dé IBAN en BIC-code van de bankreke
ning waarop eventuele betaling gaat plaats
vinden

IBAN:|
BIC:|

9. Naam contactpersoon

10. Functie contactpersoon Directeur SIRA Consulting

11. Telefoonnummer contactpersoon

12. E-mailadres contactpersoon |'@siraconsulting.nl

13. Naam en functie van de functionaris die 
bevoegd Is de Overeenkomst te onderteke
nen Directeur SIRA Consulting
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Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt een nieuw stelsel van 
kwaliteitsborging voor het bouwen voor. In dit stelstel wordt gebruik gemaakt van toegelaten 
(markt)inrtrumenten voor kwaliteitsborging voor categorieën bouwwerken, om te waarborgen 
dat aan de bouwtechnische voorschriften wordt voldaan^. Op het moment van schrijven, voeren 
wij reeds een onderzoek uit naar de regeldrukeffecten van de invoering van het stelsel'en de 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waar het stelsel uit voortvloeit.

Om nader inzicht te krijgen in de mate waarin reeds in de huidige situatie wordt gewerkt met 
instrumenten voor kwaliteitsborging, gelijkende op instrumenten zoals de stelselherziening'die 
beoogt, heeft de directie Bouwen van het ministerie van BZK aan Sira Consulting gevraagd een 
offerte in te dienen voor een meerwerkopdracht binnen het project 'Regeldrukeffecten wets
voorstel kwaliteitsborging (wkb)'.

Binnen deze meerwerkopdracht gaat het om het verkrijgen van een kwantitatieve inschatting 
van het deel van de'kosten dat kan worden gezien als bedrijfseigen kosten, voor zover deze 
betrekking hebben op:

■' de administratieve lasten (AL) voor burgers en bedrijven;
■ de nalevingskosten (NK) voor burgers en bedrijven;

Voor de uitvoering van deze opdracht wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten 
en aanpak van de originele opdracht. In deze meerwerkofferte worden de specifieke aanvullin
gen beschreven die voortkomen uit de aanvullende doelstellingen van de meerwerkopdracht.

2.2 Doelstteiliinigein en werkzaamheden
De doelstelling van deze tweede meerwerkopdracht binnen het project 'Regeldrukeffecten Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen' is:

Het verkrijgen van een kwantitatieve inschatting van het deei van de kosten dat kan worden 
gezien als bedrijfseigen kosten. Dat is het deel van de kosten dat bedrijven/burgers in de huidi
ge situatie ook al maken, zonder dat het wetsvoorstel ze daartoe verplicht. Kortom, welke kos
ten zouden burgers/bedrijven nog steeds maken als er van de Wkb geen sprake is?

Deze doelstelling hebben wij uitgewerkt naar de volgende werkzaamheden:

1.

2.

3.

4.

5.

Het nagaan welke Informatie die reeds in hèt lopende onderzoek Is vergaard, betrekking 
heeft op de kosten van het nieuwe stelsel die al in de huidige situatie bedrijfseigen zijn.

Het identificeren van eerder benaderde respondenten die uitspraken kunnen doen over de 
mate waarin de kosten van het nieuwe stelsel al in de huidige situatie bedrijfseigen zijn.

Het telefonisch benaderen en kort interviewen van (ten hoogste) vijf respondenten die eer
der in het lopende onderzoek zijn betrokken.

Het verwerken van de tijdens deze gesprekken vergaarde Informatie in een korte notitie en 
deze tèrugkoppelen naar het ministerie van BZK.

Het na afstemming met het ministerie van BZK verwerken van de vergaarde informatie in 
het rapport, zowel in kwalitatieve als In kwantitatieve zin.

‘ Volledigheidshalve zij erop gewezen dat het stelsel en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, waar het 
stelsel uit voortvloeit, nog andere, inhoudelijk belangrijke wijzigingen kennen. Deze zijn voor onderhavige 
offerte echter niet relevant en worden derhalve buiten beschouwing gelaten.



CONSU
S RA 

NG

2.3 ProJediiFsisermg
De projectaanpak is.in de onderstaande figuur schematisch weergegeven. Voor een uitgebreide 
uitwericing van de projectfasering verwijzen wij naar onze offerte^ voor het lopende project.

1. Projectvoorberei
ding

2. Bureauonderzoek

Uitwerfcen en afstemmen van de projectaanpak 
en voorbereiding van het onderzoek.

Verzamelen, In kaart brengen en in concept 
kwantificeren van de beschikbare informatie.

3. Praktijkonderzoek
Aanvullen en kwantificeren van be^ikbare 

gegevens met Informatie uit interviews.

d. Aitaiyse en rappor- - Concretiseren, analyseren en rapporteren van 
bevindingen In een eindrapport.

Plan van aanpak

Concept SKM 
en conrxpt rapport

Definitief SKM 
Concept eindrap-

Eindrapport

Figuur 1. Projectfasering

De in de vorige paragraaf beschreven wericzaamheden van deze meerwerkopdracht volgen d^ 
opbouw van het project, in zoverre dat de meerwerkofidracht een gevolg Is van de analyse in 
fase 4 en dat de resultateri van fase 3 (kostenmodel) en fase 4 (analyse en rapportage) worden 
uitgebreid met de resultaten van deze meerwerkopdracht.

2.4 IProJectpflgiiniifDflBug
De planning voor de meerwerkwerkzaamheden sluit zoveel mogelijk aan bij de planning van het 
iopende onderzoek. In de projectpianning is ervan uitgegaan dat het meerwerk binnen het pro
ject zowel start als eindigt in week 36. Dit sluit aan op de planning die reeds is vastgesteld in 
overleg tussen opdrachtgever en de projectleider van Sira Consulting. Hierdoor en mede van
wege de korte doorlooptijd, is een gedetailleerdere planning niet vereist.

2=5 ProJectoe'gajiiassitö®
Het ministerie van BZK treedt op als opdrachtgéver. De projectleider van de ppdrachtgever is 
de heer De projectleider van Sira Consulting Is de heer Voor
afstemming van dé werkzaamhederi houden de projectleiders van BZK en Sira Consulting mini
maal wekelijks contact. In hoofdstuk 3 wordt een nadere beschrijving gegeven van het project
team.

® Kenmerk van de offerte: Off R014-070 BZK Regeldruk kwaliteitsborging bouw vl.0; Kenmerk van de offer- 
teaanvraag: 201500114.ll7.016
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Het project wordt uitgevoerd door medewerkers van SIra Consulting. De projectverantwoorde- 
lijke voor het project is de heer^^^^^^mvan Sira Consulting. Hij monitort intern de pro
jectvoortgang zowel procesrnatig als inhoudelijk en vervult ook de rol van kwallteitsbewaker. De 
projectleider is de heervan Sira Consulting. Hij voert alle overleggen met de 
opdrachtgever. Daarnaast voert hij óok een deel van de inhoudelijke projectwerkzaamheden uit 
waarbij hij wordt ondersteund door deskundigen van Sira Consulting. In de onderstaande tabel 
is per medewerker de relevante ervaring op hoofdlijnen samengevat. Uitgebreide cv's met pro
jecten en referenties kunnen op verzoek worden overlegd.

Tabel 1. Beknopte cv's. van dé medewerkers

liMedéwéi ^fivaHn

(project verantwoordelijke en kwali- 
teitsbewaker)

heeft meer dan 20 jaar ervaring met het managen van pro
jecten op het gebied van regeldruk en wetgevingsprocessen. Zijn 
rol Is hierin rowel gericht op het procesmatige als de inhoudelijke 
begeleiding.

is direct betrokken geweest bij de uitvoering van alle grote 
projecten van Sira Consulting met betrekking tot (voorgenomen) 
regelgeving en methodiekontwikkeling. Door zijn ruime ervaring 
heeft niet alleen brede inhoudelijke kennis, maar ook de
benodigde procesmatrge en juridische kennis.

(projecdeider - senior consijttant)

heeft ruim 10 jaar ervaring met het uitvoeren van regel- 
diukonderzoeken van nieuwe en gewijzigde regelgeving voor diver
se min^riés. Daarnaast heeft hij ook ervaring met het 
ontwikkelen van rrrethodieken. Hij 'rs expert op het gebied van de 
(onderdeleii van de) Omgevingswet, bouwregelgeving, transport en 
gevaarlijke stoffen.
Concreet heeft hij ervaring bij het uitvoeren van lastenmetingen 
voor onder andere de Crisis- en herstelwet, het Bouwbesluit 2012 
en de irnplementatie van de EPBD richtlijn. Veel van deze meöngen 
zijn uitgevoerd in een korte doorlooptijd.

(senior consultant)
^^^gheeft ruim 6 jaar concrete ervaring met regeldrukonder- 
zoeken. Vooral de ministeries BZK, I&M en de Rijksinspecties zijn 
beleidsterreinen waarover hij veel kennis heeft opgedaan In de loop 
der jaren.

is binnen Sira Consulting verantwoordelijk vcx>r het ontwik
kelen van (kosten)modellen. Dtt betreft bijvoorbeeld het ko^nmo- 
del voor de Wabo waarmee hij de effecten van het vergunningsvrij 
bfxiwen heeft berekend. In zijn projecten heeft hg ook veel kennis 
opgedaan over de werkwijzen van uitvoeringsorganisaties en toe
zichthouders van de Rijksoverheid.

(junior consultant)
heeft diverse projecten uitgevoerd gericht op het onder

zoeken van de effecten van regelgeving. Dit betreft onder andere 
onderzoeken naar de bouwregelgeving, de Omgevingswet en het 
voorkeursrecht gemeenten, beschikt over veel ervaring
met het verzamelen, analyseren en vlerken van gegevens door 
bureauonderzoek en door Interviews.
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De samenstélling van de vereiste capaciteit en de daarmee samenhangende kosten is hieronder 
weergegeven. Deze kosten zijn inclusief reis-, verblijf- en bureaukosten.

Tabel 2. Projectkosten

MëïJëA^rkën CasEBÖagstó-' ’ ■"••'. gsgjËïtel? • ’ SififlsiaEp . ' jfeGSBO j

Djectlelder
KWalKeitsbeheerder
Junior Consultant
Subtotaal

■iËfiEEl)(fjK#aï^|Saaï)S!^Q^^ 

TfSSife BSifêsteöaB«Mïai^_0«

Kwaliteitsbeheersing
Sira Consulting laat leder project intern begeleiden door een aangewezen kwaliteitscoördinator. 
De kwaliteitscoördinator voor dit project Hij heeft,een zeer uitgebreide kennis van
de organisatie van de overheid en heeft ruime ervaring met onderzoek waarbij stakéholderma- 
nagement een cruciale rol speelt. De kwaliteitscoördinator heeft een actieve rol in het project, 
enerzijds intern bij de voorbereiding, uitvoering en afsluiting van de verschillende fasen. Ander
zijds neemt de kwaliteitscoördinator contact op met de op>drachtgever indien kwaliteitsaspecten 
op een gegeven moment in het project een cruciale rol spelen en/of meer aandacht verdienen.
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De wnd. directeur Bouwen

memo

7 é ƒ 1‘^/n

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
koninkrijksrelaties

onderzoek regeldruk kwaliteitsborging: meerwerk 
bedrijfseigen kosten

'itrectóraat-Genaraal' 
Wonen en Bouwen 
Directie Bouwen
Contactpersoon

Datum
22 oktober 2015

Aanleiding

Om te komen tot een goede berekening van de regeldruk voor het wetsvoorstel 
kwaliteitsborging voor het bouwen, willen we Sira Consulting opdracht geven voor 
meerwerk om een berekening te maken van de bedrijfseigen kosten.
1 september 2015 heb je akkoord gegeven om hiervoor offerte aan te vragen.

Voorstel
De offerte bedraagt■■■■^^■exdüsief btw inclusief btw).
Hiervoor is budget beschikbaar binnen het jaarplan BK.
De totale opdrachtsom aan Sira Consulting blijft onder de grens van 
(exclusief btw) zodat geen aanbesteding nodig is.

Besluit
Ben je akkoord om opdracht te verlenen voor het betreffende meerwerk?

BESLUnVORMINCSMEHO Pagina 1 van l



CHECKLIST WIJZIGEN VERPLICHTING - UITGEBREID - SUBSIDIE/ BIJDRAGE/ INKOOP

CONTROLE AANVRAAG ACTIE
De juiste werkstroom is gebruikt
- bij Subsidie; werkstroom "Subsidie/bijdrage verienen"
- bij Bijdragen: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen" 
T bij Opdrachten: werkstroom "Inkoop/inhuur gunning"

Indien niet de juiste werkstroom is gekozen: 
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
werkstroom te kiezen. Leg communicatie 
zoals mails vast In Diqidoc._______________

Benodigde documentatie is aanwezig
Wijzigen verDlichtinoenbedrao
- bij Subsidie; een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking
- bij Bijdragen: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking / 
overeenkomst
- bij Inkopen: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde overeenkomst

Wijzigen budoetreoel
Beide budgethouders moeten akkoord hebben gegeven 
voor het openstaande verplichtingenbedrag. Dit akkoord 
moet zijn vastgelegd

Wijzigen kasjaren
Er dient een onderbouwing van de beleidsdirectie 
aanwezig te zijn. Deze onderbouwing moet door een 
gemandateerde budgethouder zijn geaccordeerd

Wijzigen olandatum

Afboeken van verplichtingen
Er moet een verzoek van de financieel medewerker 
aanwezig zijn met daarin de reden van afboeking. Er 
moet gekeken worden of er voorschotten zijn afgeboekt.

Indien niet de juiste documentatie aanwezig 
is:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
documentatie toe te voegen. Leg 
communicatie zoals mails vast In Digidoc.

Indien er voorschotten zijn afgeboekt dient 
de werkstroom te worden doorgezet naar 
een medewerker kasbeheer._____________

Werkstroomeigenschappen zijn volledig ingevuld
Subsidies/Bijdraoe
- Beslissing toekennen of afwijzen
- Voldaan aan eisen
- Einddatum
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht >€ 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code

InkOQP
- Verplichting instellen ophogen door FEZ
- Verzenden
- Inkoopregels gevolgd
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht > € 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code__________________________________'

Indien een of meer parameters niet (juist) 
zijn Ingevoerd:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek om de gegevens 
aan te vullen. Leg communicatie zoals mails 
vast in Digidoc.

Budgethouder is gemandateerd
In het parafenregister van webfocus staat dat de 
budgethouder is gemachtigd voor het bedrag.

Indien niet een gemandateerde 
budgethouder heeft getekend:
Draag de werkmap over aan de financieel 
niedewerker en verzoek de overeenkomst of 
beschikking te laten ondertekenen door een 
gemandateerde budgethouder. Leg 
communicatie zoals mails vast in Digidoc.

Naam: Datum:

12-11-2015

Werkstroom-
mapnummer:
2015-55096

Hierbij verklaar ik dat dit document 
juist en volledig is ingevuld en is 
geplaatst ih de juiste map in Digidoc

I?
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, __  I Koninkriiksivjaties

Inkoop

N.b. Indien hét u óp voorhand bekend Is dat uw aanvraag een Europese aanbesteding betreft, dan geldt het volgende. Oe HIS zal uw aanvraag alleen 
In behandeling nemen als deze is opgenomen In het Jaarplan van uw directie, of als daartoe expliciete toestemming is verleend door de afdeling Regie 
van uw departement. In dat laatste geval verzoeken wij u daarvan een schriftelijke verklaring van de afdeling Regie (bv. een e-mall) bIJ te voegen bij 
dit aanvraagformulier.

Naam contactpersoon

Departemént/kolom/dlrectle/afdellng

Functie

Naam vervanger

1 Contactgegevens aanvrager

I BZK/DGWBl/directle Bauwen

I beleidsmedewerker

Telefoon

E-maii B@mlnbzk.nl

Telefoon

Kortc omschrIJvIng van dc Inkoopbchoefte.

2 Inkoopbehoefte

Aanvulling onderzoek'regeldrukeffecten wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Contrartnummer 
201500114.U7.017.

Is er een plan van aanpak (of startnotitie) | □ nee B Ja 
beschikbaar? Zo ja, s.v.p. toevoegen.

Valt de Inkoop mogelijk onder een bestaande | B nee □ ja 
(raam)overeenkomst? (zie overzicht Raam
overeenkomsten op Rijksportaal)

Is de aanbesteding opgenomen In het Jaarplan | H Ja □ nee 
van uw directie?

Zo niet, heeft u toestemming van de afdeling | □ Ja □ nee 
Regie? (s.v.p. schriftelijke verklaring, bv. e- 
mall, bijvoegen)

Heeft deze aanvraag een relatie met een 
andere Inkoopaanvraag?

□ nee □ onbekend B Ja, met onderzoek regeldrukeffecten kwaliteitsborging voor het 
bouwen, contractnummer 201500114.117.017.

HIS120109|v2 1 van 2



Is er sprake van een eenmalige opdracht, een □ eenmalige opdracht 
contractverlenging of een aanvulling op een . O contractverlenging, te weten 
bestaand contract? tndlen van toepassing, 
dan s.v.p. het eerste contract vermelden.

B aanvulling op bestaand contract, te weten onderzoek regeldrukeffecten kwaliteitsborging voor 
het bouwen, contractnummer 201500114.117.017. 
lp n.v.t.

|E] nee □ onbekend □ jaIs het te leveren product of dienst al eerder 
hgekocht door uw directie?^.

Is een optie tot verlenging van het af te slui
ten contract gewenst? '

Betreft het een complex/fzowel technisch, als | B nee □ ja, omdat 
hhoudelijkjpolltiek gevoelig project?

B ja

Raming van de contractwaarde .

3 Financiën

Heeft de budgethouder akkoord gegeven?

Indien van toepasstig verpllchOngnummer 
(VWS a BZK)/werkbudgetregel (FIN)

Geef aan welk bedrag (excl. btw) met de dienstverleningsopdracht/de aanschaf van het product/de 
dienst/het werk naar uw inschatting Is gemoeid? Het betreft hier een raming (omzetwaarde) van de 
aan tè besteden opdracht, te meten over de gehele looptf|d. Bij opdrachten voor leveringen voor 
onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan worden bepaald: het maandelijks te betalen bedrag 
vermenigvuldigd met 46 maanden. Dat houdt In dat ook het benodigde beheer/onderhoud/opleidlngen 
etc. In deze raming moet worden meegenomen.

Nb. Houd rekening met mogelijke aanvullende of herhalingsopdrachten bi de toekomst die op dit 
moment nog niet zijn In te vullen maar die men mogelijk aan de opdrachtnemer wil voorbehouden.

IB ja □ nee, want

Looptijd van de opdracht

Beoogde Ingangsdatum van de opdracht

Op welke datum dient het (eind) piroduct te 
worden geleverd?

Is er spreke van een spoedopdracht (termijn 
< 1 maand)? Indien ja, dan moet toestem
ming zijn verleend door Regie (s.v.p. bijvoe
gen, bv. e-maU).

Planning

11 maanden

[zo snel mogelijk

I zo snel mogelijk

IB nee □ ja

Bijzonderheden

5 Overig

I_____
6 Ondertekening

Naam gevolmachtigd opdrachtgever 
Functie

Handtekening

I Wn4.<Hrgrtaur:'B
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

SIra Consultinc 
T.a.v. de heer|
Edisonbaan 14 G-1 
3439 MN Nieuwegein

Dlrectoraat-Oeneraal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
jos.ver1inden@minbzk.nl
www.facebook.com/mlnbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon

Datum 17 november 2015
'1

Betreft Aanvullende opdracht Regeldruk kwaliteitsborging bouw:
meerwerk bedrijfseigen kosten

Kenmerk
2015-0000652431

Uw kenmerk
Off RO14-070 M2

Geachte heer ||||

Voor het verrichten van meerwerk met betrekking tot het onderzoek "Regeldruk 
kwaliteitsborging 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 specificaties van uw aanbieding van 16 oktober 2015 met kenmerk 
Off R014-070 M2er 2015111.

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

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

Deze opdracht wj 
telefoonnumme

wordMaegelei^ioor de heeri bereikbaar op

De dooyniR^etalen vergoeding bedraagt op basis van werkelijk bestede uren 
van^^lBexcl. 21% B1\N iTeso^^gg^inü. 21% BTW.
De totale vergoeding bedraagt BTW
incl. 21% BTW).

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

U kunt uw betalingsverzoek sturen naar onderstaand factuuradres:
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële Administratie DGWB/Directie Bouwen o.v.v. VP H18-8510 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvanget^j^^actu 
gegevens sturen naar^H^Bm

ur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
minbzk.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 één van beide mogelijkheden gebruik te maken.
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Dlrectoraat-Genersal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangstdatun^ar^^ictuur plaatsvinden op 
uw bankrekeningnummer BIC:
name van Sira Consulting BV te Nieuwegelh,

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 onjuistheden en/of het niet tijdig of onjuiste wijze 
indienen van uw factuur.

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturèn, dan kunt 
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadministratie van 
het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (I

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

Hoogachtend,
De.minister.voor. Wonen en Rijksdiènst, 
namens deze, . _____

Datum
17 november 2015
Kenmerk
2015-0000652431

Wnd. directeur Bouweri
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Formulier behoeftestelling inkopen vanaf €2.000 (inci.btw)
(formulier bestemd voor FM t.b.v. toets moment 1 ECl)

Dienst en directie Afdeling bouvyregelgeving en 
. bouwkwaliteit. Directie Bouwen en
Energie

Naam Financieel Medewerker
Naam Beleidsmedewerker

1

Beschrijf inkoopbehoefte/bpdracht met o.m:
• nut en noodzaak van de inkoop • Het Besluit kwaliteitsborging voor het 

bouwen (Bkb) behoeft een 
actualisering van de regeldruktoets, 
bestuurlijke lasten, en de 
maatschappelijke kosten en baten nu 
dit besluit niet vóór de Omgevingswet 
(Ow) in werking treedt maar 
gelijktijdig en daarom meteen in de
Ow wordt geïmplementeerd. Dit leidt 
ertoe dat een aantaï onderwerpen 
elders wordt geregeld.

• eigenschappen van het product of dienst
• Actualisering van de bestaande toets 

waarbij rekening wordt gehouden 
met wat hiervoor is aangegeven.

• voor opdrachten <€ 33.000 excl BTW de naam 
van de leverancier vermelden en de keuze 
toelichten (denk hierbij aan ervaring in sector, 
capaciteit om opdracht uit te voeren, technische 
en professionele vaardigheden, locatie etc)>

• SIRA Consulting. Zij hebben de kennis 
op het gebied van regeldruktoetsen. 
Het gaat omheen aanpassing van een 
door hun eerder gedane toets. Zij 
beschikken hierdoor over inhoudelijk 
kennis van de Wkb en de Ow (waar ze 
ook een regeldruktoets voor hebben 
gedaan).

• Eenmalige opdracht

• bepaal de frequentie van de opdracht; 
eenmalig, regelmatig, zeer regelmatig etc.

• Welk product dient opgeleverd te worden/welke 
dienst dient geleverd te worden

• Een tekstvoorstel waarmee hoofdstuk 
11, van de nota van toelichting kan 
worden aangepast.

Is bij deze opdracht sprake van evt. meerwerk of is het 
een verlenging van een eerdere opdracht? Zo ja, voeg het 
initiële contract toe.

Nee



Raming van de kosten (incl. btw)plus onderbouwing. De 
activiteiten zijn met reële kosten geraamd: uren x tarief + materiële 
kosten = benodigd budget. De totale waarde wordt bepaald door de 
verwachte totale uitgaven voor soortgelijke opdrachten bij dezelfde 
directie, berekend over een periode van 48 maanden ,bij elkaar op 
te tellen. (Het gaat hierbij om de uitgaven gedaan 48 maanden 
voorafgaand aan deze opdracht en de te verwachten opdrachten in 
de toekomst).
Kosten zijn inclusief meerwerk, verlengingen en soortgelijke 
opdrachten.

Zodra bij BZK bekend is wat er wijzigt 
(uitkomst afhankelijk van de werkgroep 
met marktpartijen die eind augustus 
oplevert), kan Sira preciezer aangeven 
wat de kosten zullen zijn.

Is de opdracht opgenomen in het bestedingsplan? JA
Hoofdstuk: H7
Budgetplaats: 101502
Budgetpositie : 11069 
Grootboekrekening/kostensoort: 46001

Is een optie tot verlenging van de opdracht gewenst? NEE
Valt de inkoop mogelijk onder een bestaande 
(raam)overeenkomst? (zie de producten en dienstencatalogus op 
Riiksoortaal BZK Producten en dienstenoverzicht
http://poftal.rp.fijksweb.nl/iri/po  rtai/?NavigationTarBet=HLPFS://cisr(pcsportaal/cisfsdlitair/dslnkoope na 
artbestöd[ng/dsbegrotingscYdiis_l/cisl_2Jnkooppieln_2&NavlgationContext=HLPFS;//ds rijks po rtaal/dsf

NEE

Indien van toepassing: is voor deze opdracht advies 
ingewonnen bij directie Communicatie?

Nt6/JA/nvt
Zo ja, voeg het advies toe.

In geval van externe inhuur:
Is voorafgaand de interne Flexpool benaderd?

nvt

In geval van huren vergaderlocaties: Heeft voorafgaande 
check plaatsgevonden op beschikbare interne mogelijkheden? zie de 
produaen en dienstencatalogus op Rijksportaal BZK)

nvt

In geval van opleidingen; heeft een check met leerrijk
plaatsgevonden? Ook aangeven als de gewenste opleiding niet gevonden 
is.

nvt

Te kiezen inkoopwijze 1^ Zelf uitvoeren ( één offerte opvragen 
indien de raamovereenkomst dit toelaat)
1 1 HIS (opvragen van meer dan één 
offerte/mini Competitie/Europees 
aanbesteden/Opvragen van offertes 
vanuit een-raamovereenkomst
1 1 Inhuurdesk/Job 2 (externe inhuur 
onder raamovereenkomsten)

Verwachte start- en einddatum opdracht/overeenkomst Start begin september, 
uiterlijk half oktober.
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Achtergrond

Het kabinet is voornemens de manier waarop.de bouwkwaliteit wordt gewaarborgd aan 
te passen. Volgens het kabinet zijn de belangrijkste redenen hiervoor de toenemende 
complexiteit in de bouw, een onheldere verdeling van verantwoordelijkheden, een toege
nomen nadruk op de preventieve toetsing van bouwplannen door de gemeente als be
voegd gezag bij de verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen, de noodzaak 
tot meer positieve prikkels voor bouwende partijen en de noodzaak van herprioritering 
van taken bij gemeenten. Het is wat betreft het kabinet wenselijk dat de opvattingen over 
bouwkwaliteit beter aansluiten blj.de veranderende samenleving, waarin de wensen van 
bouwconsumenten, zowel particulier als zakelijk, meer centraal staan.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) wil de Wet kwaliteits
borging voor het bouwen (Wkb) gelijktijdig met de Omgevingswet in 'werking laten tre
den. Dit betekent dat de Wkb inhoudelijk wordt opgenomen (ge'implementeerd) in de 
Omgevingswet. Dit heeft inhoudelijke consequenties voor met name het Besluit bouw
werken leefomgeving (Bbl). Zo verdwijnt de categorie bouwbeslulttoetsvrije bouwwerken 
uit het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen omdat deze in het Bbl al onder de ver- 
gunningvrije gevallen valt. Verder zijn de vergunningpichtige gevolgklasse 1 onder bet 
Bbl meldingplichtig.

Doelstelling en methode
De doelstelling van het onderzoek "Financiële effecten opnemen Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen in de Omgevingswet" is om de regeldruk en de maatschappelijke kosten 
en baten voor bedrijven en burgers, de bestuurlijke lasten voor decentrale overheden en 
de financiële gevolgen voor het rijk ten gevolge van het opnemen van de Wkb in de 
Omgevingswet in beeld te brengen.

In deze offerte is, een projectvoorstel uitgewerkt voor het in kaart brengen van de finan
ciële effecten. In de voorgestelde aanpak sluiten wij aan bij het door het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) voorgeschrevën Handboek meten regeldrukkos- 
ten^ Voor het kwantificeren dient de methodiek van het Standaard Kostenmodel (SKM) 
te worden gebruikt.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van deze offerte zijn de projectdoeistellingen, de uitgangspunten en de 
onderzoeksresultaten tbegelicht. In hoofdstuk 3 hebben wij de verschillende stappen van 
het onderzoek beschreven, de bijbehorende werkzaamheden toegelicht en het resuitaat 
per fase benoemd. In hoofdstuk 4' is de projectplanning beschreven en is de projectorga
nisatie toegelicht. In hoofdstuk 5 staat de prijs van het onderzoek vermeld.

‘ https://www,kcwj.nl/sites/default/files/handboek_meting_regeidrukkosten_v_l-l-2018.pdf

Financiële effecten opnemen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de Omgevingswet
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2.1 Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek 'Financiële effecten opnemen Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen in de Omgevingswet' is:

Bepaal de financiële effecten die ontstaan doordat de Wet kwaliteitsborging voor het bou
wen in de Omgevingswet wordt opgenomen.

Om de doelstelling te kunnen behalen worden de volgende onderzoeksvragen beant
woord:

1. Wat zijn de voorgenomen wijzigingen in de verplichtingen?

2. Wat zijn de effecten van deze wijzigingen voor:
a. de'regeldruk voor bedrijven eh burgers?
b. de maatschappelijk kosten en baten voor bedrijven en burgers?
c. de bestuurlijke lasten voor decentrale overheden en de financiële gevolgen voor 

het Rijk?

2.2 Uitgangspunten

In deze paragraaf zijn de belangrijkste achtergronden en keuzen met betrekking tot de 
werkwijze van dit onderzoek beschreven.

Onderzoek gebaseerd op beschikbare gegevens
De onderzoeken die eerder door Sira Consulting in opdracht van het ministerie van BZK 
zijn uitgevoerd naar de regeldrukgevolgen^ en de financiëie gevolgen^ van het Wetsvoor
stel kwaliteitsborging bouwen zijn het uitgangspunt voor dit onderzoek. Waar nodig zal 
de ontbrekende informatie worden aangevuld door aanvullend bureauonderzoek.

Methodiek van het onderzoek: Standaard Kosténmodel (SKM)
Om te zorgen dat de resultaten van het qnderzoek voldoen aan.de eisen die hiervoor 
gelden in het Integraal Afwegingskader (lAK) voor nieuwe en gewijzigde regelgeving, 
moeten de daarin voorgeschreven methodieken worden gebruikt. '
De methodiek is vastgelegd, in het Handboek meten regeldrukkosten van het ministerie 
van EZK."* Voor het kwantificeren dient de methodiek van het Standaard Kostenmodel 
(SKM) te worden gebruikt.

^ Regeldrukgevolgen Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen, Sira Consulting, 2015.
’ Financiële gevolgen voor gemeenten van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen, Sira 
Consulting, 2Ö15
■* https://www.kcwj.nl/sites/default/files/handboek_meting_regeldrukkosten_v_l-l-2018.pdf

Financiële effecten opnemen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de Omgevingswet



2.3 Resultaten

Het resultaat van het onderzoek is een notitie met een duidelijke beschrijving van de 
wijzigingen en de financiële effecten die hieruit voortkomen. In het onderstaande tekst- 
kader doen wij een voorstei voor de inhoudsopgave van de notitie. In de loop van het 
project stellen wij in overleg met de opdrachtgever de definitieve opzet en invulling van 
de notitie vast

Tekstkader 1. Inhoudsopgave elndnoHtie "Rnanciële effecten opnemen Wet kwaliteits
borging voor het bouwen In de Omgevingswet"

. ' >
i.' 1'. Inleiding. ‘ . . ' ' '* .i
[.<'*‘Ih dit'hoofdstuk lichten wij de aanleiding én de doelstellingen; van het ondétzoek

'i
2. Beschrijving van de wijzigingen'

p". In dit hoofdstuk geven wij een beschrijving van de voorgenomen wijzigingen met ■ j 
ij:', tótrekkihg tot het opnémen van dé Wkb in de Omgevingswet Inclusief de manier I

waarop dit de regeldruk, kosten en baten van bedrijven en burgeis en de be-° 
&tstuurlijke lasten.voor decentrale overheden en het Rijk beïnvloedt ' '

g 3. De financiële gevolgen van het opnémen van de Wkb in ide Omge-'^«1
vingswet

In dit hoofdstuk berekenen we de financiële effecten die voortvloeien uit het op- 
nemen van de Wkb In de Omgevingswet. We geven transparant weer hoe de 
berekening van het effect Is uitgevoerd. , '

'4. Conclusies ' ' ''

S in dit hoofdstuk vatten wij de conclusies van het onderzoek samen. Dit omvat in 
y ieder geval overzichtelijke tabellen waarin we de financiële effecten kwantitafief 
^"'‘weergegeven.-'.' _ -o '

Bijlagen i ‘-l :

Ti-

fi'.

■ V - -f, • 1 Een weergave van de projectorganiMtie

Een beschrijving van de werkwijze van het onderzoek inclusief eventuele me- j.
f- thodische achtergronden.

Een bronnenlijst Inclusief geraadpleegde respondenten mits dezé toestem-. 
|.#(c- ‘ming geven om met naam In het rapport te worden opgenomen.
Êér ' ' ' ■' ‘ ' ■'

f'--.

'ii
-f

. - -1'

Sira Consutting B.V.
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Het onderzoek wordt In vijf stappen uitgevoerd. Deze verschillende stappen worden in dit 
hoofdstuk verder toegelicht.

Stap 1 Startgesprek met de opdrachtgever
Aan het begin van het project vindt er een startgesprek met de opdrachtgever plaats. 
Tijdens het startgesprek worden aan de hand van deze offerte de projectdoelstellingen, 
-resultaten, -werkwijze, -planning en -organisatie besproken. Deze offerte en het verslag 
van het startgesprek vormen safnen het plan van aanpak.

Naast de procesmatige afspraken bespreken we in dit startgesprek ook direct de aanpas
singen. We bespreken in detail:

■ Wat de aanpassingen inhouden.
■ Welke gevolgen dit naar verwachting heeft voor de belanghebbenden.

■ Welke bronnen er beschikbaar zijn die mogelijk bruikbare informatie bevatten.

Stap 2 Bureauonderzoek en opzet SKM
Het bureauonderzoek start met het inventariseren van de beschikbare en bruikbare ge
gevens. Hiervoor maken we onder meer gebruik van de onderzoeken die Sira Consulting 
eerder in opdracht van het ministerie van BZK heeft uitgevoerd naar de regeldrukgevol- 
gen^ en de financiële gevolgen^ van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging bouwen. Ook 
wordt er gebruik gemaakt van de eerdere onderzoeken die Sira Consulting naar de Om- 
gevingswet heeft uitgevoerd. Op basis van het startgesprek en de verzamelde gegevens 
werken we de aanpassingen van de verplichtingen uit tot een overzicht. Daarnaast maken 
we een eerste conceptberekening van de financiële effecten met het SKM.
Het overzicht van de wijzigingen en de conceptberekening van de financiële effecten 
stemmen wij af met de opdrachtgever.

Stap 3 Verwerken aanvullingen opdrachtgever en aanvullend bureauonderzoek
De resultaten van de afstemming van de opdrachtgever verwerken wij in het overzicht. 
Indien eventuele gegevens ontbreken voor het berekenen van de financiële effecten 
wordt deze gegevens verzameld via aanvullend bureauonderzoek.
De resultaten Uit het bureauonderzoek verwerken we in het SKM. Na de verwerking zijn 
de financiële effecten inzichtelijk: per doelgroep, per verandering en per type kosten. Ook 
wordt onderscheid gemaakt in de eenmalige en structurele kosten.

Stap 4 ,Opstellen conceptnotitie
Met de verkregen informatie en de uitkomsten van de berekeningen stellen we een con
ceptnotitie op. Hierin volgen we de opzet zoals beschreven in paragraaf 2.3. De concept
notitie en de herziene versie van het SKM bespreken wij met de opdrachtgever.

Stap 5 Verwerken opmerkingen en definitief maken van de notitie
Waar nodig worden de notitie en het SKM aangepast op basis van de opmerkingen van 
de opdrachtgever. Vervolgens leveren wij de definitieve versie van de notitie in pdf-for- 
maat. Het definitieve SKM is beschikbaar in MS Excel-formaat (xlsx).

^ Regeldrukgevolgen Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen, Sira Consulting, 2015.
® Financiële gevolgen voor gemeenten van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen, Sira 
Consulting, 2015

Financiële effeaen opnemen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de Omgevingswet
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4.1 Projectplannong

Het onderzoek start direct nadat de opdrachtgever van het ministerie van BZK de op
dracht aan Sira Consuiting heeft gegund. Naar verwachting start het onderzoek op 1 
september. Het definitieve eindresuitaat wordt uiterlijk op 30 september aan de opdracht
gever overhandigd.

4.2 Projectorganisatie en -team

Het ministerie van BZK treedt op als opdrachtgever. Mevrouw! I is de
projectleider van de opdrachtgever en het aanspreekpunt voor de projectleider van Sira 
Consulting. De projectleider van Sira Consulting is 
aanspreekpunt voor het offertetraject. Hij is bereikbaar via;
Direct:
Secretariaat:
E-mail: ■@siracon$ultinq.nl

De CV's van de teamleden zijn^^^gwordt in dit project ondersteunt door| 
op verzoek beschikbaar. s
De projectleider van de opdrachtgever en Sira Consuiting hebben minimaal wekelijks 
overieg over de voortgang van het project. Tijdens deze overleggen bespreken wij de 
stand van zaken (voortgang en besteed budget), de bereikte resuitaten, het verioop van 
de pianning en eventuele knelpunten. Bij onverwachte omstandigheden met gevolgen 
voor de projectplanning of wanneer er (onvoorziene) beslispunten zijn, nemen wij direct 
contact op met de projectleider van de opdrachtgever.

4.3 Het onderzoeksbureau

Sira Consuiting is al 15 jaar gespecialiseerd in het adviseren van overheden over beieid, 
wèt- en regelgeving. Wij staan bekend om onze gedegen en inhoudelijke aanpak en ge
richte adviezen die bijdragen aan een efficiënte en effectieve overheid en een onderne
mende samenieving.
Onze belangrijkste opdrachtgevers zijn ministeries en uitvoeringsorganisaties. Ook advi
seren wij gemeenten bij de ontwikkeling en modernisering van iokaal beleid en de uit
voering van (decentrale) regelgeving. Onze ervaring met evaluaties en impact 
assessments zetten wij daarnaast in om overheden in het buitenland, waaronder de 
Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Ierland en België, te assisteren bij het opzetten van over
heidsprogramma's voor het efficiënter maken van beleid- en regelgeving.

Ervaring met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet
Sira Consulting heeft eerder onderzoek uitgevoerd naar de regeldrukeffecten^ en de fi
nanciële gevolgen® van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging bouwen. Daarnaast heeft Sira 
Consulting diverse onderzoeken uitgevoerd naar de financiële effecten van de Omge
vingswet en de onderliggende regeigeving.

^ Regeldfukgevolgen Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen, Sira Consulting, 2015.
® Financiële gevolgen voor gemeenten van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen, Sira 
Consulting, 2015

Financiële effecten opnemen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de Omgevingswet
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De samenstelling van de vereiste capaciteit en de daarmee samenhangende kosten zijn 
hieronder weergegeven. Deze kosten,zijn Inclusief reis-, verblijf-, en bureaukosten.

Tabel 1. Projectkosten
Functieniveau Mensdagén Dagtarief in C .Kosten In C

Sr. consultant / projectleider 2,0 1.395 2.790
Consultant ■ 5,0 1.095 5.475

Totale projectkosten (exclusief btw) 8.265
Btw 21% 1.736

Totale projectkosten (Inclusief btw) 10.001

De totale kosten voor het ministerie van BZK bedragen € 8.265 exclusief btw. De factu
rering van de uitgevoerde werkzaamheden vindt plaats conform de ARVODI-2018 voor
waarden van het ministerie van BZK. Deze offerte is geldig tot en met 1 november 2019.

Meerwerkkosten

Indien op basis van het onderzoek blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk 
zijn, dan worden deze tegen meerkosten uitgevoerd. DJt gebeurt alleen na schriftelijke 
bevestiging van de opdrachtgever. De specifieke planning en kosten vap het meerwerk 
bespreken we op het moment dat dit relevant is. Een indicatie van enkele mógelijke 
werkzaaiTiheden ten behoeve van het meerwerk, met kosten exclusief btw:

■ Voorbereiden en uitvoeren telefonisch interview € 400.
■ Voorbereiden en uitvoèren interview op locatie € 700.

■ Voorbereiden en uitvoeren werksessie met stakeholders € 3.500.

Financiële effenen opnemen Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de Omgevingswet
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Sira Consulting B.V. 
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Datum 29 augustus 2019
Betreft Opdrachtbevestiging financiële effecten opnemen Wet

kwaliteitsborging voor het bouwen in de Omgevingswet

DG 6RW / Bouwen en Energie

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
www.twitter.com/mlnbzk
www.rljksovertieid.ni
www.facebook.com/minbzk

minbzk.nl

Kenmerk
2019-0000456511

Uw kenmerk
19.042

Geachte heer| I geachte mevrouw

Dank voor uw offerte. Hierbij geef ik u de opdracht de financiële effecten te 
onderzoeken die ontstaan door het opnemen van de Wet kwaliteitsboring voor het 
bouwen in de Omgevingswet. Het betreft de gevolgen voor de regeldruk en de 
maatschappelijke kosten en baten voor bedrijven en burgers, de bestuurlijke 
lasten voor decentrale overheden en de financiële gevolgen voor het Rijk.
De opdracht wordt verstrekt conform uw offert^ar^6 augustus 2019 met de 
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs^^BI^H''^^*' BTW. De tarieven 
betreffen een all-in tarief, inclusief reis- en verblijfkosten en alle overige kosten.

Specifieke opmerking(en)

• Start- en einddatum: 1 september 2019 en 30 september 2019.
• Oplevering definitief eindresultaat: uiterlijk 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 (ARVODl 2018) van 
toepassing zijn. De voorwaarden van de Leveranciers zijn uitdrukkelijk 
uitgesloten.
Aan begrippen in deze opdracht die met een hoofdletter aanvangen, komt 
dezelfde betekenis toe die aan deze begrippen in Artikel 1 van de ARVODI- 
2018 wordt gegeven.

Elektronische-facturatie
Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van referentiénummer 
en briefkenmerk aan het centrale aanleverpunt voor facturen Digipoort 
geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement 
OIN: 00000001003214345000 
T.a.v. I
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Nadere informatie hierover kunt u vinden in de financiële bijsluiter: voorschriften 
aan e-factureren van het Ministerie van BZK (bijlage).

Ik wijs u erop dat het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niet in acht 
nemen van de genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de 
facturatievoorschriften waaronder de vermelding van het referentienummer, 
ertoe zal leiden dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen.

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

Hoogachtend,
Oe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
b.a.

DG BRW / Bouwen en 
Energie

Datum

29 augustus 2019

Keranerti
2019-0000456511

Hoofd afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit
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Besluitvormingsmemo Subsidieverlening

Datum: 16-10-2018 
Naam beleidsmedewerker: I

TOTAAL ADVIES
1. Wat houdt de subsidieaanvraag in? Een vooronderzoek naar de ICT-vereisten voor 

een benchmarkingsysteem voor marktpartijen In 
de bouw.

2. Advies wel/geen subsidie verlenen, wat is de reden? Wel subsidie verlenen.

Hoogte van het aangevraagd bedrag en gesubsidieerd 
bedrag:

Aangevraagd:
SubsidiebedragT^^^^^^^

Weike uityoeringsvariant wordt gekoezen en waarom? Variant 1 toekenning en vaststelling

Welke risico's worden er gelopen en welke maatregelen 
ziln getroffen?

-
Looptijd subsidie (startdatum kan niet in verleden liggen) Begindatum: 1-11-2017

Einddatum: 1-2-2018

1 TOETSPUNTEN SUBSIDIE-AANVRAAG ACTIE VOOR dossier

a Is de aanvraag om subsidie tijdig ingediend, de 
subsidieactiviteiten moeten dus niet al gestart en/of 
afgerond zijn.

De aanvraag is tijdig ingediend.

b Is de aanvraag ingediend met het standaardformulier (zie 
onderstaande hyperlink)? Zo'nee, zitten alle aspecten uit 
het aanvraagfomniuiler in de subsidieaanvraag?

Alle aspecten uit het aanvraagformulier zitten in 
de subsidieaanvraag. .

Standaardformulier subsidieaanvraad

c Zijn de begin- en einddatum van de 
activiteiten/subsidlepérlode vermeld, wat zijn deze data?

1-11^2017
1-2-2018

d Heeft de toets of de aanvrager voorkomt in het M&O- 
reqister FEZ plaatsgevonden?

Wordt door financieel medewerker Ingevuld

2 VOLLEDIGHEID AANVRAAG
a Ga na of de aanvraag de volgende vereiste gegevens bevat:

« Doel van de te subsidiëren activiteit;
• Overzicht van activiteiten inclusief korte toelichtjng 

waarmee doel bereikt wordt;
■ Totale kosten van het project met onderbouwing;
• Bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
• Looptijd van de activiteiten;
■ Inschrilfnummer bil de KvK. De KvK-check voer ie

De aanvraag is volledig.

Wordt door financieel medewerker gecheckt.



uit op het bestaan van de rechtspersoon en de 
statutaire naam (voor adressering van de brieven). 
Bankrekeningnummer waarop de subsidie dient te 
worden gestort. Komt dit overeen met de 
relatiegegevehs bij FAR?
Nieuwe aanvragers dienen een bewijs mee te sturen 
dat de bankrekening op naam van de aanvrager 
staat, zodat de reiatiegegevens aangemaakt kunnen 
worden. Is dit bewijs meegestuurd?
Indien er sprake is van opgenomen BTW in de 
subsidieaanvraag:
Kan de aanvragen de BTW verrekenen met de door 
hem af te dragen BTW?
Indien er geen sprake is van een reoelino:
Wordt een voorschot aangevraagd? Zo ja, is er een 
weergave liquiditeitsbehoefte gedurende het 
boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, 
zo mogelijk per tijdvak van 3 maanden 
meegestuurd?

Indien In de subsidlereoellno gevraagd:
Is de vereiste de-minimusverklarihg aanwezig?
Is geen winstopslag opgenomen In de 
subsidiabele kosten?

Wordt door financieel medewerker uitgezocht.

RFOORnFlTNa.^ VOORGENOMEN, ACryiTEIJi^N,
-5 ■:> . - 'ï.;, ^ >{bevindinc|en dienen in de checkliirt te v

worden opqenomen)
Indien de aanvrager eerder een subsidieaanvraag heeft 
ingediend, hebben zich toen problemen voorgedaan? Zo ja, 
welke?
Is het doel van de subsidie helder beschreven in de 
aanvraag?

Ja.

Is de uitvoering van de activiteiten helder beschreven in de 
aanvraag? ,______________________________

Ja.

Passen de beoogde activiteiten binnen de beleidslijnen van 
BZK en het desbetreffende DG?

Ja.

Hebben de activiteiten al plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben plaatsgevonden Is 
het resultaat meetbaar en het risico op M&O kleiner). i 
Let op niet altijd is het achteraf toekennen van subsidie 
mogelijk!

Nee.

Is het aannemelijk dat de activiteiten binnen de gestelde 
termijn kunnen worden voltooid? ^
financiële Aï>pecten
Geeft dé financiële onderbouwing voldoende inzicht in de 
besteding van de subsidlemiddelen?

Ja.

Zijn de geraamde kosten direct toe te rekenen aan de 
activiteiten?

Ja.

Is er voldoende vertrouwen dat de activiteiten met deze 
subsidie gefinancierd kunnen worden?

Ja.

Is het aannemelijk dat de activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden uitgevoerd?

Nee.

Is er voldoende vertrouwen in de haalbaarheid van de 
activiteiten?

Ja.

Dragen de activiteiten voldoende bij aan de doelstelling van 
dé subsidie?

Ja.

Bestaat er voldoende vertrouwen in de capaciteit om de 
activiteiten naar behoren uit te voeren?

Ja.

Het thema waaruit dit betaald moet worden (staat het in 
het bestedingsplan, welk budgetplaats en -positie wordt 
gebruikt). ____________



Checklist risico-analyse en Inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zullen in samenhang worden beoordeeld. In beide gevallen moet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het invullen van de checklist is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te allen tijde In het 
subsidiedossier, terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met^^HH^^^^B

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsrnedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen. 
Subsidieaanvraag: vooronderzoek kwaiiteitsbenchmark bouwkeuze 
Periode: 1-11-2017 - 1-2-2018

Vraaa Ja/riee Risico Toelichting
Hoog Midden Laaa

AANVRAAG

Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen problemen '
voorgedaan? Zo ja, welke?

nee X Het is een kleine en duidelijk 
omschreven aanvraag.
De aanvrager is gebleken deskundig op 
dit gebied.
De aanvrager heeft het vertrouwen van 
andere partijen uit het veld, in wie BZK 
weer vertrouwen heeft.

Indien er een verzoek om 
aanvullende Informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aanoeleverd?

nvt

ACTVITEITEN

Is het doel van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraaq?

Ja X

Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraaq?

Ja X

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidsliinen van BZK?

Ja X



Hebben de activiteiten al plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben

en het risico oo M&O kleiner.)

Nee X

FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoende inzicht in de besteding 
van de subsidiemiddelen?

Ja X

Is er voldoende vertrouwen dat de 
activiteiten met deze subsidie 
gefinancierd kunnen worden?

Ja X

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde 
termijn kunnen worden voltooid?

Ja X

'Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden uitgevoerd?

Nee X

Is er voldoende vertrouwen In de 
haalbaarheid van de activiteiten?

Ja X

Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling van de subsidie?'

Ja X

Bestaat er voldoende vertrouwen 
in de capaciteit om de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

Ja X

TOTAAL OORDEEL X

Alleen toelichten als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoordje Is, Is het risico laag.

Naam: I
Datum: 16-10-2017



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Subsidieaan v ra a gfo rm u I i e r

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. De toelichting treft
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SObsidieaanvraagformulier

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk invullen van 
de subsidieaanvraag.

Een volledige aanvraag is ondertekend door de daartoe bevoegde statutair 
bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal in,, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde,handtekening. Stuur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voofkeür per e-mail naar;

<Mailsdrcs>

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
<Directoraat' Gf;nert')al>
<Direi;tio>
Postbus 20011 
•2500 EA Den Haag

Versiedatum: 2 jar^uarl 2017 Pagina 2 van 7
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1.1

1.1.1

1.1.2

Subsidleaa nvraagformuller

Subsidieaanvraag

Gegevens aanvrager 

Gegevens organisatie

Organisatie 

Rechtsvorm 

Kvk Inschrijf nummer 

BTW-nummèr 

Banknummer 

Bezoekadres

Postadres

Advieskeuze.nl

54112346

NL851168176B01

Vanadiumweg 16 
3812 PZ Amersfoort

Straat + Huisnummer 
Postcode + Plaats

Contactpersoon

Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres l@advieskeuze.nl

Versiedatum: 2 Januari 2017 Pagina 3 van 7



1.2

1.2.1

1.2.2

Subsidieaanvraagformuiler

Beschrijving aanvraag

Doel

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidiëren activiteit.

De gevraagde subsidie wordt aangewend voor een vooronderzoek om in 
kaart te gaan brengen aan welke vereisten uit ICT-oogpunt een goéd 
werkende benchmarksystematiek voor marktpartijen in de bouw zou 
moeten voldoen. Het doel van dit vooronderzoek is om de bevindingen 
sartien te brengeri met hét onderzoek van het EIB. Het,onderzoek van 
EIB betreft het in kaart brengen welke' vanuit het perspectief van de 
bouwconsument relevante elementen zijn ter bepaling van de kwaliteit 
van een (ver) bouwproject en wat hierbij de achterliggende vragen zijn.

Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toelichting 
waarmee u uw doel wilt bereiken.

r —
Advieskeuze.nl verricht een onderzoek waarin gekeken wordt naar de te 
ontwikkelen onderdelen voor een benchmafksysteem van en voor de 
bouwconsument. Onderwerpen die Advieskeuze.nl minimaal uitwèrkt in 
dit onderzoek zijn:

De opzet van de consumentenwebsite 
De inhoud van het "extranet"
De reviewmethodiek ontwikkelen 
Organisatie
Development en hosting

I De oplevering bestaat uit een document waarin een voorstel voor de 
I website, extranet, review- en scoremethodiek en bijbehorende IT 
I aspecten duidelijk zijn omschrijven.
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1.2.3

1.3

Subsidieaanvraagformulier

Kosten en looptijd

Wat 2ijn de totale kosten van uw project?

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben?

Welk is de looptijd van de gesubsidieerde 
activiteiten

Indien mogelijk, wilt u een voorschot?

incl. BTW 

nel. BTW

1-11-2017
1-2-2018

Geef een onderbouwing bij uw voorschotverzoek, waar uit uw 
liquiditéitsbehoefte blijkt gedurende de looptijd van uw subsidieaanvraag:

i Het betreft een project dat in 2017 in de boeken wordt genomen en 
I afgewikkeld dient te zijn i.v.m. accountantscontrole.

Heeft u elders subsidie-aanvragen hiervoor 
ingediend en/of ontvangen?

Indien 'Ja' graag uw aanvraag hieronder toelichten

Nee

Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum

16-10-2017

Handtekening

Plaats

Amersfoort

Naam: I 
Functie: Algemeen directeur

Bij deze aanvraag hoort de volgende bijlage:

- VOORONDERZOEK KWALITEITSBENCHMARK BOUW
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advieskeuze.n
oprecht consumentenbond

Kwaliteitsbenchmark Bouw
Het is ons een genoegen om het Ministerie van Binnenlandse Zaken een voorstel te doen voor een 
subsidievraag. De gevraagde subsidie wordt aangewend voor een vooronderzoek om in kaart te gaan 
brengen aan welke vereisten uit ICT-oogpunt een goed werkende benchmarksystematiek voor markt
partijen in de bouw zou moeten voldoen. Het doel van dit vooronderzoek is om de bevindingen in januari 
2018 samen te brengen met het onderzoek van het EIB. Het onderzoek van EIB betreft het in kaart 
brengen welke vanuit het perspectief van de bouwconsument relevante elementen zijn ter bepaling van 
de kwaliteit van een (ver) bouwproject en wat hierbij de achterliggende vragen zijn.

1. Vooronderzoek
Advieskeuze.nl verricht een onderzoek waarin gekeken wordt haar de te ontwikkelen onderdelen voor 
een benchmarksysteem van en voor de bouwconsument.

Ondenwerpen die Advieskeuze.nl minimaal uitwerkt in dit onderzoek zijn:

De opzet van de consumentenwebsite:

• Welke onderwerpen zijn doorzoekbaar (ver- en nieuwbouwaannemers, installateurs, afwerkings- 
bedrijven en architecten)?

• Welke content moet worden ontwikkeld voor de website (blogs, faqs, voonwaarden, etc)?

De inhoud van het “extranet”:

• Welke gegevens kan een bouwbedrijf beheren (tarieven, vakmensen, etc)?
• Welke tools van Advieskeuze.nl finance zijn over te nemen voor de bouwbranche?
• Welke tools zijn nieuw te ontwikkelen voor de bouwbranche?
• Welke opzet krijgt de gegevenscontroledienst en het ambassadeurschap?

De reviewmethodiek ontwikkelen:

• Welke systemen van de Advieskeuze.nl review zijn over te nemen?
• Hoe kunnen we een foto-upload mechanisme toevoegen?
• Welke vragen gaan we stellen voor de gekozen ondenwerpen waar reviews voor te geven zijn?
• Hoe gaat de scoremethodiek werken voor bouwbedrijven (hoeveel reviews minimaal, weging etc)?

Organisatie:

• Wie is verantwoordelijk voor de content op de websites?
• Wie is verantwoordelijk voor moderating van aanmeldingen, kantoorwijzigingen en reviews? 

Development en hosting:

• Hoe komen we aan een bestand met alle relevante bedrijven en productgroepen / onderwerpen?
• Hoe en wie gaan het ontwikkelen?
• Hoe en waar gaan we het hosten?
• Welke eisen gelden er voor het platform (accessibility, security, uptime, etc)

De oplevering bestaat uit een document waarin een voorstel voor de website, extranet, review- en 
scoremethodiek en bijbehorende IT aspecten duidelijk zijn omschrijven.

2. Irivesterings
We zijn ons zeer bewust van de belangrijke bijdrage die het Ministerie van Binnenlandse Zaken levert 
om een breed, zowel door branche- als consumentenorganisaties, gedragen onafhankelijk platform in 
de bouwwereld te laten ontwikkelen. Voor het vooronderzoek vraagt Advieskeuze.nl een bedrag van 

I exclusief BTW.

ALLES BEGINT MET EEN KEUZE!
3'



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Maag

Advieskeuze.nl
T.a.v.
Vanadiumweg 16 
3812 PZ Amersfoort

Directoraat- Generaal 
Bestuur en Wonen
Programmadirectie Bouwen en 
Energie

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 2001 1 ■
2500 EA Den Haag 
www.rijksovertieid.nl 
WWW,facebook.com/minbzk 
www.iwiUer.com/rnirib2k

Contactpersoon

l@rninbzk.nl

Datum 23 november 2017
Betreft Subsidie Advieskeuze.nl “Benchmarking kwaliteitsborging 1CT“

Geachte heer|

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 16 oktober 2017 waarin u verzoekt om 
een subsidie voor het project "Benchmarking kwaliteitsborging ICT" deel ik u mee 
dat ik bereid ben u, op grond van de Subsidieregeling experimenten en 
kennisoverdracht wonen 2013, een projectsubsidie toe te kennen voor een bedrag 
van jj^^^Bvoqr de volgende activiteit:

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

De subsidie is vastgesteld op^^^H Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor 
uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. U kunt het bedrag 
binnenkort verwachten op rekeningnummer t.n.v.
Advleskeuze.nl. .

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen;

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

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

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

Kenmerk
2017-0000520815

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

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

Hoogachtend,
De Minister voor Wonen en Rijksdienst, 
namens deze, 
b-a. .

Directoraat- .Generaal 
Bestuuren Wonen
Programmddirectie Bouwen 
en Energie

Datum

23 november 2017
Kenmerk
2017-0000520815

Directeur Programmadirectie Bouwen en Energie
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DGBRW 
Directie B&E 
Afdeling BB

OIrectoraat-Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Datum

memo Subsidieverlening

Subsidie ontvanger:
Naam subsidie:

Advies aan budgethouder:
Is er sprake van een subsidieregeling, zo ja welke?
Nee

Wat houdt de subsidieaanvraag in:
Opstarten van regionale Wkb-praktijknetwerken. Hiermee wordt de invoering van 
wet Kwaliteitsborging voor de Bouw voor het veld (marktpartijen, overheden, 
derden) voorbereid.

Advies wel/geen subsidie verlenen, wat is de reden:
-Aanvraag past binnen beleid om proefprojecten te intensiveren en zoveel mogelijk 
partijen bij proefprojecten te betrekken en voldoet overigens aan alle voorwaarden.

Hoogte van het aangevraagd bedrag en gesubsidieerd bedrag:
|(excl. BTW)

Welke uitvoeringsvariant wordt gekozen en toelichten waarom:
80% be voorschotten, geen reden om af te wijken.

Looptijd subsidie (startdatum kan niet in het verleden liggen)
- Begindatum: 13-1-2020
- Einddatum : 1-4-2020 .

Staat het in het bestedingsplan, wat is de budgetcodering, is het budget toereikend? 
Hoofdstuk: ...7....

- Budgetplaats: 101502. -
Budgetpositie: 11064....

- Grootboekrekening: 49001

Motivering:
In het bestuursakkoord tussen de minister van BZK en de VNG is afgesproken dat 
nieuwe proefprojecten zullen worden opgezet om marktpartijen verdere ervaringen 
op te laten doen met kwaliteitsborging in de aanloop naar inwerkingtreding van het 
beoogde wettelijke stelsel. Met dit voorstel om regionale praktijknetwerken op te
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zetten kunnen meer partijen van de ervaringen van proefprojecten profiteren, zoals 
bv. gemeenten waar de komende tijd even geen bouwplannen ten uitvoer komen. 
Deze kunnen via de netwerken in de ervaringen delen van andere gemeenten. Ook 
kunnen partijen ervaringen delen van verschillendsoortige proefprojecten. Dit alles 
is van)belang voor een goede voorbereiding van marktpartijen op de Wkb. De opzet 
van het voorstel Is gedegen en betrokken partijen hebben relevante ervaring.

Datum

TOETSPUNTEN VOLLEDIGHEID SUBSIDIE-AANVRAAG

Is de aanvraag ingediend met het standaardformulier (zie onderstaand hyperlink)? Zo 
nee, zitten alle aspecten uit het aanvraagformulier in de subsidieaanvraag?

Ga naar startpagina Rijksportaal:

Home? Financieel? Financiële processen BZK 
Standaardformulier subsidieaanvraag

Toetspunten Financieel Medewerker
Heeft de toets of de aanvrager voorkomt in het M&O-register FEZ plaatsgevonden? 
Bankrekeningnummer waarop de subsidie dient'te worden gestort. Komt dit overeen met 
de relatiegegevens bij FDC?
Is de Checklist risicoanalyse en Inhoudelijke beoordeling door de beleidsmedewerker 
ingevuld en aan het dossier toegëvoegd?

Toetspunten Beleidsmedewerker
Ga na of de aanvraag de volgende vereiste gegevens bevat:

□ Doel van de te subsidiëren activiteit;

□ Overzicht van activiteiten incl. korte toelichting waarmee doel bereikt wordt;

□ Totale kosten van het project moeten met een PxO-beorotina (dit is het geheel 
van de activiteiten en de bijbehorende kosten: uur x tarief) worden onderbouwd 
LET OP: de posten Onvoorzien, Winstopslag en Algemene Reserveringen in de 
begroting worden niet gesubsidieerd;

□ Bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

□ Nieuwe aanvragers dienen een recente Uittreksel KvK toe te voegen.

De KvK-check wordt uitgevoerd op het bestaan van de rechtspersoon en de 
statutaire naam (voor adressering van de brieven).

□ Nieuwe aanvragers dienen een bewijs mee te sturen dat de bankrekening op 
naam van de aarivrager staat, of als een bankrekeningnummer wijzigt, zodat de 
relatiegegevens aangemaakt kunnen worden. Is een kooie bankafschrift 
toegevoegd?

□ Indien er sprake is van opgenomen BTW in de subsidieaanvraag: Kan de 
aanvrager deze verrekenen met de door hem af te dragen BTW?

D Indien er geen sprake is van een regeling:

Wordt een voorschot aangevraagd? Zo ja, is er een weergave of onderbouwing 
liquiditeitsbehoefte gedurende het boekjaar waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd, zo mogelijk per tijdvak van 3 maanden meegestuurd?

Voeg een onderbouwing bij afwijking van de voorschot-aanvraag;
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Indien in de suteidiereoelina gevraagd:

- is de vereiste de-minimusverklarihg aanwezig?

Datum

Pagina 3 van 3



OFFERTE

Betreft
Aan
Doof
Versie datum

Opstartproject voor regionale Wkb-praktijknetwerken 
Ministerie BZK, t.a.v.|

19 december 2019

Aanleiding, waarom?

De invoering en implementatie van Wkb (Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw) betekent een 
principiële rolverandering voor de vele actoren in het bouwproces, niet alleen gemeentes, maar ook 
marktpartijen en kwaliteitsborgers. Invoering moet snel en zorgvuldig gebeuren. Er worden nu 
proefprojecten in het leven geroepen om de nieuwe wettelijke kaders met elkaar te ervaren en 
praktijkklaarte maken. Daaraan wordt nu het plan gekoppeld van regionale praktijknetwerken. In 
deze regionale praktijknetwerk gaan gemeentes, marktpartijen, borgers en opdrachtgevers 
gezamenlijk ervaringen opdoen met WKB-implementaties vanuit de proefprojecten, en zich inzetten 
voor knelpunten bij de toepassing. Dit plan is inmiddels uitgewerkt t.b.v. een landelijke dekking met 
professioneel gefaciliteerde praktijknetwerken. Ook is gepolst of er draagvlak is bij bepalende 
partijen als VNG, Bouwend Nederland, AFNL en de VKBN (brancheorganisatie voor borgers). Met 
positieve bevindingen.

Waarom? Overwegingen

• De eenduidige communicatie wordt landelijk strak georganiseerd.
• Juist regionale partijen werken al met elkaar, zijn belanghebbend, en zijn sneller en 

effectiever te mobiliseren (volgens het principe 'breng alle stakeholders samen in een 
ruimte').

• De ervaringen met proefprojecten worden in de regionale praktijknetwerken maximaal 
benut. Alle regio's krijgen de input van tenminste 4 proefprojecten. Daardoor krijgen 
gemeentes bijvoorbeeld een breder beeld van de betekenis van de borgingspraktijken en 
krijgen bouwers een beter beeld van de veranderende rol van de overheid en van hun 
verruimde aansprakelijkheid.

• Professionele begeleiding gericht op sneller leren. Inzetten op continu lerend vermogen door 
het direct vertalen van kennis, inzichten en ervaringen vanuit regiobijeenkomsten naar de 
volgende bijeenkomsten,

• Rekening houden met tempoverschillen. Koplopers gaan als eerste aan de slag. De volgers 
krijgen alsnog hun kans om van opgedane ervaringen te profiteren.

• De implementatie in de regio's wordt niet afgeleid door landelijke discussiethema's. Die 
worden opgepakt op een andere landelijke tafel. (bv. discussies over financiering van de 
veranderende rollen van de overheid of over spelregels voor informatie-uitwisseling)

Wie gaan dit uitvoeren?

Balance & Result (penvoerder), Contakt Consulting en Building Changes gaan dit plan opstarten.m
vormen het uitvoeringsteam. Dit team heeft ervaring met 

praktijknetwerken en sectorprogramma's in de bouw, implementatie van kwaliteitsborging in de 
bouw, en heeft toegang tot een breed netwerk van belanghebbenden en WKB experts.



Wat gaan we doen?

Wat leveren we op?

Naast een plan met een programmatische aanpak (doelen, organisatie & samenwerking, werkwijze, 
middelen, kansen/risico's), zijn er een aantal onderzoeksvragen die minimaal beantwoord dienen te 
worden in de op te leveren programmatische aanpak. We denken daarbij aan:

Wat is de informatiebehoefte in de regio? Welke bruikbare informatie is al beschikbaar?
Hoe kunnen potentiële deelnemers voor de praktijknetwerken het best worden betrokken? 
Hoe zorg je dat de kennis vanuit de kopgroep verder verspreid worden binnen de regio?
Hoe zorgen we dat de aansluiting met de landelijke tafels is geborgd?
Hoe is de samenhang tussen de regio's straks geborgd?
Wat hebben we nodig om van de kennisverbreiding een succes te maken? Wat zijn daarbij de 
succesfactoren?

Wat draagt dft bij?

Kennis en bewustwording bij alle partijen. Duidelijkheid.
Urgentie besef om te starten. Verbinding om te versnellen.
Kennis ophalen vanuit de praktijk en inbrengen bij de landelijke tafels. Zodat kennis 
herbruikbaar en deelbaar wordt
Uitdragen van eenduidige informatie over de Wkb /

Wat hebben wp nodig?

Naast uitvoeringscapaciteit voor dit projecten hebben we nodig:

a) Medewerking van organisaties t.b.v. de deelnemers/koplopers in de verschillende regio's
b) Koppeling van proefprojecten aan de regio's
c) Regiegroep ondersteuning bij landelijke comrnunicatie, en landelijke tafels.
d) Tweemaal afstemming met opdrachtgever zijnde BZK, bij aanvang opdracht en begin 

februari.



Planning & budget

De opstartfase start per direct (na opdrachtverlening) èn is gereed eind februari 2020. Er is een 
opstartbudget voor^Hj|^i| (excl. BTW, incl. reiskosten) mee gemoeid, te verstrekken door BZK.

Voorgestelde werkwijze voor facturatje: 40% bij start, 40% halverwege en 20% bij opleveringen 
(terugkoppelmoment). Facturatie loopt via de penvoerder (Balance & Result).

Bijlagen:

A. Sheetpresentatie met de aanpak
B. Financiële paragraaf
C. Verwachtingen t.a.v. investeringen voor fase 2A



Bijlage A : Presentatie plan

De hoofdlijnen van het plan zijn in onderstaande figuren gevisualiseerd.



Bijlage B ; Financiële paragraaf

Werkpakket Resultaten Kosten [uren]
In-kind inzet
stakeholders

[uren]

1. Programmatische aanpak

a. inventarisatie Wkb-ambassadeurs in 
de regio's______________________

b. Analyse gezamenlijke leeragenda

c.-- Organisatiestructuur en verbinding. 
bestaande WKB-gremia__________

,2. Platforms (3x)

a. Voorbereiding platforms

b. Startbijeenkomst

c. Verbinding met proefprojecten

d. Bijsturing en evaluatie

3. Coördinatie

a. Stakeholders

b. Afstemming tussen regio's

c. Project-management (PL)

Totaal

Benodigde financiering



Bijlage C : Verwachtingen t.a.v. fase 2

Uit de verkenning volgt een voorstel voor programmatische aanpak van de regionale WKB 
praktijknetwerken, fase 2. De verkenning is gericht op naast het beantwoorden van de 
onderzoeksvragen, het valideren van een reeds eerder bewezen aanpak. Op basis van eerdere 
ervaringen rond implementaties van o.a. de WABO, is er succesvol gewerkt met een landelijk aanpak 
met betrekking tot kennisuitwisseling. Reden van succes was o.a. de terugkerende 
begeleidingssessies in de regio. Naar verwachting zal dit ook aansluiten bij de behoefte van de 
stakeholders en partijen in het veld.

Gefaseerd opstarten van regionale praktijknetwerken

10.2.5

Coördinatie en interactie

Ondersteuning realisatie

Deze sessies zullen georganiseerd, gefaciliteerd en professioneel begeleid worden. In fase 1 vindt de 
programmatische voorbereiding hiervoor plaats. Daarnaast zullen ook een aantal Wk-experts een rol 
vervullen in het programma van de sessies. Deze activiteiten brengen kosten met zich mee;^M

Financiële
ondersteuning vanuit de overheid zal naar verwachting ook een belangrijke pijler onder fase 2 zijn.



. Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Subsidieaanvraagformuller
<naam subsidieregeling>

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. De toelichting treft
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Subsidieaanvraagformulier

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk invullen van de 
subsidieaanvraag. ,

Een volledige aanvraag is ondertekend door de daartoe bevoegde statutair 
bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
behodigde handtekening. Stuur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen^bij voorkeur per e-mall naar:

<Mailadres>

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
<Directoraat Generaal>
<Directie>
PostbusZOOll 
2500 EA Den Haag
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Subsidleaanvraagformuller

Subsidieaanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

1.1.1 Gegevens organisatie

Organisatie Balance & Result Organisatie Adviseurs

Rechtsvorm BV

Kvk Inschrijfnummer 06090915

BTW-nummer NL8023.08.508.B01

Bezoekadres Gotlandstraat 9a
7418AZ Deventer 6

Postadres Postbus 241
7400AE Deventer

1.1.2 Contactpersoon

Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres l@balance-result.nl
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Subsidieaanvraagformuller

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doel

Geef een korte beschrijving van het doei van de te subsidiëren activiteit.

Opstarten van regionaie Wkb-praktijknetwerken. Hiermee wordt de 
invoering van wet Kwaiiteitsborging voor de Bouw voor hét veid 
(marktpartijen, overheden, derden) voorbereid'

1.2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inciusief een korte toeiichting waarmee 
u uw doei wilt bereiken.

• Het team van fadiltatoren en WKB experts wordt gevormd, t.b.v. een 
landelijke dekking met regionale WKB praktijknetwerken

• Stakeholders zullen worden geïnformeerd en gepolst t.a.v. hun bijdrage 
aan dit pian (support, communicatie, inzet van ieden, etc.)

o BZK, Impiementatiemanager WKB, BNA, VNG, Bouwend
Nederland, AFNL, Techniek NL en de organisatie voor borgers,

^ leveranciers van borgingsinstrumenten.
• De programmatische aanpak van de praktijknetwerken zullen worden 

voorbereid en uitgewerkt, inclusief de noodzakeiijke ondersteunende 
organisatie (website, werkafspraken)

• . In tenminste 3 regio's wordt een praktijknetwerk gestart. Pp termijn
zijn er ca. lO regionale praktijknetwerken voorzien. Zie sheet 
presentatie)

• Succesfactoren worden in beeid gebracht, zodat voor de tweede fase 
snei kan worden doorgepakt.

• Bevindingen zuiien in de regiegroep worden gedeeid.

Zie bijgevoegd'projectpian

Versiedatum: 10 juli 2019 Pagina 4 van 7



Subsidieaanvraagformulier

1.2.3 Kosten en looptijd
■S.

Wat zijn de totale kosten van uw project? 

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben?

Kunt u BTW verrekenen? JaMaak uw keuze.
Wat is de looptijd van de gesubsidieerde activiteiten 13-1-2020 1-3-2020

Indien mogelijk, wilt u een voorschot? Ja

Geef een onderbouwing bij uw voorschotverzoek, waaruit uw 
liquiditeitsbehoefte blijkt gedurende de looptijd van uw subsidieaanvraag:

Derden (projectpartners) moeten ook worden betaald voor hun 
geleverde diensten.

Heeft u elders subsidieaanvragen hiervoor 
aangevraagd en/of subsidie ontvangen?

Indien 'Ja' graag uw aanvraag hieronder toelichten.

nee

1.3 Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum

15 januari 2020 

Handtekening ^

Plaats

Deventer

Naam;
Functie: directeur '

Bij deze aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen: 
Gespecificeerde begroting (pxq)
Bij eerste aanvraag: uittreksel van het KvK-register en kopie 
bankafschrift.
Overige voorbeèlden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, 
beleidsplan, etc.
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Subsidieaanvraagformulier

Toelichting

Aan te leveren informatie

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op één project, is volledig 
ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijlagen en bescheiden. Er 
dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag 
meegestuurd te worden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vullen.

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon in te vullen (dus niet "v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op^ de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doei
Hier geeft u kort aan wat u bereikt wilt hebben als het project is afgerond. U 
kunt hier ook eventuele producten benoemen die het project zal opleveren 
(bijvoorbeeld; een methodi^kbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reële opgave van wat u wilt bereiken. Het al dan niet realistisch zijn 
van de doelstelling weegt me bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet te 
nemen acties weer per activiteit. U dient tevens aan te geven welke 
resultaten en effecten de omschreven activiteiten opleveren. U vult bij iedere 
activiteit in welke resultaten en effecten de activiteit oplevert voor de 
doelstelling van het project.

U dient de resultaten en effecten "output en outcome gericht" te formuleren. 
Als output wilt u bijvoorbeeld bij activiteit 1 een congres of bijeenkomst 
organiseren. Resultaten en effecten kunnen in dit verband zijn dat u 600 
uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen en 20 deelnemers 
hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en iooptijd 

Kosten
Vul zowel de totale kosten van het project in als het deel van de kosten dat u 
gesubsidieerd wilt hebben. Het gevraagde gesubsidieerde bedrag wordt in 
relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de activiteiten die u wilt 
ontplooien, meegewogen in de beoordeling. Specificeer uw kosten zo veel 
mogelijk in de begroting met personele en.materiele kosten, en in prijs maal 
hoeveelheid (pxq). Geef daarbij ook aan of deze kosten inclusief of exclusief 
BTW zijn begroot.
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Subsidieaanvraagformulier

BIW
Indien u BTW-plichting bent en betaalde BTW kunt verrekenen, dan is BTW in 
de subsidie niet subsidiabel. Indien u de te betalen BTW voor de subsidie 
activiteiten niet kunt verrekenen en die BTW een kostenpost voor ü vormt, 
dan kunt u door u te betalen BTW meenernen in de berekening van de 
begroting.

Looptijd
Geef hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben wij 
nodig voor de planning van de verantwoording en afwikkeling in geval van 
verstrekking van de subsidie.

Bevoorschottina
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en onderbouw uw 
voorschotverzoek. Het is ter beoordeling aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties of zij akkoord gaat met uw voorstel en in 
hoeveel termijnen u het voorschot uitgekeerd zult krijgen.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij behandeling 
van uw aanvraag dient uw organisatie geregistreerd te staan in het KvK- 
register. Onderteken het formulier met dat datum, plaats, handtekening, uw 
naam en functie.

Bijlagen
U dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag mee te 
sturen. Indien u voor het eerst subsidie aanvraagt bij BZK dient u een 
uittreksel van het KvK-register en een kopie bankafschrift mee te sturen. 
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, 
beleidsplan, etc.

Behandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderingsgevallen geldt een termijn 
van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarbij sprake is 
van ÉU-cofinanciering of bij aanvragen waarvoor een beoordelingscommissie 
moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 weken na ontvangst van uw . 
aanvraag een ontvangstbevestiging.

Ontbrekende informatie
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig is, 
ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de ontbrekende 
informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de informatie aan te 
leveren.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Checklist risico-analyse en inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zullen in samenhang worden beoordeeld. In beide gevallen moet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het Invullen van de checklist is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) eti zal te allen tijde In het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met de Financieel medewerker van de directie. Komen jullie er 
samen niet uit dan kun je een rnail sturen aan de processenbalie van FEZ l^^^^^^^^ifflminbzk.nl).

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

-Subs/d/eaanvraag; Klik of tik om tekst in te voeren.
Periode: Klik of tik om tekst in te voeren.

Vraag Ja/nee Risico Toeiichting
Hooo Midden Laag

AANVRAAG
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen problemen 
vooroédaan? Zo 1a, welke?

Nee

, □ □ KI
'Klik of tik om tekst in te voeren.

.Indien er een verzoek om 
aanvullende informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gjmakkelijk en snel 
worden aahoeleverd?

ja

□ □ KI
Klik of tik om tekst in te voeren

ACTVITEITEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraag?

Ja □ □ KI Klik of tik om tekst in te voeren.

Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?

Ja ■ □ □ KI Klik of tik om tekst in te voeren.

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de belêidslilnen van BZK?

Ja □ □ KI Klik of tik om tekst in te voeren.

Hebben de activiteiten ai 
plaatsgevonden? - 
(Wanneer de activiteiten reeds hebben 
plaatsgevonden is het resultaat meetbaar 
en het risico od M&O kleiner.)

Nee
1

□ □ KI
Klik of tik om tekst in te voeren



FINANCIËLE ASPECTEN
Gééft de financiële onderbouwing 
voldoende inzicht in de besteding 
van de subsidiemiddelen?

Ja
n □ isi Klik of tik om tekst in te voeren.

Is er voldoende vertrouwen dat 
de activiteiten met deze subsidie 
oeftnancierd kunnen worden?

Ja
□ □ ■

Klik of tik om tekst in te voeren.

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gesteide 
termijn kunnen worden voltooid?

Ja
□ □ .EI Klik of tik om tekst in te voeren.

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitoevoerd?

Nee

□ □
Klik of tik om tekst in te voeren.

Is^er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?

Ja □ □ El Klik of tik om tekst in te voeren.

Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling van de 
subsidie?

Ja
□ □ El Klik of tik om tekst in te voeren.

Bestaat er voldoende vertrouwen 
in de capacitéit om de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

Ja
□ □ El Klik of lik om tekst in te voeren.

TOTAAL OORDEEL KÜk of .tik 
om tekst in
te voeren.

Klik of tik om 
tekst in te
voeren.

Klik of tik om 
tekst in te
voeren,

Klik of tik om 
tekst in te
voeren.

Klik of tik om tekst in te voeren.

Alleen toelichten als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoordje Is, Is het risico laag.

Naam:!

Datum: woensdag 26 februari 2020



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Balance & Result Organisatie Adviseurs 
T.a.v. de heer 
Postbus 241 
7400AE Deventer

Datum
Referentienummer
Betreft

Geachte heer

2 maart 2020 
2020-0000003090
Subsidie Balance & Result Organisatie Adviseurs " 
Opstartproject regionale Wkb praktijknettverken"

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

Turfmarkt ld?
Den haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rlJksoverheld.nl
www.facebook.com/mlnb2k
www.twltter.com/minbik

mlnb2k.nl

Kenmerk
2020-0000035077

Uw kenmerk

Onder verwijzing naar uw subsidieaanvraag van 19 december 2019 waarin u 
verzoekt om een subsidie voor het project "Opstartproject regionale Wkb 
praktijknetwerken" deel ik u mede dat ik bereid ben u op grond van de 
Subsidieregeling experimenten enkenn^overdracht wonen 2013 een subsidie toe 
te kennen voor een bedrag van |j|j[j|||||voor de activiteiten zoals beschreven in 
uw aanvraag.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, 
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot 
verstrekt van 80% van het te subsidiëren bedrag. Dit voorschot van^^^^l 
wordt na het verzenden van de beschikking betaalbaar gesteld op uw 
rekeningnummer||||||m|||||||||||||||||||||||^^|ten name van Balance & Result 
Organisatie Adviseurs.

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

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een 
vaststellingaanvraag in te dienen. Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag 
daarom uiterlijk 1 juli 2020 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na 
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij 
puilt a hieronder beschreven bewijs^a vaststelling van de subsidie zal het 
eventuele restantbedrag van l^^lop bovengenoemd rekeningnummer gestort 
worden.

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

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

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

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

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

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

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse 2!aken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze.

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen 
Directie Bouwen en Energie

Datum
2 maart 2020
Kenmerli
2020-0000035077

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/B&E 
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag, Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 
datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop 
het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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MEDIA
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 
T.a.v. de heer,[
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

BIfttkhorstlaan 403 
2516 BC Oen Haag

Postbus 16262 
2500 BG Den Haag

wwwlrfmmedia^il

iNSbank^^^B 
ktendelsrcglster Den Haag 57706107

Ons kenmerk
Secr./MJ/pt

Uwkenaurk Datum

27 oktober 2014

AMdlnx
secretariaat

^ïsofldesnu^Qfscr HjbuHnJ
2

Onderwerp

Bijdrage congres 9bimmedia.nl

Geachte heer]

Op 10 december 2014 zullen BIM Media en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties gezamenlijk het congres “Kwaliteitsborging in de bouw, Wordt de bouw 
vraaggericht?’’, organiseren in Bussum. Ek>el van dit congres is om zowel de marktpartijen als de 
overheid te informeren over de impact van de wijzigingen met betrekking tot de voorgenomen private 
kwaliteitsborging.

Zoals afgesproken vragen wij u met dit schrijven om een bijdrage 
BTW. Voor deze bijdi^e bieden wij ambtenaren een korting 
deelname aan dit congres.

exclusief

Tevens bieden wij hèt Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zowel tijdens bet 
congres als in de aanloop daar naar toe in onze media een podium om de voorgenomen wijzigingen toe 
te lichten.

Graag ontvang ik'een officieel akkoord op onze aanvraag tot ondersteuning van het congres en 
vemeem ik wie de contactpersoon is voor de financiële afhandeling.

Met vriendelijke ^oet,

S^orüitgever

de Architect j ^astgfjedmarkr



Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening

I. Vul de n.a.w.-gegevens en overige gegevens van uw instelling in.

Naam instelling; BIM Média 

Postadres: Binckhorstlaan 403 

Postcode: 2516 BC 

Vestigingsplaats: Den Haag 

Naam contactpersoon:

Telefopnnummer:

E-mailadres; ilvastgoedmarkt.nl

Bank-of gironummer: (IBAN/BIC) IBAN:
J

T.n.v.;BlM Media B.V.

Nummer Kamér van Koophandel: 57706107

IBIC:

II. Vraagt u een instellingssubsidie of een projectsubsidie aan?

Projectsubsidie

III. Vul, indien het een projectsubsidie betreft, dé start-en einddatum in;

Startdatum project: 10 december 2014

Einddatum project; 10 december 2014

IV. Bij welke directie vraagt u een subsidie aan?

directie Bouwen
directoraat-generaal Wonen en Bouwen 
Aanvraag via de heer |
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V. Vul het navolgende schema volledig in.

A.

B.

Activiteit

Congres voor markt en 
overheid over 
kwaliteitsborging in de 
bouw.

Begrote
overige
baten

Gevraagde 
subsidie

Begrote
lasten

Begrote eigen 
bijdrage

VI. Licht kernachtig per activiteit de begroting toe.

ToelichtingActiviteit A Begroot t Begroot t+1

Materieel

Overig

Eigen bijdrage

Ovenge
biidraoen

Totale
subsidie

Activiteit B Toelichting Begroot t Begroot t+1 Gerealiseerd
t-1

Personeel

Materieel

Overig
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c

€ € e
Eigen bijdrage

Overige
bijdragen

€ € c■

Totale
subsidie

€ € e

VII. ' Beschrijf hierna de activiteiten en welke resultaten behaald gaan worden (per activiteit)

Activiteit A

Toelichting begrotingsposten

Voor dè organisatie van een professioneel congres zijn de genoemde posten bij VI nodig.

Beschrijving beoogde activiteiten
Het organiseren van een professioneel congres.

Beschrijving beoogde resultaten
Door kennisdeling moeten zowel maTift (vastgoedbeheerders, ontwikkelaars, architecten, 
bouwers^,^vlseurs) als overheid beter op de hoogte zijn van de op handen zijnde veranderingen 
met betr'e1<kihg tot kwaliteitsborging in. het bouwproces en de vraagkant van de markt. Doel is 
tevens om dè’gewtjzlgde positie van de klant/consument uitgebreid te belichten, alsmede de 
gevolgen hiervan voor de bouwsector.

Activiteit B

Toelichting begrotingsposten

Beschrijving beoogde activiteiten

Beschrijving beoogde resultaten
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vin. Egalisatiereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies) 

Aangévraagde instellingssubsidie:

Stand egalisatiereserve:

IX. Bevoorschotting

Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingsschema?

Nee

X. Ondertekening

Het bestuur, dan we/ een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben 
genomen van deze geldende wet-&regelgeving op basis waarvan betreffende subsidie wórdt 
aangevraagd en verklaart deze subsidieaanvraag juist en volledig te hebben ingevuld.

Functie Achternaam '' Voorletters Plaats Datum 1 Handtplcpnlna .

.Senior
Uitgever

" Den Haag 24-10-2014B

■
Bijlage (optioneel): project-, programma- en/of beleidsplan
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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederianden cinds 1814.

Kr. 1B50G
ZO juni 

2013

Regelihg^yah dé Mihi^r ypor,Wonen en Rijksdienst van 10 juni 2013, nr. 
20^^000^9677^0^11^ ï^^ls vt^r de vefsW^Whg van subsidies voor 

experimenten en kénnisoverdrachtactiviteiten op het terrein van het 
rij'ksl^iejd rriét'betrekkin^ot én de woonomgeving

(Subsidieregeling éxperirhént'én éh kerihisovërdracht wbn’èn 2013)

Dé Minister voor Wónen éh Rijksdienst,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 4, eerste lid, onderdelen a, b, d en f,.van de Kaderwet overige 
BZK-subsIdies én êa artikelen 6, vijfde'lid, ondbrdéél b.' zevVn'de lid, 8, eerste en tweede lid, en 14 van 
het Kaderbesluit BZK-subsIdies;

Besluit: ,

S 7. Algemene bepalingen 

Artikel 1

In deie regeliitg wordt verstaan onder:
3.' minister: Minister voor Wónen en Rijksdienst;
b. CorTirn/ss/s; Cornmi^ssle van de^Europese Gemeenschappen; ,
c. dB-mimrnis i/er^/%n/ng'795^0Ó6;yBro^rdening (EG) nr. 1998jgp06.vah^de Commissie van Europese
Gemeenscheppen’van'lS décémBer 2006 bétréffendê de toepassing van'de' artikelen 87 en 88 van het 
Verdrag op^de-minimisrteun (PbEU‘L379). dan wei later daarvoor in de plaats tredende Europese 
règëigeving , - '

Artikel 2
De itiihlst'er kan subsidie verstrekken aan rechtspersonen die experimenten uitvoeren of kennisover- 
drachtactiviteitén verrichten gericht op:
a. hrt scheppen.van reridvoorwaa^en voor een goed.functionerende woningmarkt.
b. Het ye'f’rtèrken'van de"positie vafTdé wqbriconsurnént,
c. het bevordVren vari'clê'kwallteit van de reefomgéving. bf
d. het waarborgen van da minimale kwaliteit van gebouvtett en het verbeteren van de kwaliteit van 

gebouwen, met inbegrip van het stimuleren van energiebesparing.

S 2. Het subsidieplafónd

Artikel 3
1. Het subsidieplafónd bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van de Minister voor 

Wonen en Rijksdienst voor de verschillende in artikel 2 genoemde doeleinden blijkt.

2. Over do subsidieaanvragen wordt beslist in volgorde ven ontvangst van de aanvragen.

S 3. De subsidieverlening

Artikel 4
1. Vóór indiening vari’de aanvraag boorde aanvrager gemaakte kosten komen voor subsidie in 

aanmerking.

2. Indien^e aanvraag vyqrdt ingediend als met de beirqkken activiteit of activiteiten reeds is 
begonnen, bèvaFdé aanvraag
a. een weèrgave van de stand van zaken tot dusverre, en
b. een toeiichting waarom de aanvraag niet voor aanvang van de activiteit of activiteiten is 

ingediend.
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Artikel 5

1. Indien voor een suteldie goedkeuring van de Commissie is vereist op grond van artikel 88, derde
lid; vari Itet Vèrilfag.fot oprichting van 'dy'Eüropese Gemeenschap: ’'
a. dient de.minlster to spoedig mo'gélijk een.verzoek tot goedkeuring in bij de Commissie, en 

-b. b'e^rr^de h^ihistër'binnrn zés ^^ek’en ni^Barpirgoedkeüring'ls verkregen: 
r.' Jii i’. 5.,., ‘i'- ' ,‘i! ■

2. De minister doet in de Staatscourant mededeling van,het verkrijgen van goedkeuring van de 
'CómrriissieVilndiBn óe CdfhmissTevoorsctirifien aan de gbeSkèüringC^rbindt,'verbindt de minister 
deze als^yerplichtingeii aap de beschikking tot Bubsidieveriening, voor zover"zij zich daartoe lenen,

3. Indian wordt voldaan aan de eisen gesteld bij of krachtens de de-minimisverordening 1998/2006
legt de aanvrager bij de aanvraag tot subsidieverlening een„verklaring omtrent de minimis-steun 
over. *' ' ” ■

4. De verklaring; bedoeld in het derde lid, wordt opgesteld overeenkomstig het in bijlage I bij deze 
regeling dpgenomen mddeli

Artikel 6

De minister beslist afwijzend op de aanvraag om de subsidieveriening Indien de goedkeuring, bedoeld
in artikel 5, eerste lid, door de Commissie is geweigerd.' '

Artikel 7

1. Voor subsidie komt niet in aanmerking een winstopslag ten behoeve van de subsidieontvanger.

2. In het geval, bedoeld in artikel S, derde lid,'be^alt dé minister het maximumbedrag van de 
subsidié in over'éèristemrning’met de de-tnihimis vèrordenifig.

3. De minister kan bIJ de veiHehing van de subsidie bepalen dat het sübsjdi^^rag wordt vastgesteld 
op de werkelijke kosten van de activiteit waarvoor subsidie is aangévraagd^ot een door hem te 
bepalen maximumbedrag.

i. De minister bepaalt bij de verlening van de subsidie voor welke datum de activiteit moet zijn 
verricht. "

5. De minister kan bij de verlening van dé subsidie verplichtingen opleggen die betrekking hebben op 
de wijze waarop of de rtifdclelèn waarrhee de activiteit wordt verricht.

S3. Voorschotverlening

Artikel 8

De minister kan voorschotten verstrekken tot 100 procent van de verleende subsidie.

S 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 9
Een subsidie die is verleend krachtens het Subsidiebesluit exprerlrhenten en kennisoverdracht wonen
wordt aangemerkt ais een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2013 en vervalt op 1 januari 2017.
',r - 1 - - .V ■ ■

Aitikelll

Deze regeling wordt aangehaald als; Subsidierégélihg experimenten en kennisoverdracht wonen 2013.
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TOELICHTING

Op 1 januari 2010 is het Uniform Subsidiekader (USK), zpals,dat is uitgewerkt in de Aanwijzingen voor 
sübsidievérstretóing (Xs), van*kracht geweren. Doel daan/an is de lasten.voor subsidieontvahgers en 
de ovarheid'bij Se'yerstrekking van 'subsidiés té yermindereh. Daartoe.is een uniform kader Ingevoerd 
voor een eenvoudiger uitvoering* 'en finéncjee[teheèr“yan rijk^übsldles. Het.beoogde doel van het 
USk staat of'vlltVclTi'er tinét strbonrilijnmg'^van dë subsidieverstrekking binnen het departement. Om 
de stroórnlijning binnen BZK te borgen zijn de uitvoeringsbepalingen zoveel mogetijk op één plek 
vastgelegd in^pla^s van in de afzonderlijke reg^ngen en verstrekkingen.
De wet-Jé*n regelgeving inzé^é de yéretreüÏÏing i^rt'sub'sidies op het terrein van het ministerie van 
Bihriëniands^al^' ën Koni^krijksrèlatiésjbesfaat pér 1 julï M13 uit ren drietal elementen, te weten:
1. EerfkaSénwefoverige BZK-sübsidiës (hierrïa: j^derwëtL^yaarin e^ele algemene bepalingen zijn 

ópgendmen, waaronder ook eén bepaling inzake dë acth/lteitën waarvoor subsidie kan worden 
verstrekt;

2. Het Kaderbesluit BZK-subsidies (hierna: Kaderbesluit), waarin in principe alle uitvoerende
ëiementeri van de subsidieverstrekking aan dé órde zijn* inclusief bepalingen betreffende misbruik 
en pneigentijk gebruik. Via ’dit besluit vln^M de beoogde éëndaardisering van subsidieverstrekking 
plaats, èh wórdt de basis gelégd 'voor de béoogdé'efficlencyslag, zowel in de uitvoering als bij de 
beleidsbepaling. -

3. Subsidiere'gelirigen die zoveel mogelijk zijn bntdaen van uitvoeringsbepalingen.

Het in het Kadérbesluit neergélegde regiem gaat uit van yertrouyven. Er wordt vanuit gegaan dat de 
Eubsidieaarwrager zijn aanvraag indiént op bésis van juiste en volledige Inforrhatle, de activiteiten 
uitvoert waarvoor de subsidié is verstrekt én dat deze zich houdt aan de overige aan de subsidie 
vérbondén verplichtingén.'Dear staat tegénover dat als dat véftrouvyen wordt beschaamd, daar ook 
satieties tegeno'yer staan. Indién wordt vastgesteld dat een aanyragér op grond van onjuiste informa
tie subsidie.’heeft aangevraagd óf zich niet aan de afspraken en verplichtingen houdt, dan wordt de 
subsidie teruggevorderd en wordt de aanvrager met nasm en toenaam opgenomen in een daartoe 
ingericht register. Een dergèlijke vermelding wordt betrokken bij de beoordeling van eventuele nieuwe 
subsidieaanvragen.van de betreffende persoon pf instantie (hoofdstuk 13 van het Kaderbesluit).
Dé onéérhavige. regeling beyët.Öe aan' dé kë'derwetep het,Kadérbesluit aangepaste regels voor de 
subsiSiëring van fëchtspersónén 'die experirnentén üitv'o’eran of kennisóverdrachtactivitelten verrich
ten óp het gebied van hét bouwen, het wonén en de woonomgeving.
Vóór dé inwerkingtreding v'an^de Kaderwét Wasjdé ^ttélijké grondslag voor deze subsidieverstrek
king^ geleden in aWkel’aZ yan'déWoningwéb Op grond van het twééde lid van dat artikel werden in 
één algërnene rnéatrégel van béstuur, het Subsidiebesluit experimiritén én kerinisoverdrecht wonen, 
yoorschriftre gegeven omtrent de aanvraag', hersubsidieplafond. de verlening van de subsidie en de 
vreantwódrSng en'dë yaststéjllfig'yah de subsidie.
Ingevolge srtikêMS van de Kaderv/ét is artikel 82 van de Woningwet vervallen. De grondslag voor 
subsidiësop het terrein'van bóuweri, wonén én deyvodnomgeving is^thans opgenomen in artikel 2, 
eers’tB'lid.Jpn^der B,,vari de Ksdèrwet éri het Sybsidiebreluit experimenten en kennisoverdracht (hierna: 
het oude sulïsidietjBsluit) is ingëvorge artikel 26 van het Kaderbesluit ingetrokken. Met de vaststelling 
van deze nieuw» regeling worden de bestaande subsidies ingebed in hel vernieuwde subsidiekader 
van BZK; hiermee is overigens geen wijziging in de subsidierelatie beoogd.
Met ingang van 1 juli 2012 zijn in het USK bepalingen opgenomén inzake de beperking van de duur 
van een subsidioregélirfg. Öp grónd hie^an moet in,regelingen die geen einddatum kennen vóór 
1 januari 2dl.ém een vervaldatum zijn vóórzien die niet later ligt dan 1 juli 2017. Bij het vaststellen van 
een vergelijkbaVe regeling, h« aanpassen van dé vervaldatum of het vaststellen yan een vervaldatum 
later dan vijf jear na“ inwerkingtréding kan de.da'artoe strékkende regeling niét eerder worden 
vastgestéld dan vier yvekérTnadat dé regeling aan déTweede Kamer is overgelégd. In verband 
hierrfiéé is in artikel 10 van.dè onderhavige regeling eén horizonbepaling opgenomen.

Artikelsgewijs 

Artikel 2

In artikel 2, eerste lid, wordt een liniitatieve opsomming gegeven ven de activiteiten waarvoor de 
subsidie kan worden esiigéwend. Dit artikel komt overeen met artikel 2 ven het oude subsidiebesluit.

Artikels

Ingevolge eftikel 8, eerste lid. Kaderbesluit yyordt bij ministeriële regeling een subsidieplafond 
vastgesteld. Hiertoe strekt artikel 3. Onder het oude subsidietesluit waren de subsidieplafonds 
geregeld in de Regeling subsidieplafonds experimenten en kennisoverdracht wonen 2007.
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Artikel 4

Op de verstrekking van de subsidie zijn behalve de'bepalingen van het Kaderbesluit de algemene 
bepalingenAran 'de-Algérhêhè wet bestuursrecht (AvC^) ysn'tbépassifig.
Artikel 4'Keëft betrekking bp dé aanvraag tot suBsidiêverléninï|. '
Op grond van’aftikél-n van hét KaderBe’siuit rnoef een subsidieaanvraag worden ingediend met 
gebruikrhaking"’van~eéh'daa'rtbë beschiTbaar gestélÖ'formijliérëh'bévat de aanvraag de volgende 
bescheiden: ? ■ * - < - ' " ■. ^
a. een overzicht van de activitèlten Waarvoor dé subsicTie wórdt gevraagd;
b. een toëllcfitlng bpdé wijze vvaarop en de maté'waarin de activitèitén waarvoor de subsidie wordt 

gevraagd e^'Bijdrage léveren aan'dé doelstëllm'geh van déze regeling;
c. ëeh gé'spëcificeérdê'bègróting:'die goed'inzicht gééft in'de kosten van de activiteiten waarvoor

subsidié'wöfdt^ahgevfaagd; ■ ' '
d. een t|Jdplanning van de activiteit;
B. een Wée'fgave'van de iiq'uiditeitsbèhóèft'a gedurende hét boekjaar waarvoor subsidie wordt 

gevraagd.Tó mogéliJk'pértijchrekVah drié'rnaa'nden;
f. het bahkrêkêhingnurnmér, irrclésièf een bèvvijs'dat de bankrèkeriing op naam van de stichting

staat' ■ ■
g. het inschrijfnummer van de stichting bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Op grond van'artikel 6, vlerde'lid, órider a, koméri vóór indiening van dé'subsfdieaanvraag door de 
aanvrager gemaakte kosten voor subsidie in beginsel alleen in ranmerking voor subsidie ais het een 
subsidié lager dan € 25.000 betreft'Op'grond van hetzelfde artikellid, onder b', ken echter bij ministe
riële reg'sllng anders wordèn bepaald. Op basis hiervan is in artikel é bepaald dat in beginsel alle voor 
de aanvraag'gémaakte kosten v'oor subsidie in aanmerking komen. Het'tweede iid stelt in dit verband 
extra éisen aan'de aanvraag; ind ie zln'dat een Weéigavé van dé stand van zalren tot dusverre moet 
worden meeg'ézondën, alsmede een tbélichting Waarom de aanvraag niet eerder is ingediend.

Artikels

Het Is niet op voorhand uit te sluiten dat het yerétrekkéh van subsidie op'basis van deze regeling moet 
Wordén'aangeihérkt als staa^tëun in dé zin van de artikelen 87 én 88 van het Verdrag betreffende de 
Werking'van de Eürbpesé Unie. Indién daaf'twijfèl over bestaat; zal het yoomerhen om een subsidie te 
verstrekken moéten worden gemeld aan dé Cómmissié;’’Ditlioëft niét ais’dé vooVgénomen bijdrage 
voldoet aan dé Vóprwéardenvan dé déminirnls^verordehing. ATtikel SÈefréft ehk’éle bepalingen met 
betrekking tóf‘gévallen vvaarin er mógélijk'spr'akë is 'van staat'sÈ^t'eun. Da'Cómrhissie kan aan haar 
goedkeuring vbörKfiriftèn vefbinden'.'Niet allé vboWvaVrde'n dje^aan eén^góSkeuring kunnen worden 
verboridén, lene’h zich'éf écKtVr vóóf'óm'alé vérpliahtin3.ean'dê:é?bsidlébéécflikking gekoppeld te 
worden. Een voorschrift dat zich daar nietYoeieènt kan bijvóorbééld'zijn'’d‘at dé rnihister eerder 
onrechtmatig varléen'désteuh mbéf'térugvbrdèren. Eèii ander voorscfirïffdat zich daar niet toe leent 
kan hét voorschrift zijti dat de rhinistéV dé'étéun sléchts aan 'spécifiekl éc'tiviteitén toe mag kennen. 
Deze bepalingen komen overeen rfté't artikéj 6 vari het oixie subsidiebésTuft "

Artikel 6
In artikel 22, eerste lid, van het Kaderbesluit is de termijn waarbinnen de minister moet beslissen 
omtrént’de subsidieaanvraag'unifbrtn' v'astgésfeld op'dërtiêh wékëri. Wannéer’cle aanvraag bijvoor
beeld bp 1 oktober is ingediend, diètit de'triinlster op Vromi^'ab'artikel 22, eerste lid. Kaderbesluit 
uiterlijk bp 1 januari beslist té hebben over dê sübsidièvédénlng!
De aanvraag wórdt bhdé'r fhaér éfgéwézeii'éls^é aa'nvfaag nik voldoet a’an'dè gestelde regels of als 
de mlriister vaii oórdeel is dat dé activitéitën'orivbldbéhdé'6ijdragéfiYan de doelstellingen van de 
subsidié (artikeléri 12 én 13, ondéraêél^g. van héVKadéfbeslum.'’ '
In aanvulling op de regels van het Kaderbesluit is in artikel 6 bepaald dat indien de vereiste goedkeu
ring van de Commissie niet is verkregen, de minister afwijzend beslist op de aanvraag. Zou hij dit niet 
doen, dan zou de subsidieverlening in strijd zijn met het Europees recht.

Artikel 7

De ministér bepaalt op grond van hoofdstuk 8 van het Kaderbesluit de hoogte yan de subsidie op 
basis van gég’eyé^ die Wörden'ingediêrid bij'deaanv'raagrin artikel 7, eersfeyfwWde eri derde lid, zijn 
nadere regels gesteld met betrekking tot de subsidiabele ko^n en het te verstrekken maximum 
bedrag. Deze bepalingen zijn ontleend aan artikel 9 van het oude subsIdieBesTuft.’’ ‘
Artikel 7, vierde en vijfde lid, betreft enkele sptecifieke bepalirigen met betrekking tot in de beschikking 
tot subsidie\rêfleriing bp té'leg'gèn vérplichtingeni'bëzé bèjSalirigeti kbntèn'óvéreén met artikel 10 van 
het oude subsidiebëslült.
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Artikel 8

In artikel B is bepaald dat de minister een voorschot kan verstrekken tot 100 procent. Op basis van een 
risico-afvveging kan worden besloten tot lagere bevoorschotting. Dit tal bijvoorbeeld het geval tijn.bij 
nieuwe subsidie-ontvangers.

Artikels

Oe aanvraag tot subsidievastetelling dient ingevolge artikel 22 van het Kaderbesluit uiterlijk op 1 april 
van het jaar na het kalenderjaar waarop de subsidieverlening betrekking heeft te worden ingediend. 
Net als voor bij do aanvraag tot subsidieverlening moet hierbij gebruik worden gemaakt van een 
daartoe bewhikbaar gesteld formulier. Óp dit formulier wordt aangegeven welke gegevens daarbij 
moeten worden verstrekt; dit betreft in eik geval eén eindverslag en een controleverklaring (artikel 24, 
eer^e lid. Kaderbesluit). Artikel 9 bevat nog een extra voorschrift met betrekking tot de bij de 
aanvraag mee te zenden stukken; dit voorschrift komt overeen met artikel 14, tweede lid, van het oude 
subsidiebesluit.

De minister dient op grond van artikel 22, vijfde lid„^Kaderbesluit binnen 22 weken na ontvangst van 
de aanvraag over de subsidievastetelling te beslissen.

De Minister voor Wonen en Bijksdienst,
SJt. Blok.
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BIJLAGE I

Verklaring de-mininnissteun

Verklaring in het kader van het verlenen van de-mlnimis steunbedragen als bedoeld in de de-minimis 
verordening IPbEU 2006. L 3791.
Aanbevolen wordt om voor het invullen van deze verklaring eerst de toelichting in de bijlage van dit 
formulier te lezen.
Deze verklaring bestaat uit twee pagina's. Oe bijlage bestaat uit drie pagina's. Aanbevolen wordt om 
zorgvuldig te controleren of alle pagina's aanwezig zijn.

Verklaring

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming, evenals aan het 
eventuele gehele moederconcern, waartoe de onderneming behoort, 
o geen de-minimissteun Is verleend.

- Over de'periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft uw 
onderneming niet eerder de-minimissteun ontvangen.

o wel de-mlnimissteun Is verleend maar voor andere kosten dan die waarvoor u nu steun vraagt.
- Over do periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft uw 

onderneming eerder de-minimissteun ontvangen voor andere kosten tot een toteel bedrag van

Indien deze optie op u van toepessing ie dient u een kopie waaruit het verlenen van de steun 
* blijkt mee te sturen.

(jf wel de-mlnimissteun is verleend voor dezelfde kosten als die waarvoor u nu steun vraagt.
- Over de periode van het huidige belastingjaar en de twee voorgaande belastingjaren heeft uw

onderneming eerder de-minimissteun ontvangen voor dezelfde kosten tot een totaal bedrag 
van€..L\.P.UpS -2,01? i'-. int.
Indien deze optie op u van toepassing Is dient u een kopie mee te sturen, waaruit het verlenen 
van da steun blijkt.

o eerder andere steun is verleend voor dezelfde kosten als die waarvoor u nu steun vraagt.
- Voor dezelfde In aanmerking komende kosten is reeds staatssteun verleend tot een totaal

bedrag van €.......
Deze staatssteun is verleend op grond van een vrijstellingsverordening. kaderregeling, 
beschikking, of besluit van de Europese Commissie op ...'.......
Indien deze optie op u van toepassing Is, dient u een kopie mee te sturen, waaruit het verlenen 
van de steun blijkt.

Aldus volledig en naar waarheid Ingevuld door:

.....; (Bedrijfsnaam) dM

......(Inschrijfnummer KvK) ^

......(Naam functionaris en functié)'^^

......(Adres onderneming)

......(Postcode en plaatsnaam) ® ini^rv^iriifoy,

......(datum)....... (Handtekening) ..j , ,, _
C Li--
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i
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst 

's-Gravenhege, W juni 2013

Dé Minister voor Wónen en Rijksdienst, 
S.A. Blok.
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Checklist risico-analyse en Inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zullen in samenhang worden beoordeeld. In belde gevallen moet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het invullen van de checklist is een verplicht onderdeel (ook ter voprkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te allen tijde In het
subsidiedossier terug te vinden móeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen
^^^^^^^^^J@minhzk.nil

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag:

Periode:

Vraag Ja/nee Risico Toeiichting
Hoog Midden Laag

AANVRAAG
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft Ingediend, 
hebben zich toen problemen 
voorgedaan? Zo ja. welke?

nee X.

Indie'n er een verzoek om 
aanvullende informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aangeleverd?

ja X

ACTVITEITEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven In de aanvraag?

ja X

Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?

ja X

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidslijnen van BZK?

ja X

Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben 
plaatsgevonden is het resultaat meetbaar 
en het risico oo M&O kleiner.)

ja X Congres december 2014



FINANCIËLE ASPECTEN ^
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoende inzicht in de besteding 
van de subsidlemiddelen?

ja X

Is er voldoende vertrouwen dat de 
activiteiten met deze subsidie 
gefinancierd kunnen worden?

ja X

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde 
termijn kunnen worden voltooid?

ja X

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitaevoerd?

ja X

Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?

ja X

Dragen dè activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling van de 
subsidie?

ja X

Bestaat er voldoende vertrouwen 
in de capaciteit om de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

ja X

TOTAAL OORDEEL X

Alleen toelichten als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoord Ja Is, Is het Hsico laag.

Naam: |
Datum: 11 februari 2015



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Datum
11 februari 2015

memo Vaststellingsverzoek subsidie congres i.s.m. Cobouw

Onderwerp __________
Bijdrageverzoek Bim Media jj^^^^ exclusief BTW, beschikking dd 10 
februari 2015, kenmerk 2015-0000086614

Verzoek
Op 10 december heeft het congres Kwaliteitsborging in de Bouw, Wordt de 
bouw vraaggericht plaatsgevonden.
Minister heeft openingstoespraak gehouden.
Ben je akkoord met vaststelling van de subsidie op de beschikte 
bedragen?

Toelichting
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform afspraken, planning en 
aanvraag van BIM Media dd 26 oktober 2014.
De afspraken zoals ook in de aanvraag vermeld, zijn gemaakt in 
overleggen tussen BIM Media en|
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

BIM media 
T.a.v. de heer^^| 
Postbus 16262 
2500 BG Den Haag

Datum 19 februari 2015
Betreft Subsidie tevens vaststelling congres 10 december 2014

Kwaliteitsborging in de bouw, Wordt de bouw vraaggericht?"

Dlrectoraat-Seneraal 
Wonen en Bouwen
DlrecOe Bouwen

TurfmarW 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.facebook.corn/minbzk
www.twltter.com/mlnbzk

Contectnemon

iminh7k.nl

Kenmerti ^ 
2015-0000086614

Uw kenmerk 
27 oktober 2014

Geachte heer^^

Onder verwijzing naar uw aanvraag 26 oktober 2014 waarin u verzoekt om een 
subsidie ten behoeve van het congres op 10 december 2014 "Kwaliteitsborging in 
de bouw, Wordt de bouw vraaggericht?" jongstledens deel ik u mede dat ik bereid 
ben u op grond van de algemene wet bestuursrecht (AWB); De Kaderwet BZK- 
subsidies van 1 juli 2013, het Kaderbesluit BZK-subsidies van 1 juli 2013 en de 
subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 ingaande 1 juli 
2013 (Staatscourant, 20 juni 2013 nr. 16506); hierna te noemen het 
subsidiebesluit en subsidieregeling een subsidie toe te kennen voor de volgende 
activiteit;

1. Congres Kwaliteitsborging in de bouw, Wordt de bouw vraaggericht van 10 
december 2014.

De subsidie is vastgesteld op| 
overgemaakt naar rekeningnummer| 
t.mv. BIM media te Den Haag.

Dit bedrag wordt in één 
1 en BIC

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen;

1. U dient een bewijs te.bewaren dat de gesubsidieerde activiteiten hebben 
plaatsgevonden (bijvoorbeeld een flyer).

2. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac
tiviteiten waarvoor subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen 
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die 
aan de subsidies zijn verbonden zal worden voldaan.

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast te 
stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in voldoende 
mate na leeft. '
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben qeïnfomTeet^^Mocht u nog
telefoon Bvragen hebben, neemt u dan contact op met dhr.

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

Dlrecteur'éóüwen

Datum
19 februari 2015
Kenmerk
2015-0000086614

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar 
maken bIJ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. W&R/DGWB/dlrectie Bouwen, 
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 
datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop 
het bezwaar berust en, zo rnogelljk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DGBRW 
Directie B&E 
Afdeling BB

Directoraat-Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Datum

memo Subsidieverlening

Subsidie ontvanger: 
Naam subsidie:

Bond Nederlandse Architecten
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Advies aan budgethouder:
Is er sprake van een subsidieregeling, zo Ja welke?
Nee ,

Wat houdt de subsidieaanvraag in: De aanvraag omvat (1.) het informeren van 
architectenbureaus over de Wkb in het algemeen en (2.) het via het organiseren 
van proefprojecten ervaring opdoen over de optimale samenwerking van 
architecten met kwaliteitsborgers èn bouwers bij niet-seriële bouwwerken in 
gevolgklasse 1 om de kosten van kwaliteitsborging voor die bouwwerken beperkt te 
houden!

Advies wel/geen subsidie verlenen, wat is de reden:
De aanvraag sluit aan bij de beleidsdoelstellingen en afspraken bestuursakkoord 
BZK-VNG en voldoet overigens aan de administratieve vereisten!

Hoogte van het aangevraagd bedrag en gesubsidieerd bedrag:
De totale kosten zijn^^^^| ex. BTW. Het aangevraagde bedrag is|
BTW. De VNG zal hetzelfde bedrag van^^^| ex. BTW bijdragen.

Welke uitvoeringsvariant wordt gekozen en toelichten waarom:
De variant 80% bevoorschotting en 20% eindafrekening na eihddeclaratie.

Looptijd subsidie (startdatum kan niet in het verleden liggen)
- Begindatum: 1 december 2019 

Einddatum : 1 december 2020

Staat het in het bestedingsplan, wat is de budgetcodering, is het budget toereikend?
- Hoofdstuk?
- Budgetplaats: 101502
- Budgetpositie: 11064
- Grootboekrekening: 49001
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Motivering:
Juist-voor nièt-seriëlé bouwwerken In gevolgklasse 1 kunnen de kosten van 
kwaliteitsborging per bouwwerk oplopen in vergelijking met de kosten in het 
bestaande stelsel, waarbij de kosten voor toetsing van deze bouwwerken door Datum 
gemeenten kunstmatig laag worden gehouden. Aanvaardbare kosten van 
kwaliteitsborging voor alle bouwwerken is een van de uitgangspunten van beleid en 
van het met de VNG afgesloten bestuursakkoord. Deze proefprojecten sluiten hier 
goed bij aan. Met de VNG is afgesproken dat er voldoende diversiteit dient te zijn 
binnen de nieuw op te starten proefprojecten.
Een goede voorlichting van architecten over de Wkb in het algemeen sluit hier goed 
bij aan. Voor deelnemende bouwers is een gedeeltelijke vergoeding opgenomen om 
te voorkomen dat anders de kosten voor opdrachtgevers toenemen en deze alsnog 
afhaken om deel te nemen aan deze proefprojecten.

TOETSPUNTEN VOLLEDIGHEID SUBSIDIE-AANVRAAG

Is de aanvraag ingediend met het standaardformulier (zie onderstaand hyperlink)?

Zo nee, zitten alle aspecten uit het aanvraagformulier in de subsidieaanvraag?

Ga naar startpagina Rijksportaal:

Home? Financieel? Financiële processen BZK Kerndepartement? Subsidies> Hulpmiddelen 
Standaardformulier subsidieaanvraaa

Toetspunten Financieel Medewerker

Heeft de toets of de aanvrager voorkomt in het M&O-register FEZ plaatsgevonden? 
Bankrekeningnummer waarop de subsidie dient te worden gestort. Komt dit overeen met 
de relatiegegevens bij FDC?
Is de Checklist risicoanalyse en Inhoudelijke beoordeling door de beleidsmedewerker 
ingevuld en aan het.dossier toegevoegd?

Toetspunten Beleidsmedewerker

Ga na of de aanvraag de volgende vereiste gegevens bevat:

Doel van de te subsidiëren activiteit;
Overzicht van activiteiten inci. korte toelichting waarmee doel bereikt wordt;

Totale kosten van het project moeten met een PxO-beQrotinQ (dit is het geheel 
van de activiteiten en de bijbehorende kosten: uur x tarief) worden onderbouwd 

o LET OP: de posten Onvoorzien, Winstopsiag en Algemene 
Reserveringen in de begroting worden niet gesubsidieerd; 

v' Bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

Nieuwe aanvragers dienen een recente Uittreksel KvK toe te voegen.

o De KvK-check wordt uitgevoerd op het bestaan van de rechtspersoon 
en de statutaire naam (voor^adressering van de brieven).

Nieuwe aanvragers dienen een bevyijs mee te sturen dat de bankrekening op 
naam van de aanvrager staat, of als een'bankrekeningnummer wijzigt, zodat de 
relatiegegevens aahgemaakt kunnen worden. Is een kopie bankafschrift 
toegevoegd?

Indien er sprake is van opgenomen BTW in de subsidieaanvraag: Kan de 
aanvrager deze verrekenen met de door hem af te dragen BTW? '
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Indien er geen sprake is van een regeling:

o Wordt een voorschot aangeyraagd? Zo ja, is er een weergave of

onderbouwing liquiditeitsbehoefte gedurende het boekjaar waarvoor de 
subsidie wordt aangevraagd, zo mogelijk per tijdvak van 3 maanden 
meegestuurd?

o Voeg een onderbouwing bij afwijking van de voorschot-aanvraag; 
o Indien in de subsidiereoelino gevraagd: 

is de vereiste de-minimusverklaring aanwezig?

Datum
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Branchevereniging
Nederlandse
Architectenbureaus l
Projectplan

Datum
Aan
Van
Onderwerp
Kenmerk

05 december 2019 geactualiseerd 01 februari 2020 
MT/Min BZK/VNG

Projectplan invoering Wkb / Omgevingswet 2020 / 2021 
Pp20191201ap. ■

Projectinformatie

- Opdrachtnemer/ projectleider:
- Naam project:

- Datum:

Samenwerking Architect, Aannemers & Kwaliteitsborgers in 
Unieke Projecten (SAAK-UP)
5.12.2019

Aanleiding

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wèt kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dat 
betekent dat vanaf 1.1.2021 bouvwwerken die behoren tot gevolgklasse 1 onder de Wkb 
vallen. In het kort houdt dit in dat deze bouwwerken bij gereedkomen een verklaring van een 
kwaliteitsborger nodig hebben om te mogen worden gebruikt. Het bevoegd gezag controleert 
niet meer voor start bouw of het ontwerp voldoet aan de bouwregelgeving. Bouwers zullen 
bij oplevering zowel een dossier bevoegd gezag moeten overhandigen aan de gemeente 
voor handhaving als een consumentendossier voor de opdrachtgever. Bouwers zullen ook 
langer en zwaarder aansprakelijk zijn voor gebreken in gebouwen dankzij een wijziging in 
het Burgerlijk Wetboek. BNA verwacht dat een deel van deze verzwaarde aansprakelijkheid 
zal worden doorgelegd naar architecten en andere ontwerpers in het bouwproces.
Daarnaast wordt vanaf 2021 ook de Omgevingswet van kracht en het vernieuwde 
Bouwbesluit (Bbl). Dit houdt in dat er een verschuiving gaat optreden in welke bouwwerken 
vergunningsplichtig of vergunningsvrij zijn en/of in plaats daarvan meldingsplichtig voor de 
bouwactiviteit. Ook de manier waarop de informatie in het Bbl gestructureerd is zal sterk 
afwijken van de manier die architecten gewend zijn van het huidige Bouwbesluit. Alle drie de 
wijzigingen staan met elkaar In verband.
Hoewel de Omgevingswet en de Wkb invloed hebben op de wijze waarop 
architectenbureaus in het algemeen opereren in de bouw heeft de BNA vooral reden tot zorg 
bij een bepaalde groep bureaus en voor een bepaald soort opdrachten. De Wkb zal voor 
architectenbureaus werkzaam in de piet-seriële woning(ver)bouw de grootste wijzigingen 
met zich meebrengen en verdient extra aandacht omdat hier de kosten van kwaliteitsborging 
niet over meerdere woningen kunnen wordën verspreid. Dit kan potentieel een forse en 
ongewenste kostenverhoging voor particuliere opdrachtgevers betekenen. Voor deze groep 
architectenbureaus en opdrachtgevers willen we een Wkb-proefproject opzetten om de 
effecten goed in beeld te krijgen en architecten handvatten te geven hoe zij hun rol in het 
nieuwe stelsel zo optimaal en kostenefficiënt mogelijk kunnen invuilen.

Jollemanhof 14
Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam 

^|@bna.nl | www.bna.nl

Jollemanhof 14 
Postbus 19606, 1000 GP 
Amsterdam

^■@bha.hl I www.bna.nl



Doel

1. Doelstelling(en)
• Doel van dit projectplan is dat de Nederlandse architectenbureaus in het algemeen goed 

geïnformeerd zijn en zich op basis van die informatie goed kunnen voorbereiden op de 
Wkb en de Omgevingswet.

• Architectenbureaus die gebouwen ontwerpen die vallen onder gevolgklasse 1 (zoals 
omschreven in de Wkb en binnen deze categorie vooral de niet-seriële woningbouw) 
wetén hoe zij optimaal mèt kwaliteitsborgers en bouwers kunnen samenwerken opdat 
de kosten van kwaliteitsborging voor particuliere opdrachtgevers zo gering als mogelijk 
zijn. Door deze kennis toe te passen wordt de verdiencapaciteit en het marktaandeel 
van architectenbureaus ónder potentiële particuliere opdrachtgevers zo,min mogelijk 
aangetast. Mogelijk wordt deze zelfs verbeterd.

• Uitgangspunt is hierbij dat de kwaliteit van de ontwerpproducten van architécten door 
interne kwaliteitscontroles op de architectenbureaus beter worden vastgelegd en 
gecommuniceerd met ketenpartners. De Iwaliteitsborger hoeft daardoor minder uren te 
besteden aan het controleren van het bouwplan en de opdrachtgever heeft minder 
kosten. Hiervoor wordt in het proefproject de bij architectenbureaus reeds aanwezige 
kennis van het Bouwbesluit en hoe plannen intern het beste kunnen worden getoetst 
beter verankerd.

• Naast het doel voor onze leden en bredere achterban heeft dit project tot doel dat 
particuliere woningbezitters (en potentiële opdrachtgevers) die zijn aangesloten bij 
Vereniging Eigen Huis geïnformeerd zijn over de wettelijke wijzigingen en specifiek hoe 
de taken, rollen en verantwoordelijkheden in het nieuwe stelsel zijn verdeeld tussen 
opdrachtgever, architect, kwaliteitsborger en bouwer.

2. Doelgroepen
1. Architectenbureaus in het algemeen en specifiek bureaus aangesloten bij de BNA die 

werkzaam zijn in de woningbouw en andere gevolgklasse 1 projecten;
2. Bouwregelgevingsexperts werkzaam bij de architectenbureaus (Wkb, Omgevingswet, 

Bbl);
3. Particuliere woningbezitters met verbouwings- en uitbreidingsplannen en potentiële 

opdrachtgevers van bouwwerken in gevolgklasse 1 (Wkb);
4. Bouwers en kwaliteitsborgers.

Resultaat

1. Eindresultaat
• Medio 2020 is 90% van onze leden (ruim 1100 bureaus) op de hoogte van de gevolgen 

van de invoering van de Wkb en de relatie die de Wkb heeft met de Omgevingswet en 
het Bbl. 80% van deze groep weet hoe zij zich moeten voorbereiden op deze 
wijzigingen. 80% van deze groep weet welke consequenties deze wijzigingen voor hun 
projecten hebben.

• Van deze laatste groep heeft 70% een Webinar en/of een fysieke 
voorlichtingsbijeenkomst bij de BNA Academie in het voorjaar gevolgd (ca. 400-600 
bureaus). Vooral de bureaus die werkzaam zijn in de (niet-seriële) woningbouw, die met 
particuliere opdrachtgevers werken en/of veel opdrachten hebben die vallen in
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gevolgklasse 1 zijn op de hoogte van deze wijzigingen en de uitkomsten van het 
proefproject.

• Architectenbureaus zijn op de hoogte van hun verantwoordelijkheden en kansen bij de 
informatie-uitwisseling tussen architect - kwaliteitsborger- bouwer. Architectenbureaus 
(met een volledige opdracht) weten hoe zij in potehtie de kosten voor kwaliteitsborging 
bij kleine projecten kunnen beperken. Via de proefprojecten weten zij of het helpt dat de 
informatie en documentatie van hun plannen ten behoeve van kwaliteitsborging goed op 
orde zijn en welke middelen hiervoor kunnen worden ingezet.

• Architectenbureaus zetten in op een verbeterde (regelgevingstechnische) 
kwaliteitscontrole van de informatie die zij aan de bouwer en kwaliteitsborger 
verstrekken.

• Particuliere opdrachtgevers weten wat de toegevoegde waarde is van het inzetten van 
een architect in samenwerking met een kwaliteitsborger bij nieuw- en 
verbouwopdrachten en kunnen een globale inschatting maken van de kosten die 
hiermee gepaard gaan.

• Bouwers en kwaliteitsborgers weten wat de toegevoegde waarde van architecten in het 
bouwproces is als het draait om kwaliteitsborging.

2. Tussentiidse resultaten
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3. Kansen
Het proefproject biedt de volgendé kansen:

4. Risico’s
Bij het proefproject kunnen de volgende risico's worden geïdentificeerd:
• Er is onvoldoende financiële medewerking van gemeenten op het vlak van leges (leges 

worden hetzij niet (substantieel) verlaagd of niet gebruikt om extra kosten van de 
kwaliteitsborger in het kader van het proefproject te subsidiëren) gedurende de 
proefperiode;

• Er zijn te weinig proefprojecten binnen de zes maanden van het proefproject omdat ach 
te weinig andere gemeenten (arxfers dan Rotterdam) bij de VNG melden die aan het 
proefproject “Samenwerking Architect, Aannemers & Kwaliteitsborgers in Unieke 
Projecten (SAAK-UP)” willen meedoen;
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• Architectenbureaus die in andere gemeenten (die geen deel uitmaken van het 

regelgevende kader van de CHW) meedoen aan het proefproject krijgen geen volledige 
opdracht van de opdrachtgever \waardoor het model van Architect aan Zet en de rol van 
de architect onvoldoende uit de verf komt;

• Er melden zich te weinig bouwers aan of bouwers van projecten die door 
architectenbureaus worden aangemeld willen niet aan hét proefproject deelnemen;

• Er melden zich teveel architectenbureaus/bouwers in verhouding tot de toegekende 
subsidie;

• Er zijn te weinig kwaliteitsborgers beschikbaar voor de te monitoren bouwprojecten 
binnen het proefproject.

• De kosten voor het inschakelen van een kwaliteitsborger in de proefprojectfase wordt 
door zowel de bouwer als de opdrachtgever als te hoog ervaren.

5. Haalbaarheid
Het is een realistisch project mits vanuit de BNA voldoende tijd en aandacht aan vooral de 
werving en begeleiding van de architectenbureaus die aan de proefprojecten deelnemer 
wordt besteed. De benodigde begeleiding en financiële dekking wordt realistischer naarmate . 
de verstrekte subsidie hoger is. Het project is niet haalbaar als de BNA geen subsidie krijgt 
voor het inhuren van de extra ondersteuning voor de monitoring en begeleiding van de 
proefprojecten. Ook onvoldoende financiële tegemoetkoming van de.opdrachtgever voor de 
(extra) kosten die door de ,kwaliteitsborger voor de monitoring móeten worden gemaakt zal 
tot een te laag volume van aangemelde projecten leiden binnen deze proef.

Voorwaarden

1. Projectleider
De projectleider moet goed op de hoogte zijn van het wettelijke kader van de Wkb en flexibel 
in zijn tijdsbesteding zijn. Afhankelijk van het aantal proefprojecten zal hij tussen de^m 

aan het opstarten van het project, begeleiding van de proefprojecten en het mede 
' opstellen van de eindrapportage besteden.

2. Projectteam
Het projectteam bestaat vanuit de BNA uit de beleidsmedewerker ontwerpproces en techniek 
en een senior communicatiemedewerker plus de programmamanager van de BNA Academie. 
Zo mogelijk is ook één van de community managers van de BNA betrokken.
Daarnaast behoort een van de medewerkers van de KiK Campus tot de vaste kern het 
projectteam omdat deze persoon de feitelijke monitoring van de proefprojecten zal gaan 
uitvoeren. Verder zal het team buiten de BNA bestaan uit vertegenwoordigers van de 
Bouwend Nederland, de VNG, de gemeente Rotterdam, het instituut voor Bouwkwaliteit en 
de Vereniging van kwaliteitsborgers.

3. Het proefproject wordt onafhankelijk geëvalueerd door een externe partij die door de 
begeleidingscommissie proefprojecten wordt aangesteld (de kosten hiervoor maken geen 
deel uit van dit proefproject en projectplan).
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Financiële iniddelen 

1. Budget
Afhankelijk van het aantal proefprojecten en deelnemende gemeenten eh hoogte van de eigen 
bijdrage van deelnemers aan voorlichtingsbijeenkomsten, bedraagt het budget tussen de circa 

Een globale begroting is als bijlage bij dit projectplan gevoegd.

Opbrengsten
BNA vraagt 50% van het benodigde budget als subsidie aan bij het ministerie van BZK en 
50% bij de VNG. Deel van het budget kan worden gedekt met inkomsten van
deelnemers aan voorlichtingsbijeenkomsten. |

De uren van
kwaliteitsborger worden ingeschat op basis van eerdere proefprojecten en op basis van een 
realistisch uurloon voor 50% aangevraagd als subsidie.

Aanpak

1. Het project bestaat uit twee delen.
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2. Fasering
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3. Activiteitenplanning/fasering 
a. Zie bijlage.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Subsidieaanvraagformulier
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. De toelichting treft
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SubsidieaanvraagFormulier

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier irivult. De 
. toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk invullen van de 
subsidieaanvraag.-•

f'

Een volledige aanvraag is ondertekend door de daartoe bevoegde statutair 
bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal'in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescaride formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar:

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

■

Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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Subsidieaanvraagformutier

Subsidieaanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

1.1.1 Gegevens organisatie

Organisatie

Rechtsvorm

Kvk Inschrijfnummer

BTW-nummer

Banknummer
/

Bezoekadres

Branchevereniging Nederlandse 
Architectenbureaus (BNA)

Vereniging

40531539

NL002565924B01

Jollemanhof 14 
1019GW Amsterdam

Postadres Postbus 19606 
lOOOGP Amsterdam

1.1.2 Contactpersoon

Contactpersoon

Telefoon

E-malladres bna.nl
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Subsidieaanvraagformuller

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doe!

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidiëren activiteit.

Doel van dit projectplan Is dat de Nederlandse 
architéotenbureaus in het algemeen goed geïnformeerd zijn en 
zich op basis van die informatie goed kunnen voorbereiden op de 
Wkb en de Omgévingswet.
Architectenbureaus die gebouwen ontwerpen die vallen onder 
gevpigklasse 1 {zoals omschreven in de Wkb en binnen deze 
categorie vooral de niet-seriële woningbouw) weten hoe zij 
optimaal met kwaliteitsborgers en bouwers kunnen samenwerken 
opdat de kosten van kwaliteitsborging voor particuliere 
opdrachtgevers zo gering als mogelijk zijn.

1:2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toelichting waarmee 
u uw doel wilt bereiken.

.1. Het project bestaat, uit twee delen.
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Subsidleeanvraagformulier

13

1.2.3 Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project?

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben?
waarvan ministerie van BZK
waarvan VNG
Kunt u BTW verrekenen?

Wat is de looptijd van de gesubsidieerde 
activiteiten?

1-12-2019
1-12-2020

Indien mogelijk, wilt u een voorschot? Ja

Geef een onderbouwing bij uw voorschotverzoek, waaruit uw 
liquiditeitsbehoefte blijkt gedurende de looptijd van uw subsidieaanvraag:
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Subsidieoanvraagfo'rmuiier

Gebakerd op de fasering/planning (zie bijlage) stellen wij de 
voloende vooreGhotrfioelind vQOf '

Heeft u elders subsidieaanvragén hiervoor 
aangevraagd en/of subsidie ontvangen? Ja

Indien 'Ja' graag uw aanvraag hieronder toelichten.

Het totale project wordt voor 50% gefinancierd door het ministerie 
van BZK en 50% door de VNG

1.3 Ondertekening

■Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum

3-2-2020 Amsterdam

andtekenih

Naam:|____________________
Functie: mariager Buréau BNA

Bij deze aanvraag,dient u de volgende bijlagen mee te sturen; 
Gespecificeerde begroting (pxq)
Bij eerste aanvraag: uittreksel van het KvK-register en kopie 
bankafschrift.
Projectplan met activiteiten 
Planning/fasering
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Subsldieaanvraagformutier

Toelichting

Aan te leveren informatie '

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op één project, is volledig 
ingevuld en gaat vergezeld van alie gevraagde bijlagen en bescheiden. Er 
dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag 
meegestuurd te worden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u dè gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vullen. ,

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en , 
achternaam van de contactpersoon in te vullen (dus niet "v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doel ^
Hier geeft u kort aan wat u bereikt wilt hebben als het project is afgerond. U . 
kunt hier ook eventuele producten benoemen die het project zal opleveren 
(bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef;een reële opgave van wat u wilt bereiken. Het al dan niet realistisch zijn 
van de doelstelling weegt me bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet te 
nemen acties weer per activiteit. U dient tevens aan te geven welke 
resultaten en effecten de omschreven activiteiten ópleveren. U vult bij iedere 
activiteit in welke resultaten en effecten de activiteit oplevert voor de 
doelstelling van het project.

U dient de resultaten en effecten "output en outcome gericht" te formuleren. 
Als output wilt u bijvoorbeeld bij activiteit 1 een congres of bijeenkomst 
organiseren. Resultaten en effecten kunnen in dit verband zijn dat u 600 
uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen en 20 deelnemers 
hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en looptijd 

Kosten
Vul zowel de totale kosten van het project in als het deel van de kosten dat u 
gesubsidieerd wilt hebben. Het g'evraagde gesubsidieerde bedrag wordt in 
relatie tot het doel dat. u ermee wilt bereikèn en de activiteiten die u wilt 
ontplooien, meegewogen in de beoordeling. Specificeer uw kosten zo veel 
mogelijk in de begroting met personele én materiele kosten, en in prijs maal 
hoeveelheid (pxq). Geef daarbij ook aan of deze kosten inclusief of exclusief 
BTW zijn begroot.
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SubsidieaanvraagTormulier

sm
Indien u BTW-plichting bent en betaalde BTW kunt verrekenen, dan is BTW in 
de subsidie niet subsidiabel. Indien u de te betalen BTVV voor de subsidie 
activiteiten niet kunt verrekenen en die BTW een kostenpost voor.^u vormt, 
dan kunt u door u te betalen BTW meenemen in de berekening van de 
begroting.

Looptijd
Geef hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben wij 
nodig voor de planning van de verantwoording en afwikkeling in geval van 

, verstrekking van de subsidie. ■

Bevoorschottino
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en onderbouw uw 
voorschotverzoek. Het is ter beoordeling aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties of zij akkoord gaat met uw voorstel en in 
hoeveel termijnen u het voorschot uitgékeerd zult krijgen.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij behandeling 
van üw aanvraag dient uw organisatie geregistreerd te staan in het KvK- 
register. Onderteken het formulier met dat datum, plaats, handtekening, uw 
naam en functie.

Bijlagen
U dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag mee te 
sturen. Indien u voor het eerst subsidie aanvraagt bij BZK dient u een 
uittreksel van het KvK-register en een kopie bankafschrift mee te sturen. 
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, 
beleidsplan, etc.

Behandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderingsgevallen geldt een termijn 
van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarbij sprake is 
van EU-cofinanciering of bij aanvragen waarvoor een beoordelingscommissie 
moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 weken na ontvangst van uw 
aanvraag een ontvangstbevestiging.

Ontbrekende informatie
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvplledig is, 
ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de ontbrekende 
informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de informatie aan te 
leveren.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Checklist risico-analyse en inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zullen In samenhang wórden beoordeeld. In beide gevallen moet er 
gekeken wórden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het invullen van de checklist Is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te allen tijde in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met de Financieel medewerker van de directie. Komen jullie er 
samen niet uit dan kun je een mail sturen aan de processenbalie van FEZ I

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag:

Periode: Klik óf tik om tekst in te voeren.

Vraag Ja/nee Risico Toelichting
Hoog Midden Laag

AANVRAAG
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen problemen . 
voóroédaan? Zo ia, welke? •

Nee

□ □ KI
Klik of tik om tekst in te voeren.

Ihdién er een verzoek om 
aanvullende informatie moest 
worden gevraagd, kón deze 
informatie gemakkêlijk en snel 
worden aanoeleverd?

Ja

□ □ KI
Klik of tik om tekst in te voeren.

ACTVITEITEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraag?

Ja □ KI Klik of tik'om tekst in te voeren.

Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraao?

Ja
□ KI Klik of tik om tekst in te voeren.

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidsliinen van BZK?

Ja □ ■ □ KI Klik of tik om tekst in te voeren.

Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben 
plaatsgevonden is het resultaat meetbaar 
en het risico oo M&O kleiner.)

Nee

□ □ KI
Klik of tik om tekst in te voeren.



FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoende inzicht in de besteding 
van de subsidiemiddelen? -

Ja
□ □ KI Klik of tik om tekst in te voeren.

Is er voldoeride vertrouwen dat 
de activiteiten met deze subsidie 
gefinancierd kunnen worden?

Ja
• □ ■■■ □ lEI Klik of tik om tekst in te voeren. '

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde 
termijn kunnen worden voltooid?

'Ja
□ □ Klik of tik om tekst in te voeren.

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
ultaevoerd?

Nee

□ □
Klik of tik om tekst in te voeren.

Is er voldoende vertrouwen In de 
'haalbaarheid van de activitèiten?

Ja □ □ 0 Klik of tik om tekst in te voeren.

Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling vèn de 
subsidie?

Ja
□ □ Klik of tik om tekst in te voeren.

Bestaat er voldoende vertrouwen 
in de capaciteit oiri de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

Ja
□ □ KI Klik of tik om tekst in te voeren.

TOTAAL OORDEEL Akkoord Klik of tik om
tekst in te
voeren.

Klik of tik om
tekst in te
voeren.

laag Klik of tik om tekst in te voeren.

Alleen toelichten als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoord ja Is, Is het risico laag.
J

Naam:l

Datum: dinsdag 4 februari 2020



> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

BNA
T.a.v. mevrouw I 
Postbus 19606 
1000 GP Amsterdam

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Datum 2 maart 2020
Referentienummer 2020-3587
Betreft Subsidie BNA " Samenwerking Architect, Aannemers

& Kwaliteitsborgers in Unieke Projecten (SAAK-UP)

Geachte mevrouw I

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

Turfmarkt 147
Den haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.r1Jksovertieid.nl
virww.facebook.com/minbzk
www.twltter.com/minbzk

minbzk.nl

Kenmerk
2020-0000040378

Uw kenmerk

Onder verwijzing naar uw subsidieaanvraag van 5 december 2019 waarin u 
verzoekt om een subsidie voor het project "Samenwerking Architect, Aannemers 
& Kwaliteitsborgers in Unieke Projecten (SAAK-UP)" deel ik u mede dat ik bereid 
ben u, op grond van Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 
2013 een subsidie toe te kennen voor een bedrag van m^^|voor de 
activiteiten zoals beschreven In uw projectplan.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, 
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot 
verstrekt van 80 % van het te subsidiëren bedrag. Dit voorschot van jBIHIi 
wordt na het verzender^ar^^eschilddng betaalbaar gesteld op uw 
rekeningnummerH^^|^H^H||ten name van BNA.

De start van de subsidieactiviteiten is op 1 december 2019. De activiteiten zullen 
uiterlijk 1 december 2020 zijn afgerond.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een 
vaststellingaanvraag In te dienen. Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag 
daarom uiterlijk 1 maart 2021 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na 
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij 
punt a hieronder beschreven bewh^Na vaststelling van de subsidie zal het 
eventuele restantbedrag van^^^|op bovengenoemd rekeningnummer gestort 
worden.

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

a. U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde 
activiteiten hebben plaatsgevonden.
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Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

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

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

Datum
2 maart 2020
Kenmerk
2020-0000040378

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

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

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

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bIJ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/B&E 
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 
datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop 
het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht.
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Subsidie aanvraag BZK ikv WKB 

fase 1

Activiteit
Tarief Out of Pocket Subtotaal

extern intern



Out of PocTariefuren uren
internActivite t extern

totaal



fase 3
Subtotaal Tariefurenuren

internActiviteit ern

töToat



Out of Pod Subtotaal



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DGBRW 
Directie B&E 
Afdeling BB

DIrectoraat-Genéraa I 
Bestuur Ruimte en Wonen
Datum

memo Subsidieveriening

Subsidie ontvanger: Bouwend Nederland
Naam subsidie: Implementatie de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Advies aan budgethouder:
Is er sprake van een subsidieregeling, zo ja welke?
Nee

Wat houdt de subsidieaanvraag in:
Leden van Bouwend Nederiand optimaal voorbereiden op de invoering van de Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen op I januari 2021. Met het aannemen van de 
Wkb wordt Bouwend Nederland een intensieve vooriichtingscampagne gelanceerd 
om leden voor te bereiden op de Wkb en te zorgen dat de implementatie van de 
Wkb in de bouwsector zo goed mogeiijk verioopt.

Advies wel/geen subsidie verienen, wat is de réden:
De aanvraag sluit aan bij de beleidsdoelsteiiingen en afspraken bestuursakkoord 
BZK-VNG en voldoet overigens aan de administratieve vereisten.

Hoogte van het aangevraagd bedrag en gesubsidieerd bedrag:

Welke uitvoeringsvariant wordt gekozen en toelichten waarom:
Bevoorschotting 80% vanwege oa. kosten die in het 
beginstadium gemaakt worderi voor ontwikkeling van trainingen en 
aanvuilende ontwikkel/impiementatie kosten.

Looptijd subsidie (startdatum kan niet in het verleden liggen)
- Begindatum: 1 september 2019 

Einddatum : 1 januari 2021

Staat het in het bestedingsplan, wat is de budgetcodering, is het budget toereikend?
- Hoofdstuk: 7
- Budgetplaats: 1015Ó2
- Budgetpositie: 11064 

Grootboekrekening: 49001
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Motivering:
Om te komen tot een soepel in voering van het beoogde stelsel van 
kwaliteitsborging is van belang dat partijen zich goed én tijdig voorbereiden. Voor 
bouwers leidt de Wkb.tot belangrijke veranderingen en een goede voorlichting is Datum 
hierbij van belang. De activiteiten van Bouwend Nederland dragen gericht aan de 
goede en tijdige voorbereiding bij. De opzet van het programma is goed doordacht 
en evenwichtig, de inleiders zijn terzake kundig en de opkomsten bij de 
bijeenkomsten tot nu toe zijn goed.

TOETSPUNTEN VOLLEDIGHEID SUBSIDIE-AANVRAAG

Is de aanvraag ingediend met het standaardformulier (zie onderstaand hyperlink)?

Zo nee, zitten alle aspecten uit het aanvraagformulier in de subsidieaanvraag?

Ga naar startpagina Rijksportaal:

Home? Financieel? Financiële processen BZK Kerndepartement? Subsidies> Hulpmiddelen 
Standaardformulier subsidieaanvraag

Toetspunton Financiool Modcwerker
□ Heeft de toets of de aanvrager voorkomt in het M&O-register FEZ plaatsgevonden?

□ Bankrekeningnummer waarop de subsidie dient te worden gestort. Komt dit overeen met 
de relatiegegevens bij FDC?

□ Is de Checklist risicoanalyse en Inhoudelijke beoordeling door de beleidsmedewerker 
ingevuld en aan het dossier toegevoegd?

Toetspunten Beleidsmedewerker
Ga na of de aanvraag de volgende vereiste gegevens bevat:

□ Doel van de te subsidiëren activiteit;

□ Overzicht van activiteiten incl. korte toelichting waarmee doel bereikt wordt;

□ Totale kosten van het project moeten met een PxO-bearotina (dit is het geheel 
van de activiteiten en de bijbehorende kosten: uur x tarief) worden onderbouwd 
LETpP: de posten Onvoorzien, Winstopslag en Algemene Reserveringen in de ' 
begroting worden niet gesubsidieerd;

□ Bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

□ Nieuwe aanvragers dienen een recente Uittreksel KvK toe te voegen.

De KvK-check wordt uitgevoerd op het bestaan van de rechtspersoon en de 
statutaire naam (voor adressering van de brieven).

□ Nieuwe aanvragers dienen een bewijs mee te sturen dat.de bankrekening op 
naam van de aanvrager staat, of als een bankrekeningnummer wijzigt, zodat de 
relatiegegevens aahgemaakt kunnen worden. Is een kooie bankafschrift 
toegevoegd?

□ Indien er sprake is van opgenomen BTW in de subsidieaanvraag: Kan de 
aanvrager deze verrekenen met de door hem af te dragen BTW?

□ Indien er geen sprake is van een reoelino:

Wordt een voorschot aangevraagd?

Pagina 2 van 3



Zo ja, is er een weergave of onderbouwing liquiditeitsbehoefte gedurende het 
boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, zo mogelijk per tijdvak van 
3 maanden meegestuurd?

Voeg een ondérbouwing bij afwijking van de voorschot-aanvraag;

Indien in de subsidieregeling oevraaod:

- is de vereiste de-minimusverklaring aanwezig?

Datum
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I Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Subsidieaanvraagformulier
Impleirientatie WKB

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. Oe toelichting treft

Versiedatum: 1 Juli 2018



Subsldteaanvraagformulier

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk Invüllen van de 
subsidieaanvraag.

Een volledige aanvraag is ondertekend door de daartoe bevoegde statutair 
bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar;

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directoraat Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 
Directie Bouwen en Energie 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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1.1

1.1.1

Substdieaanvraagformuller

Subsidieaanvraag

Gegevens aanvrager

• /
Gegevens organisatie

Organisatie

Rechtsvorm

Kvk Inschrijfnummer

BTW-nummer

Banknummer

Bezoekadres

Postadres

1.1.2 Contactpersoon

Contactpersoon

Telefoon

E-maliadres'

Versiedatum: 10 Juli 2019

Bouwend Nederland 

Vereniging 

40408058 

NL009334531B01

Zllverstraat 69 
2718 RP, Zoetermeer

Postbus 340
2700 AH, Zoetermeer

bouwendnedeiiand.nl
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Subsidleaanvraagformuller

1.2

1.2.1

1.2.2

Beschrijving aanvraag

Doel /

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidiëren activiteit.

Leden van Bouwend Nederland optimaal voorbereiden op de invoering 
van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen op 1 januari 2021. Met 

; het aarinemen van de Wkb wordt Bouwend Nederland een intensieve 
; voorlichtingscampagne gelanceerd om leden voor te bereiden öp de 
1 Wkb en te zorgen dat de implementatie van de Wkb in de bouwsector 

zo goed mogelijk verloopt.

Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toelichting waarmee 
u uw doel wilt bereiken.

Versiedatum; 10 Juli 2019

-
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Subsldieaanvraagformulier
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SubsIdleasnvraagFormulier

1.2.3 Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project? 

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben? 

Kunt u BTW verrekenen?

Wat is de looptijd van de gesubsidieerde

Indien mogelijk, wilt u een voorschot?

1-8-2019
1-1-2021

Geef een onderbouwing bij uw voorschotverzoek, waaruit uw 
liquiditeitsbehoefte blijkt gedurende de looptijd van uw subsidieaanvraag:

Graag 80% bevoorschotting vanwege oa. kosten die in het 
beginstadium gemaakt worden voor ontwikkeling van trainingen en 
aanvullende ontwikkel/implementatie kosten.

1.3

Heeft u elders subsidieaanvragen hiervoor 
aangevraagd en/of subsidie ontvangen? ^

Indien 'la' graag uw.aanvraag hieronder toelichten.

Nee

Ondertekening
Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum

Vul hier datum in.

\ r Cm z'

Plaats 

Vul hier plaats in

Naam:
Functie: \yj)

Bij deze aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen: 
Gespecificeerde begroting (pxq)

- Bij eerste aanvraag: uittreksel van het KvK-register en kopie 
bankafschrift.
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, 
beleidsplan, etc.
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SubsidleaanvraagFormuller
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Subsldleaanvraagformuller

Toelichting

I

Aan te leveren Informatie

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden In behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op één project, is voiledig 
ingevüld en gaat vergezeld van'alle gevraagde bijlagen en bescheiden. Er 
dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag 
meegestuurd te worden.

1.1.1. Contactgegevens
BIJ deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vullen.

1.1.2. Contactpersoon
U dient dé voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon |n te vullen (dus niet "v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doel
Hier geeft u kort aan wat u'bereikt wilt hebben als het project is afgerond. U 
kunt hier oók eventuele producten benoemen die het project zal opleveren 
(bijvoorbeeld; een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reële opgave van wat u wilt bereiken. Het al dan niet realistisch zijn 
van de doelstelling weegt me bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet te 
nemen acties weer per activiteit. U dient tevens aan te geven welke 
resultaten en effecten de omschreven activiteiten opleveren. U vult bij iedere 
activiteit in welke resultaten en effecten de activiteit oplevert voor de 
doelstelling van het project.

U dient de resultaten en effecten "output en outcome gericht" te formuleren. 
Als output wilt u bijvoorbeeld bij activiteit 1 een congres of bijeenkomst 
organiseren. Resultaten en effecten kunnen in dit verband zijn dat u 600 
uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen en 20 deelnemers 
hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en looptijd 

Kosten
Vul zowel de totale kosten van het project in als het deel van de kosten dat u 
gesubsidieerd wilt hebben. Het gevraagde gesubsidieerde bedrag wordt in 
relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de activiteiten die u wilt 
ontplooien, meegewogen in de bëoordeling. Specificeer i!iw kosten zo veel 
mogelijk in de begroting met personele en materiele kosten, en in prijs maal 
hoeveelheid (pxq). Geef daarbij ook aan of deze kosten inclusief of exclusief 
BTW zijn begroot.
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Subsldieaanvraasformuller

amIndien u BTW-plichting bent en betaalde BTW kunt verrekenen, dan Is BTW in 
de subsidie niet subsidiabel. Indien u de te betalen BTW voor de subsidie 
activiteiten niet kunt verrekenen en die BTW een kostenpost voor u vormt, 
dan kunt u door u te betalen BTW meenemen in de berekening van de 
begroting.

Looptijd
Geef hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben wij 
nodig voor de planning van dé verantwoording en afwikkeling in geval van 
verstrekking van de subsidie.

Bevoorschottino
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en onderbouw uw 
voorschotverzoek. Het Is ter beoordeling aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties of zij akkoord gaat met uw voorstel en in 
hoeveel termijnen u het voorschot uitgekeerd zult krijgen.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij behandeling 
van uw aanvraag dient uw organisatie geregistreerd te staan in het KvK- 
register. Onderteken het formulier met dat datum, plaats, handtekening, uw 
naam en functie.

Bijlagen
U dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag mee te 
sturen. Indien u voor het eerst subsidie aanvraagt bij BZK dient u een 
uittreksel van het KvK-register en een kopie bankafschrift mee te sturen. 
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, 
beleidsplan, etc.

Behandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderingsgevallen geldt een termijn 
van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarbij sprake is 
van EU-cofinanciering of bij aanvragen waarvoor een beoordelingscommissie 
moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 weken na ontvangst van uw 
aanvraag een ontvangstbevestiging.

Ontbrekende informatie
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig is, 
ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de ontbrekende 
informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de informatie aan te 
leveren.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangelevèrd. U wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht.

-

Versiedatum; 10 juli 2019 Pagina 10 van 10



Checklist risico-analyse en inhoudelijke beoordeling
De inhoudelijke beoordeling en de risico-analysè overlappen.elkaar grotendeels en zullen In samenhang worden beoordeeld. In belde gevallen moet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het Invullen van de checklist is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Onelgenlijk Gebruik) en zal te allen tijde in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemeh met de Financieel medewerker van de directie. Komen jullie er 
samen niet uit dan kun je een mail sturen aan de processenballe van FEZ I

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag: Bouwend Nederland 
Periode: 1 aug 2019 tot 1 jan 2021

Vraag la/nee Risico Toelichting
Hoog Midden Laag

AANVRAAG
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag hééft ingediend, 
hebben zich toén problemen 
voorgedaan? Zo ia, welke?

Nee

□ □ 13 .

Indien er een verzoek om 
aanvullènde informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aarigeleverd?

Ja

□ □ 13

ACTVITEITEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraaa?

Ja □ □ KI
Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?

Ja
□ □ KI

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidslHnen van BZK?

Ja □ . □ KI
Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de activrtetten reeds hebben 
plaatsgevonden is het resultaat meetbaar 
en het risico oo M8tO kleiner.)

Ja

□ □ KI



FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoende inzicht in de besteding 
van de subsidiemiddelen?,

Ja
□ KI

Is er voldoende vertrouwen dat 
de activiteitèn met deze subsidie 
gefinancierd kunnen worden?

Ja
□ . □ KI

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde 
termijn kunnen worden voltooid?

Ja
□ □ EI

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitoevoerd?-

Nee

□ El □
BZK is regelmatig op de hoogte gehouden van 
de voortgang van de uitvoering van de 
activiteiten.

Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten? '

Ja □ □ KI
Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling van de 
subsidie? i

Ja
□ . □ El

^staat er voldoende vertrouwen 
in deicapaciteit óm de activiteiten 
naar behóren uit te voeren?

Ja
□ □ KI

TOTAAL OORDEEL Aanvraag
toewijzen

Activiteiten is conform voorwaarden en 
afspraken naar tevredenheid uitgevoerd

Alleen toelichten als het antwoord nee is. Het Hsico Is dan hoog of middel. Als het antwoord Ja Is, Is het risico laag.

Naam:l

Datum; woensdag 20 mei 2D20



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haao

Bouwend Nederland 
T.a.v. de heeri 
Postbus 340 
2700 AH Zoetermeer

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwrn en Energie

Turfmarkt 147
Den haag
Postbus 20011
2500 EA Oen Haag
wwvr.riJksoverheid.nl
www.f3cebook.com/mlnbzk
www.twltter.com/minbzk
Contactpersoon

Datum
Referentienummer
Betreft

Geachte heer)

26 Juni 2020 
2020-0000003570
Subsidie Bouwend Nederland " Implementatie Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen”

iminbzk.nl

Kenmerk
2020-0000039577

Uw kenmerk

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

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, 
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorscho^^ 
verstrekt van 80% van het te subsidiëren bedrag. Dit voorschot van^^^^^l 
wordt na het verzenden van de beschikking betaalbaar gesteld op uw 
rekeningnummerten name van Bouwend Nederland.

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

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een' 
vaststellingaanvraag ih te dienen. Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag 
daarom uiterliJk 1 april 2021 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na 
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij 
punt a hieronder beschreven bewhs^a vaststelling van de subsidie zal het 
eventuele restantbedrag van|^^^|op bovengenoemd rekeningnummer 
gestort worden.

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

a. U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde 
activiteiten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een congres- of
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onderzoeksrapport). Tevens dient u een einddeclaratie (prestatie en 
gerealiseerde kosten) over te leggen, welke is opgesteld conform de door 
u ingediende begroting.

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

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

d. Indien met gebruikmaking van deze subsidie derden worden ingehuurd 
om commerciële activiteiten te verrichten, dient gewaarborgd te worden 
dat deze activiteiten tegen marktconforme voorwaarden of met 
inachtneming van de de-minimisverordening (Verordening (EU) Nr. 
1407/2013) worden uitgevoerd. Aangetoond zal moeten worden op welke 
wijze Stichting Bouwkwaliteit hiervoor zorg draagt. Eén van de manieren 
om activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te realiseren is 
bijvoorbeeld het vragen van meerdere offertes.

e. De vereniging dient een gescheiden boekhouding te hanteren, op 
zodanige wijze dat de inkomsten en uitgaven voor dit project gescheiden 
van de overige activiteiten van de vereniging worden geadministreerd

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben jieemU^an contact op met de heerm|^^^^p bereikbaar 
onder nummer^^^^^^^

’V-

Hoogachtend,
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ^
manriens deZe,,

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwm en Energie

Datum

26 juni 2020
Kenmerk
2020-0000039577^

Directéur Bouwen en Energie
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Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief , 
bezwaar maken bij de/Minlster van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatlés, t.a.v. OGBRW/B&E 
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 
datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronclen waarop 
het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht.

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwm en Energie

Datum
26 juni 2020
Kenmerk
2020-0000039577
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Building Chanae^ugport B.V.
T.a.v. de heer|||[|||||||
Van der Burghweg 1 
2628 CS Delft

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

Turfmarkt 147 
Oen Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag www.rliksoverheld.nl

imlnbzk.nl

Datum 9 mei 2019
Referentienummer 2019-0000039983

Kenmerk
2019-0000201339

Uw kenmerk

Betreft

Geachte heeri

Subsidie Building Changes Support "Koplopers wkb 
lOplus"

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 22 maart 2019 waarin u verzoekt om een 
subsidie voor het project "Koplopers wkb lOplus" deel ik u mee dat ik bereid ben 
u, op grond van de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 
2013, een projectsubsidie toe te kennen voor een bedrag van ^^^^|voor de 
activiteiten zoals beschreven in het projectplan.

De subsidie is vastgesteld op[|||||||m Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor 
uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. U kunt het bedrag 
binnenkort verwachten op rekeningnummer t.n.v.
Building Changes Support.

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

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

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

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

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

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

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

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

Datum
9 mei 2019
Kenmerk
2019-0000201339

directeur Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. OGBRW/BBE, 
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Met bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn. van een 
datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop 
het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DGBRW

Directie Bouwen & Energie
Afdeiing Boüwregeigeving en bouwkwaiiteit

Directoraat-Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Datum

memo Subsidieveriening

Subsidieontvanger: gBou
Naam subsidie Evaiuatie proefprojecten Wkb door gBou

Advies aan budgethouder:
Is er sprake van een subsidieregeiing, zo ja weike?
Nee

Wat houdt de subsidieaanvraag in:
Een handvol koploperbedrijven heeft zijn nek uitgestoken om zelf te gaan ervaren 
hoe het stelsel ban kwaliteitsborging werkt en waar de jjitdagingen liggen. De 
leerervaringen uit deze trajecten kunnen deelbaar gemaakt worden, zodat ze een 
bijdrage kunnen leveren voor versnelling en verdieping van de implementatie voor 
andere organisaties.
Dit plan dient als basis voor de evaluatie van minimaal 10 relevante projecten waar 
kwaliteitsborging conform de Wkb is toegepast. Door inzet van gecertificeerde 
kwaliteitsborging en procesbegeleiding kunnen kennis en ervaringen op een 
gestructureerde wijze deelbaar gemaakt worden.

Advies wel/geen subsidie verienen, wat is de reden:
BZK zet tot aan inwerkingtreding'van het stelsel van kwaliteitsborging in op het . 
stimuleren van zo veel mogelijk proefprojecten, waarmee rriarktpartijen ervaringen 
op kunnen doen met het beoogde stelsel. De proéfprojecten van gBou zijn reeds 
uitgevoerd, maar er was geen budget om de ervaringen goed in kaart te brengen. 
Met deze aanvraag wordt dit alsnog gedaan, zodat ook andere partijen van de 
opgedane ervaringen kunnén léren. Djt past goed bij de,beoogde intensivering 
zoals BZK en VNG die in gang hebben gezet en de hierbij passende nieuwe aanpak 
om ervaringen van proefprojecten breed te delen, zoals in de - 
arnbassadeursaanpak, die met de VNG wordt uitgewerkt.

Hoogte van het aangevraagd bedrag en gesubsidieerd bedrag:
Té subsidiëren bedrag: het resterende tweede deel wordt door de VNG
vergoed.

Welke uitvoeringsvariant wordt gekozen en toelichten waarom:
80% bevoorschotting en de resterende 20% bij eindafrèkening. Dit mede gezien de 
benodigde uitgaven die reeds tijdens de uitvoering moeten worden gedaan, zoals 
aangegeveri in de aanvraag.

Pagina 1 van 3



Looptijd subsidié (startdatum kan niet in het verleden liggen)
- Begindatum: 1 augustus 2020

- Einddatum : 30 november 2020

Staat het in het bestedingsplan, wat is de budgetcodering, is het budget toereikend?
- Hoofdstuk: H7
- Budgetplaats:...........................................
- Budgetpositie:.........................................
- Grootboekrekening:...............................

Motivering:
Met dé VNG is afgesproken stevig in te zetten op het organiseren van 
proefprojecten. Deze blijven tot nu toe achter en er is extra stimulering nodig. De 
voorgestelde evaluatie betreft reeds uitgevoerde proefprojecten die niet zijn 
geëvalueerd en waarvan de ervaringen, die nu nog spaarzaam voorhanden zijn 
zonder evaluatie verloren zouden gaan. Het voorstel past binnen het ingezette 
beleid om ervaringen met proefprojecten zoveel mogelijk te delen. gBou is een 
kwaliteitsborger en in die hoedanigheid een koploperbedrijf met ervaring en een 
langjarige en goede reputatie en zal straks ook in het stelsel actief zijn.

TOETSPUNTEN VOLLEDIGHEID SUBSIDIE-AANVRAAG

Is de aanvraag ingediend met het standaardformulier (zie onderstaand hyperlink)? Zo 
nee, zitten alle aspecten uit het aanvraagformulier in de subsidieaanvraag?

Ga naar startpagina Rijksportaal; i

Home^ Financieel Financiële processen BZK Kerndepartement^ Subsidies> Hulpmiddelen 
Standaardformulier subsidieaanvraag

Datum

Toetspunten Financieel Medewerker

□ Heeft de toets of de aanvrager voorkomt in het M&O-register FEZ plaatsgevonden?

□ Bankrekeningnummer waarop de subsidie dient te worden gestort. Komt dit overeen met 
de relatiegegevens bij FDC?

□ Is de Checklist risicoanalyse en Inhoudelijke beoordeling door de beleidsrnedewerker 
ingevuld en aan het dossier toegevoegd?

Toetspunten Beleidsmedewerker
Ga na of de aanvraag de volgende vereiste gegevens bevat:

□ Doel van de te subsidiëren activiteit;

□ Overzicht van activiteiten incl. korte toelichting waarmee doel bereikt wordt;

□ Totale kosten van het project moeten met een PxQ-begroting (dit is het geheel van de 
activiteiten en de bijbehorende kosten: uur x tarief) worden onderbouwd

LET OP: de posten Onvoorzien, Winstopslag en Algemene Reserveringen in de begroting 
worden niet gesubsidieerd;.

□ Bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

□ Nieuwe aanvragers dienen een recente Uittreksel KvK toe te voegen.
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□ De KvK-check wordt uitgevoerd op het bestaan van de rechtspersoon en de statutaire 

naam (voor adressering van de brieven).

□ Nieuwe aanvragers dienen een bewijs mee te sturen dat de bankrekening op naaisiwan de 

aanvrager staat, of als een bankrekeningnummer wijzigt, zodat de relatiegegevens 
aangemaakt kunnen worden. Is een kopie bankafschrift toegevoegd?

□ Indien er sprake is van opgenomen BTW in de subsidieaanvraag: Kan de aanvrager deze 

verrekenen met de door hem af te dragen BTW?

□ Indien er geen sprake is van een regeling:

Wordt een voorschot aangevraagd? Zo ja, is er een weergave óf onderbouwing 
liquiditeitsbehoefte gedurende het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, zo 
mogelijk per tijdvak van 3 maanden meegestuurd?

Voeg een onderbouwing bij afwijking van de voorschot-aanvraag;

Indien in de subsidieregeling gevraagd:

- is de vereiste dé-minimusverklaring aanwezig?

Pagina 3 van 3



Kostenraming evalautie proefprojecten Wkb

subsidieverzoek BZK/VNG 
omvang: 10 projecten 
datum: 2 Juii 2020 
uurtarief in caicuiatie:^H exci. BTW

onderdeel 1: Relevante informatie boven water krijgen 
Analyse beschikbare projectdata per project
Uitvragen projectdeelnemers per project
Toetsen projectresultaten bij deélnemers per project

onderdeel 2: Gestructureerd weergeven resultaten 
Opzetten en valideren evaluatiestructuur 
Uitwerken projectgegevens in structuur a^^ per project 
Aggregatie van projectgegevens

onderdeel 3. Projectmanagenient
Stakeholdermanagement
Coördinatie

totalen

Bevoorschotting: verdeling 50% B2K en 50% VNG

Termijn vervaldatum
80% vervalt bij aanvang 
80% vervalt bij aanvang 
20% vervalt bij gereedmelding 
20% vervalt bij gereedmelding

uren tarief kosten ex BTW

, bedrag excl. BTW

Totaal bedrag raming



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Subsidieaanvraagformulier

Evaluatie proefprojecten WKB

Raadpleeg, eerst de toelichting voordat u het formulier invult. De toelichting 
treft u als bijlage bij dit aanvraagformulier.

J .
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^bsidleaanvraagformulier

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk invullen van de 
subsidieaanvraag.

Een volledige aanvraag Is ondertekend door de daartoe bevoegde statutair 
bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uit én plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar:

|pminbi;k..Mi

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
<Directoraat Generaai>
< Directie;*
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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Subsidleaanvraagformuller

Subsidieaanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

1.1.1 Gegevens organisatie

Organisatie

Rechtsvorm

Kvk Inschrijfnummer

BTW-nummer

Banknummer

Bezoekadres

gBOU.

BV

01157582

NL820947957B01

Herenwal'124 
8441 BÉ Heerenveen

Postadres Idem
Postcode + Plaats

1.1.2 Contactpersoon

Contactpersoon

Telefoon

E-malladres igbou.nl
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Subsldleaanvraagformulier

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doel

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidiëren activiteit.

Het evalueren van 10 proefprojecten Wkb zoals beschreven in 
bijgaande projectplan

1.2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toelichting waarmee 
u üw doel wilt bereiken.

Zie bijlage

Versiedatum; 10 juli 2019 Pagina 4 van 7



Subsidleaanvraagrormuller

1.2.3 Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project? 

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben? 

Kunt u.BTW verrekenen?

Wat is de looptijd van de gesubsidieerde

excl. BTW 

excl. BTW

, 1-8-2020 activiteiten? 
30-11-2020

Indien mogelijk, wilt u een voorschot? Ja

Geef een onderbouwing bij uw voorschotverzoek, w/aaruit uw 
liquiditeitsbehoefte blijkt gedurende de looptijd van uw subsidieaanvraag;

De werkzaamheden kennen een korte doorlooptijd en vragen veel 
inzet waardoor de liquiditeitsbehoefte aanwezig is.

Heeft u elders subsidieaanvragen hiervoor 
aangevraagd en/of subsidie ontvangen?

Indien 'Ja' graag uw aanvraag hieronder toelichten.

Bij VNG zoals aangegeven in projectplan. Kosten voor 50-50 
verdeeld tussen BZK en VNG

1.3 Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum

2 juli 2020 Heerenveen

Naam:* . i.,-
Functie: Ct' I T

Bij deze aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen; 
Gespecificeerde begroting (pxq)
Bij eerste aanvraag: uittreksel van het KvK-register en kopie 
bankafschrift.
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenpian.. 
beleidsplan,, e'cc.
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Subsidieaanvrsagformulier

Toelichting

Aan te leveren informatie

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op één project, is volledig 
ingevuld en gaat vergezeld van allé gevraagde bijlagen en bescheiden. Er 
dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag 
meegestuurd te worden.

1.1.1. -Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vullen. L

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon in te vullen (dus niet "v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doel
Hier geeft u kort aan wat u bereikt wilt hebben als het project is afgerond. U 
kunt hier ook eventuele producten benoemen die het project zal opleveren 
(bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
sarhenwerkingsovereenkomst).

Geef een reële opgave van wat u wilt bereiken. Het al dan niet realistisch zijn 
van de doelstelling weegt me bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet te 
nemen acties weer per activiteit. U dient tevens aan te geven welke 
resultaten en éffecten de omschreven activiteiten opleveren. U vult bij iedere 
activiteit in welke resultaten en effecten de activiteit oplevert voor de 
doelstelling van het project.

U di.erit de resultaten en effecten "output eh outcome gericht" te formuleren. 
Als output wilt u bijvoorbeeld bij activiteit 1 een congres of bijeenkomst 
organiseren. Resultaten en effecten kunnen in dit verband zijn dat u 600 
uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen en 20 deelnemers 
hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en looptijd 

Kosten
Vul zowel de totale kosten van het project in als het deel van de kosten dat u 
gesubsidieerd wilt hebben. Het gevraagde gesubsidieerde bedrag wordt in 
relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de activiteiten die u wilt- 
ontplooien, meegewogen in de beoordeling. Specificeer uw kosten zo veel 
mogelijk In de begroting met personele en materiele kosten, en in prijs maal 
hoeveelheid (pxq). Geef daarbij ook aan of deze kosten inclusief of exclusief 
BTW zijn begroot.
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Subsidieaanvraagformuljer

BTW
Indien u BTW-plichting bent en betaalde BTW kunt verrekenen, dan is BTW in 
de subsidie niet subsidiabel. Indien u de te betalen BTW voor de subsidie 
activiteiten niet kunt verrekenen en die BTW een kostenpost voor u vormt, 
dan kunt u door u te betalen BTW meenemen in de berekening van de 
begroting.

Looptijd
GeeiF hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben wij 
nodig voor de planning van de verantwoording en afwikkeling in geval van 
verstrekking van de subsidie.

Bevoorschottino
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en onderbouw uw 
voorschotverzoek. Het is ter beoordeling aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties of zij akkoord gaat met uw voorstel en in 
hoeveel termijnen u het voorschot uitgekeerd zult krijgen. '

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij behandeling 
van uvy aanvraag dient uw organisatie geregistreerd te staan in het KvK- 
register. Onderteken het formulier met dat datum, plaats, handtekening, uw 
naam en functie.

Bülaoen
U dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag mee te 
sturen. Indien u voor het eerst subsidie aanvraagt bij BZK dient u een: 
uittreksel van het KvK-register en een kopie bankafschrift mee te sturen. 
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, 
beleidsplan, etc.

Behandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderingsgevallen geldt een termijn 
van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarbij sprake is 
van ÈU-cofinanciering of bij aanvragen waarvoor een beoordelingscommissie 
moet worden ingesteld. U ontvangt binnea 2 weken na ontvangst van uw 
aanvraag een ontvangstbevestiging.

Ontbrêkende informatie
Wanneer wij constateren^dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig is, 
ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de ontbrekende 
informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de informatie aan te 
leveren.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Uittreksel Handelsregister Kamer 

van Koophandel

KvK-nummer 01157582

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm 
Statutaire naam 
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister 
Datum akte van oprichting 
Geplaatst kapitaal 
Gestort kapitaal 
Deponering jaarstuk

Onderneming
Handelsnaam 
Startdatum onderneming 
Activiteiten

Werkzame personen

Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Internetadres
Datum vestiging
Deze rechtspersoon drijft de
vestiging sinds
Activiteiten

Werkzame personen

Enig aandeelhouder 
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer 
Enig aandeelhouder sedert,

Bestuurder
Naam
Bezoekadres
Ingeschreven onder KvK-nummer

820947957
Besloten Vennootschap 
gBOU B.V.
Heerenveen 
09-09-2009 
08-09-2009

Dè jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponeerd op 03-02-2017.

gBOU B.V.
30-06-2009
SBI-code: 71203 - Overige keuring en controle 
SBI-codé: 6420 - Financiële holdings 
4

000017912679 
gBOU B.V,
Herenwal 124, 8441 BE Heerenveen
www.g-bou.nl
30-06-2009
08-09-2009

SBI-code: 71203 - Overige keuring en controle 
SBI-code: 6420 • Financiële holdings
Het realiseren van bouwkwaliteit met name met betrekking tot panden in de zorg
en onderwijsbranche, door middel van het toetsen van bouwplannen aan het 
bouwbesluit, het toezicht c.q. directievoeren op de uitvoering van het werk, het 
uitoefenen van een schadeexpertisebureau. Beheren van vermógen.
4

K&THolding B.V. 
Lisdodde 15,9351XR Leek 
02081523 
08-09-2009

K&THoldingB.V. 
Lisdodde 15. 935IXR Leek 
02081523

Waarmprk gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschiijvlng in
.. j, het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het schenti controleren. Meer informatie

^ hierover vindt u op wwwJork.nl/egd. Oe Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te
gebnilken zodat de inlegrltell van het document gewaaiborgd en de ondertekening verifieetbaar Wijlt.

I
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Uittreksel Handelsregister Kamer 

van Koophandel

KvK-numiner 01157582 

Pagina 2 (van 2)

Datum in functie 
Titel
Bevoegdheid

Gevolmachtigde
Naam
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Inhoud volmacht

^Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Volledige volmacht

Uittreksel is vervaardigd op 13-06-2017 om 13.58 uur.

Waarmerk gewaarmerki met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in
waarmerK Handelsreglster. In Adobe kunt u de handtekening bovenin hel scherm controleren. Meer Informatie 

' hiemver vindt u op vrww.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondartekenlng verifieerbaar blijft.
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ING Afschrift Zakelijke rekening ft
Vragen? Bel 020 22 888 22

gBOUBV 
Lisdodde 15 
9351 XR LEEK

, Periode
29-06-2020 t/m 29-06-2020

B^lnsaldo (EUR) - Totool btj (EUR).

EIndsaldo (EUR) Tolaol af (EUR)

Geboekt cp Naam / Omschrijving AM

29-06-2020

29-06-2020

29-06-2020

29-06-2020

29-06-2020

Typ?

Overschrijving

Bedrag (EUR)

Ordine bankieren

Online bankieren

Online bankieren

Incasso
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gBOU
Kwalit«ibsbor^s voordo bouw

£iHLia.atfe

Projectplan voor evaluatie van minimaal 10 proefprojecten Wkb

Versie: 1.2

Datum: 2juli202Ö

Auteurs

gBOU. BV 
Herenwal 124 
8441 BE Heerenyeen

Hl)gbou.nl 
iAiww.gbou.nl 
KvK 01157S82

ONAPHANKEUJKE
(CE)BOUWISPECIAUSTEN



ACHm^iRom

Een goede implementatie van de Wkb is belangrijk
Dé Wkb komt er aan. En hoewel er nog ruim anderhalf Jaar te gaan is, zijn de implementatie- 
inspanningen nog niet optimaal. Landelijk en regionaal zijn verschillende initiatieven ontplooid om 
bewustwording én urgentiebesef te vergroten. Dit heeft vooralsnog nog niet geresulteerd in een 
sectorbrede implementatie.

Er bestaat in sommige gevallen weerstand tegen de wet an sich, maar ook de angst voor het 
onbekende speelt een rol. Daarnaast zijn er nog veel onduidelijkheden over de precieze werking van 
het stelsel en over de consequenties voor alle spelers.

Door het ontbreken van urgentiebesef bestaat het risico dat bij de ingangsdatum veel partijen niet 
goed voorbereid zijn. Dit kan serieuze consequenties hebben voor de continuïteit van organisaties, 
maar ook die van de bouwproductie als geheel. Dit is niet wenselijk, zeker gezien de opgave die er 
ligt. Een goede, tijdige implementatie is dus belangrijk.

bBOU.



Kader

De evaluatie kent een afkadering om inzicht te geven in de variabelen vvaarbinnen de trajecten 
uitgevoerd zijn. Dit kader beslaat grofweg vier onderdelen:

Om onderlinge vergelijking mogelijk te maken, zal elk traject zal beschreven worden aan de hand van 
bovengénoemdé onderdelen.

Projectaanpak

Elk traject wordt beschreven aan de hand van de meest relevante projectfasen/milestones;

Elke projectfase kent zijn eigen dynamiek waar op verschillende met inhoud en proces wordt 
omgegaan. Het inzicht in de verschillende fasen geeft ook handvatten om zij-instroom projecten te 
gaan vergelijken met officiële proefprojecten.

Geleerde lessen
De leerervaringen van alle trajecten zullen gecategoriseerd worden naar de vier v's uit het 
implementatieplan: ,

Deze vier categorieën zijn verder uitgediept zodat op een gestructureerde manier inzicht verkregen 
kan worden in de geleerde lessen en een geaggregeerd beeld geschetst kan worden.

Conclusies en aanbevelingen 

conclusies en aanbevelingen zullen éen bijdrage leveren aan de landelijke dialoog.

§BOU



Om tot een goede evaluatie te komen, zullen verschillende acties opgezet moeten worden. Deze 
acties richten zich op het boven water krijgen van relevante informatie en het gestructureerd 
weergeven van de resultaten.

Relevante informatie boven water krijgen

Gestructureerd weergeven resultaten

Projectmanagement

Aandachtspunten

pBOU.



pmeewMA(^emr
Financiering 
1. Relevante informatie boven water krjjgen

2. Géi

3. Projectmanagement

Totale inspanning voor|H'projecten:^^^riwaarbiJ het uurtarief^^f excl. BTW bedraagt. 
Gevraagde (maximale) financiering is dus^T^^^H excl. BTW.

De financiering wordt verdeeld tussen het ministerie van BZK en de VNG waarbij de verdeling 50-50 
bedraagt.

Bevoorschotting;
Vanwege de tijdsintensieve inspanning in een relatief korte tijd zal een voorschot van 80% volstaan 
en bij oplevering van het resultaat de resterende 20% gedeclareerd worden.

Planning
Na goedkeuring van het project zullen de werkzaamheden starten en 3 tot 4 maanden in beslag 
nemen. Naar schatting wordt het projectresultaat aan het eind van 2020 opgeleverd.

Organisatie
Als penvoerder zal gBOU. fungeren als aanspreekpunt en de werkzaamheden coördineren. ,

gBOU.



Checklist rlsico-analyse en inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zullen in samenhang worden beoordeeld. In beide gevallen moet er 
gekeken worden haar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het Invullen van de checklist is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gébruik) en zal te allen tijde in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met de Financieel médewerker van de directie. Komen jullie er 
samen niet uit dan kun je een mail sturen aan de processenbalie van FEZ|

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag: Evaluatie proefprojecten Wkb door gBou 
Periode: 1 augustus tot 30 november 2020

Vraaq Ja/nee' Risico Toeiichting
Hoog Midden Laag

AANVRAAG
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft Ingediend, 
hebben zich toen problemen 
voorgedaan? Zo ja, welke?

Nee

□ □ 12

Indien er een verzoek om 
aanvullende informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snél 
worden aanoeléverd?

Ja ,■

. □ □ 12 .

ACTVUEITEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraag?

Ja □ □
Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?

Ja
□ . , □ 12

Passen,de beoogde activiteiten 
binnen de beleidslilnen van BZK?

Ja □ 12
Hebben de activiteiten al 
plaatsgevondén?
(Wanneer de activtterten reeds hebben 
plaatsgevonden Is het resultaat meetbaar 
en het risico od M&O kleiner.)

Nee

□ □ 12



FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoende Inzicht In de besteding 
van de subsidiemiddeten?

Ja
□ □ la

Is er voldoende vertrouwen dat 
de activiteiten met deze subsidie 
gefinancierd kunnen worden?

Ja
□ □ la

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde 
termijn kunnen worden voltooid?

Ja
□ □ la

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitdevoerd?

Nee

□ ia □
Zonder BZK- (en VNG-) subsidie is het voor 
gBou niet rendabel om deze evaluatie uit te 
voeren.

Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten? . □ □ la
Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling van de 
subsidie?

Ja
□ □ la

r

Bestaat er voldoende vertrouwen
In de capaciteit om de activiteiten 
naaf behoren uit te voeren?

Ja
□ □ la

TOTAAL OORDEEL Toekennen
Alleen toelichten als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoordje Is, Is het risico laag.

Naam I

Datum: dinsdag? juli 2020



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2SOO EA Den Haag

gBOU.
De heeri 
Herenwal 12^
8441 BE HEERENVEEN

Datum;
Referentlenummer:
Betreft;

Geachte heeri

17 juli 2020 
2020-65272
Subsidieverlening Evalueren 10 proefprojecten WKB

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 2 juli 2020 waarin u verzoekt om een 
subsidie voor het project Evalueren 10 proefprojecten WKB deel ik u mede dat 
ik bereid ben u, op grond van artikel 2 van de Kaderwet overige BZK-subsidies 
en het Kaderbesluit BZK-subsidies een (incidentele) subsidie toe te kennen 
voor een bedrag van maximaal exclusief BTW voor de activiteiten
zoals beschreven in uw projectplan.

Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot verstrekt van 80%
van het te subsidiëren bedrag. U ontvangt dit voorschot van
juli 2020 op rekeningnummer ten name van gBOU.

De start van de subsidieactiviteiten is op 1 augustus 2020. De activiteiten zul
len uiterlijk 30 november 2020 zijn afgerond.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een 
vaststellingaanvraag in te dienen. Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag 
daaróm uiterlijk 1 maart 2021 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken 
na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van 
het bij punt a hieronder beschreven bewijs. Na vaststelling van de subsidie zal 
normaliter het eventuele restantbedfag van op bovengenoemd
rekeningnummer gestort worden.

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

DG BRW / Directie 
Douwen en Enerige
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
http://wvini«.rijksoverbel(].nl

Contactpersoon

iminbzk.nl

Kenmerk
2020-OÖ00416882

Uw kenmerk

Bljlage(n)
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Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

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

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

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

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met bereikbaar via
telefoonnummer^

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

Datum
17 Juli 2020

Kenmerk
2020-0000416682

clfeur Bouwen en

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bIJ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. BenE, Postbus 
20011, 2500 EA Den Maag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum 
alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop 
het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DGBRW /pDGOW
Directie Bouwen & Energie
Afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaiiteit

Dlrectoraat-Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Datum

memo Subsidieverlening

Subsidie ontvanger: Plangarant
Naam subsidie: Proefproject Wkb Den Bosch

Advies aan budgethouder:
Is er sprake van een subsidieregeling, zo ja welke?
Nee

Wat houdt de subsidieaanvraag in: Bijdrage aan de extra kosten voor 
kwaliteitsborging binnen het aangegeven proefproject.

Advies wel/geen subsidie verlenen, wat is de reden:
BZK heeft met VNG een bestuursakkoord gesloten waarin is afgesproken om 
proefprojecten te organiseren, zodat marktpartijen ervaring kunnen opdoen met 
kwaliteitsborging en zich kunnen voorbereiden op het stelsel dat per 1 januari 2022 
inwerkinggreedt. Deze proefprojecten komen nog moeizaam van de grond.

Hoogte van het aangeyraagd bedrag en gesubsidieerd bedrag: 
Aangevraag^i£^^I^H (excl. BTW), maar afgesproken is om per proefproject 
maximaal BTW) ter beschikking te stellen.

Welke uitvoeringsvariant wordt gekozen en toelichten waarom:
Direct vaststellen, gezien de hoogte van het bedrag.

Looptijd subsidie (startdatuin kan niet in het verleden liggen)
Begindatum: heden
Einddatum : week 10 (uiterlijk 12 maart) 2021.

Staat het in het bestedingsplan, wat is de budgetcodering, is het budget toereikend?
- Hoofdstuk: H7
- Budgetplaats: 101502
- Budgetpositie: 11064................................
- Grootboekrekening: 49001...........................

Motivering:
BZK heeft met VNG een bestuursakkoord gesloten waarin is afgesproken om 
proefprojecten te organiseren, zodat niarktpartijen ervaring kunnen.opdoen met 
kwaliteitsborging en zich kunnen voorbereiden op het stelsel dat per 1 januari 2022
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inwerkingtreedt. Deze proefprojecten komen nog moeizaam van de grond.
Plangarant is een ervaren partij die reeds Langer actief is op het gebied van 
kwaliteitsborging. De aanvraag is conform afspraken ingediend en past binnen het 
beieid ter stimulering van proefprojecten kwaliteitsborging. Datum

TOETSPUNTEN VOLLEDIGHEID SUBSIDIE-AANVRAAG

Is de aanvraag ingediend met het standaardformuiier (zie önderstaand hyperiink)? Zo 
nee, zitten alie aspecten uit het aanvraagformulier in de subsidieaanvraag?

Ga naar startpagina Rijksportaal:
Home? Financieel? Financiële processen BZK Kerndepartement? Subsidies> Hulpmiddelen 
Standaardformulier subsidieaanvraag

Toetspunten Financieel Medewerker
□ . Heeft de toets of de aanvrager voorkomt in het M&O-register FEZ plaatsgevonden?

□ Bankrekeningnummer waarop de subsidie dient te worden gestort. Komt dit overeen met 
de relatiegegevens bij FDC?

□ Is de Checklist risicoanalyse en Inhoudelijke beoordeling door de beleidsmedewerker 
ingevuld en aan het dossier toegevoegd?

Toetspunten Beleidsmedewerker
Ga na of de aanvraag de volgende vereiste gegevens bevat:

□ Doel van de te subsidiëren activiteit;

□ Overzicht van activiteiten incl. korte toelichting waarmee doel bereikt wordt;

□ Totale kosten van het project moeten met een PxO-beQrotina (dit is het geheel 
van de activiteiten en de bijbehorende kosten: uur x tarief) worden ohderbouwd 
LET OP: de posten Onvoorzien, Winstopslag en Algemene Reserveringen in de 
begroting worden niet gesubsidieerd;

□ Bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

□ Nieuwe aanvragers dienen een recente Uittreksel KvK toe te voegen.

De KvK-check wordt uitgevoerd op het bestaan van de rechtspersoon en de 
statutaire naam (voor adressering van de brieven).

□ Nieuwe aanvragers dienen een bewijs mee te sturen dat de bankrekening op 
naam van de aanvrager staat, of als een bankrekeningnummer wijzigt, zodat de 
relatiegegevens aangemaakt kunnen worden. Is een kopie bankafschrift 
toegevoegd?

□ , Indien er sprake is van opgenomen BTW in dé subsidieaanvraag: Kan de

aanvrager deze verrekenen met de door hem af te dragen BTW?

□ Indien er geen sprake is van een reaëlino:

Wordt een voorschot aangevraagd? Zo ja, is er een weergave of onderbouwing 
liquiditeitsbehoefte gedurende het boekjaar waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd, zo mogelijk per tijdvak van 3 maanden meegestuurd?

Voeg een onderbouwing bij afwijking van de voorschot-aanvraag;

Indien in de subsidiereoelina gevraagd:

- is de vereiste de-minirriusverklaring aanwezig?
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Subsidieaanvraagformulier
Wkb" Proefp roj éct

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. De toelichting treft

Versiedatum: 1 juli 2018



Subsidieaanvraagformulier

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk invullen van de 
subsidieaanvraag.

Een volledige aanvraag Is ondertekend door de daartoe bevoegde statutair 
bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier d|gitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde handtekening. Stüur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naaf:

riinbzk.nl. directoraat generaal Bestuur, Ruimte en WOnen, 
directie Bouwen en Energie

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
<Directoraat Generaal>
<Dit;ectie>
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

versiedatum: 10 Juli 2019 . Pagina 2 van 9



Subsidieaanvraagformuiier

Subsidieaanvraag

1.1

1.1.1

Gegevens aanvrager

Gegevens organisatie

1.1.2

Organisatie PlanGarant Nedérland bv

Rechtsvorm B.V.

Kvk Inschrijfnummer

BTW-nummer BTW-riummer

Banknummer IBAN-nummer

Bezoekadres Graaf Reinoldweg 4
8084 JH 't Harde

Postadres Graaf Reinoldweg 4
8084 JH 't Harde

Contactpersoon

Contactpersoon hh
Telefoon wÊÊ^m
E-malladres ^|@plangarant.nl

Versiedatum; 10 Juli 2019 Pagina 3 van 9



Subsidleaanvraagformulier

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doel

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidiëren activiteit.

Firma Willy Naessens is voornemens een formeel proefproject op te 
starten samen met de gemeente Den Bosch op het gebied van de Wet 
kwaliteitsborging. Aangëzien de gemeente Den Bosch geen stimulans 
regeling heeft in de Legesverordening.wordt een beroep gedaan op de 
Subsidieaanvraag. Zo is de kósten drempel voor de firitia Willy 
Naessens laag en kunnen er mogelijk meerdere proefprojecten met 
deze firma opgezet worden om een zo breed mogelijke ervaring op te 
doen.

1.2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toelichting waarmee 
u uw doel wilt bereiken.

De activiteiten zijn gericht op het doorlopen van alle facetten van de 
Wkb.

Startoverleg met gemeente, kwallteitsborger en opdrachtgever 
Indieningsvereisten omgevingsvergunning Ruimtelijk deel 
Risicoanalyse en beoordeling Bouwbesluit 
Opstellen borgingsplan,
Indienen melding bouwactiviteit 
Kick:off bij start bouw met alle ketenpartners 
Toezicht volgens Borgingsplan 
Controle As-build dossier 

- .Indiénen gereédmelding aan bevoegd gezag 
Evaluatiemomenten
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Subsidteaanvraagfbrmulter

1. Vergunning
aanvrager/houder;

Sng Barratt Bv 
Laarakkerweg 12 
5061 JRÓisterwIJk

l@snQbarrat.com

2. Datum Start bouw:

3. Datum oplevering:

4. Bouwtijd (wk/mnd.):

5. Bouwsysteem:

Week 36 2020

Week 10 2021

6 maanden

Prefab + fundering i.h.w.

Bouwlocatie: - Rosmalen
Locatie: Rosmalenseplas, 

kavel 20 ^
Adres: -
Perceelnummer:

Aannemer: - Willy Naessens Nederland
Adrës: - Vimmerik 18. 5253, ZG Nieuwkuijk

Contactpersoon:
Email: - ^^P^wn^aessens.nl
Telefoon mobiel:
Telefoon vast: -
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Subsidteaanvraagformulier

1.2.3

1.3

Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project? 

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben?

Kunt u BTW verrekenen? Ja
Wat Is de looptijd van de gesubsidieerde activiteiten 17-4-2020 8-3-2021

Indien mogelijk, wilt u een voorschot? Nee

Geef een onderbouwing bij uw vqorschotverzoek, waaruit uw 
liquiditeitsbehoefte blijkt gedurende de looptijd van uw subsidieaanvraag:

Heeft u elders subsidieaanvragen hiervoor 
aangevraagd en/of subsidie ontvangen?

Indien 'Ja' graag uw aanvraag hieronder toelichten.

nee

Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum

20 april 2020 

Handtekening

Plaats 

't Harde

Naam^
Functie: Directeur

' . /
Bij deze aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen: 

Gespecificeerde begroting (pxq)
Bij eerste aanvraag: uittreksel van het KvK-register en kopie 
bankafschrift.
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, 
beleidsplan, etc.
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Subsidleaanvraagformuller

Toelichting

Aan te leveren informatie

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op één project, is volledig 
ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijlagen en bescheiden. Er 
dient een met uw subsidieaanvraag meegestuurd te worden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vuilen.

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon in te vullen (dus niet "v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doel
Hier geeft u kort aan wat u bereikt wilt hebben als het project is afgerond. U 
kunt hier ook eventuele producten benoemen die het project zal opleveren 
(bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reële opgave van wat u wilt bereiken. Het al dan niet realistisch zijn 
van de doelstelling weegt me bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet te 
nemen acties weer per activiteit. U dient tevens aan te geven welke 
resultaten en effecten de omschreven activiteiten opieveren. U vult bij iedere 
activiteit in welke resultaten en effecten de activiteit oplevert voor de 
doelstelling van het project.

U dient de resultaten en effecten "output en outcome gericht" te formuleren. 
Als output wilt u bijvoorbeeld bij activiteit 1 een congres of bijeenkomst 
organiseren. Resultaten en effecten kunnen in dit verband zijn dat u 600 
uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen en 20 deelnemers 
hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en looptijd 

Kosten
Vul zowel de totale kosten van het project in als het deel van de kosten dat u 
gesubsidieerd wilt hebbèn. Het gevraagde gesubsidieerde bedrag wordt in 
relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de activiteiten die u wilt 
ontplooien, meegewogen in de,beoordeling. Specificeer üw kosten zo veel 
mogelijk in de begroting met personelè en materiele kosten, en in prijs maal 
hoeveelheid (pxq). Geef daarbij ook aan of deze kosten inclusief of exclusief 
BTW zijn begroot.
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Subsidieaanvraagformuller

BTW
Indien u BTW-plichting bent en betaalde BTW kunt verrekenen, dan is BTW in 
de subsidie niet subsidiabel; Indien u de te betalen BTW voor de subsidie 
activiteiten niet kunt verrekenen en die BTW eeri kostenpost voor u vormt, 
dan kunt u door u te betalen BTW meenemen in de berekening van de 
begroting.

Looptijd
Geef hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben wij 
nodig voor de planning van de verantwoording en afwikkeling in geval van 
verstrekking van de subsidie.

Bevoorschottina
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en onderbouw uw 
voorschotverzoek. Het is ter beoordeling aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties of zij akkoord gaat met uw voorstel en in 
hoeveel termijnen u het voorschot uitgekeerd zult krijgen.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij behandeling 
van uw aanvraag dient uw organisatie geregistreerd te staan in het KvK- 
register. Onderteken het formulier met dat datum, plaats, handtekening, uw 
naam en functie.

Bijlagen
U dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag mee te 
sturen. Indien u voor het eerst subsidie aanvraagt bij BZK dient u een 
uittreksel van het KvK-register en een kopie bankafschrift mee te sturen. 
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, 
beleidsplan, etc.

Behandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderingsgevallen geldt een termijn 
van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarbij sprake is 
van EU-cofinanciering of bij aanvragen waarvoor een beoordelingscommissie 
moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 weken na ontvangst van uw 
aanvraag een ontvangstbevestiging.

Ontbrekende informatie
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig is, 
ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de ontbrekende 
informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de informatie aan te 
leveren.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U wordt hiervan 
schriflelijk op de hoogte gebracht.
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Stibsïdieaanvr^agfDrmulier

Begroting:

Interne activiteiteh 
Start 'overleg met gemeente 
Indieningsvereisten toets

Risicoanalyse en toets Botiwbesluit
(Opstellen Borgingsplan 

Indienën meltfing bouwactiviteit 
Toezictit volgens borgingplan 
Controle Asbiêld dossier 
indioien ^reedmelcËng 
Evaluatiemomenten 
Totaal

Aantal

Tarief per bouwwerk 
Uren Uren 
(1) totaal. Prijs

Aantal bouwwerken 
Totaal tarief PGN ad
Externe kosten
Constnictief(2)

Overige adviseurs 
Subtotaal______

commerciële opslag
Totaal
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Checklist rlslco-analyse en Inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zullen in samenhang worden beoordeeld. In beide gevallen moet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het invullen van de checklist is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebrujk) en zal te allen tijde in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies'kun je contact opnemen met de Financieel medewerker van de directie. Komen jullie er 
samen niet uit dan kun je een mail sturen aan de processenbalie van FEZ^^^^^^^J|iaminbzk.nn.

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag: proefproject WKB SNG Barratt Rosmalen 
Periode: 17-4-2020 t/m 8:3-2021

Vraag Ja/nee Risico Toelichting
Hoog Midden Laag

AANVRAAG
Indien, de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hébben zich toen problemen 
voorgedaan? Zo la, welke?

Nee

□ □ El

Indien er een verzoek om 
aanvüliend^informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel , 
worden aangéleverd?

Ja

□ □ E

ACTVITEITEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven In de aanvraag?

Ja □ ' □ E
Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?

Ja
□ ' □ E

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidslijnen van BZK?

Ja □ □ ,K1
Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de activrterten reeds hebben 
plaatsgevonden is het resultaat meetbaar 
en het risicó oo M&O kleiner.)

Nee

□ KI □
Start is week 36, dus men is net begonnen.



FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoende inzicht in de besteding 
van de subsidiemiddelén?

Ja
□ □ El

Is er voldoende vertrouwen dat 
de activiteiten met deze subsidie 
gefinancierd kunnen worden?

Ja
□ □ El

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde, 
termijn kunnen worden voltooid?

Ja
□ , , □ El

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitgevoerd?

Nee

□ lEI □
Zonder BZK bijdrage zijn extra kosten voor 
kwaliteitsborging binnen proefprojecten erg 
hoog en aannemelijk dat de proefprojecten 
niet van de grond komen,

Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?

Ja ' □ □ KI
Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling: van oe subsidie?

Ja
□ □ ' KI ■

Bestaat er voldoeride vertrouwen 
iii de capaciteit orn de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

Ja
□ □ El

• '
TOTAAL OORDEEL Toekerinèn

Alleen toelichten als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoordje Is,, Is het risico laag.
Naam:l

Datum: maandag 29 juni 2020

\ ■



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 2(H)11 2500 EA Den hiaag

PlanGarant Nederland B.V. 
De heer^^^^l 
Graaf Reinoldweg 4 
8084JH 'T HARDE

Datum:
Referentienummer:
Betreft:

8 juli 2020 
2020-54367
Subsidieverlening Proefproject WKB SNG Barratt 
Rosmalen

DG BRW / Directie 
Bouwen en Energie 
Ministerie van Binnenlandse 
TLaken en Koninkrijksrelaties

lUrfmarict 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
http://WWW. rijksoverbeid. nl
Contactpersoon

I (Qiminbzk.nl

Kenmerk ■ 
2020-0000398180

Uw kenmerk 

Bijiage(n)

Geachte heer Schot,

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 20 april 2020 waarin u verzoekt om een 
subsidie voor het Proefproject WKB SNG Barratt Rosmalen deel ik u mede dat ik 
bereid ben u op grond van artikel 2 van de Kaderwet overige BZK-subsIdies en het 
Kaderbesluit BZK-subsIdies een subsidie' toe te kennen voor een bedrag van 

exclusief BTW voor de volgende activiteit(en):

10.2.q

De subsidie is vastgesteld op zijnde het maximaal per proefproject
toe te kennen bedrag. Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening 
blijvende belastingen. U kunt het bedrag in de maand juli 2020 verwachten op 
rekeningnummer^^^^^^^^^^^^^^H t.n.v. PlanGarant Nederland B.V.

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

1. U dient een bewijs te bewaren dat de gesubsidieerde activiteiten hebben 
plaatsgevonden.
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2. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac
tiviteiten waarvoor subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen ■ Datum 
worden'verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die sjum 2020 
aan de subsidies zijn verbonden zal worden voldaan.

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

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

Kenmerk
2020-0000398180

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met|

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

Directeur Bouwen eniEriérgie:

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besiuit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties, t.a.v. DGBRW/BenE, 
Postbus 2001'!, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 
datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeid te gaan van de gronden 
waarop het bezwaar berust en, zo mogelrjk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DGBRW

Directie Bouwen & Energie
Afdeling | Bouwregelgeving en Bouwkwalltelt

Directoraat-Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Datum

memo Subsidieverlening

Subsidie ontvanger: Plangarant
Naam subsidie: Proefproject Hanse Staalbouw Stalenwoning Dordrecht

Advies aan budgethouder:
Is er sprake van een subsidieregeling, zo ja welke?
Nee

Wat houdt de subsidieaanvraag in:
Bijdrage aan de extra kosten voor kwaliteitsborging binnen het aangegeven 
proefproject.

Advies wel/§eeB subsidie verlenen, wat is de reden:
BZK heeft met VNG een bestuursakkoord gesloten waarin is afgesproken om 
proefprojecten té organiseren, zodat marktpartijen ervaring kunnen opdoen met 
kwaliteitsborging en zich kunnen voorbereiden op het stelsel dat per 1 januari 2022 
inwerking treédt. Deze proefprojecten komen nog moeizaam van de grond.

Hoogte van het aangevraagd bedrag en gesubsidieerd bedrag:
Aangevraagd is (excl. BTW), maar afgesproken is om per proefproject
maximaal EUR||Hjpexd^ BTW) ter beschikking te stellen.

Welke uitvoeringsvariant wordt gekozen en toelichten waarom:
Direct vaststellen, gezien de hoogte van het bedrag.

Looptijd subsidie (startdatum kan niet in het verleden liggen)
- Begindatum: Datum vaststelling
- Einddatum : 31 december 2020

Staat het in het bestedingsplan, wat is de budgetcodering, is het.budget toereikend?
- Hoofdstuk: H7
/- Budgetplaats: 101502
- Budgetpositie: 11064
- Grootboekrekening: 49001

Motivering:
BZK heeft met VNG een bestuursakkoord gesloten waarin is afgesproken om 
proefprojecten te organiseren, zodat marktpartijen ervaring kunnen opdoen met
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kwaliteitsborging en zich kunnen voorbereiden op het stelsel dat per 1 januari 2022 
inwerking treedt. Deze proefprojecten komen nog moeizaam van de grond.
Plangarant is een ervaren partij die reeds Langer actief is op het gebied van 
kwaliteitsborging. De aanvraag is conform afspraken ingediend en past binnen het Datum 
beieid ter stimulering van proefprojecten kwaliteitsborging.

TOETSPUNTEN VOLLEDIGHEID SUBSIDIE-AANVRAAG

Is de aanvraag ingediend met het standaardformulier (zie onderstaand hyperlink)? Zo 
neé, zitten alle aspecten uit het aanvraagformulier in de subsidieaanvraag?

Ga naar startpagina Rijksportaal:

Home> Financieel? Financiële processen BZK Kerndepartement? Subsidies> Hulpmiddelen 
Standaardfomnulier subsidieaanvraag

Toetspunten Financieél Medewerker

□ Heeft de toets of de aanvrager voorkomt in het M&O-register FEZ plaatsgevonden?

□ Bankrekeningnummer waarop de subsidie dient te worden gestort. Komt dit overeen met 

de relatiegegevens bij FDC?

□ Is de Checklist risicoanalyse en Inhoudelijke beoordeling door de beleidsmedewerker 

ingevuld en aan het dossier toegevoegd?

Toetspunten Beleidsmedewerker
Ga na of de aanvraag de volgende vereiste gegevens bevat;

Doel van de te subsidiëren activiteit;

Overzicht van activiteiten incl. korte toelichting waarmee doel bereikt wordt;
□
□
□ Totale kosten van het project moeten met een PxQ-begroting.(dit is het geheel van de 

activiteiten en de bijbehorende kosten: uur x tarief) worden onderbouwd 
LET OP: de posten Onvoorzien, Winstopslag en Algemene Reserveringen in de begroting 
worden niet gesubsidieerd;

□ Bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

□ Nieuwe aanvragers dienen een recente Uittreksel KvK toe te voegen.

□ De KvK-check wordt uitgevoerd op het bestaan van de rechtspersoon en de statutaire 

naam (voor adressering van de brieven).

□ Nieuwe aanvragers dienen een bewijs mee te sturen dat de bankrekening op naam van de 

aanvrager staat, of als een bankrekeningnummer wijzigt, zodat de relatiegegevens 
aangemaakt kunnen worden. Is een kopie bankafschrift toegeyoegd?

□ Indien er sprake is van opgenomen BTW in de subsidieaanvraag; Kan de aanvrager deze 

verrekenen met de door hem af te dragen BTW?

□ Indien er geen sprake is van een regeling:

Wordt een voorschot aangevraagd? Zo ja, is er een weergave of onderbouwing 
liquiditeitsbehoefte gedurende het boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, zo 
mogelijk per tijdvak van 3 maanden meegestuurd?
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Voeg een onderbouwing bij afwijking van de voorschot-aanvraag; 
Indien in de subsidieregeling gevraagd:

■ is de vereiste de-minimusverklaring aanwezig? Datum
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Subsidieaanvraagformulier
Wkb Proefproject

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. De toelichting treft
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Subsidleaanvraagformulier

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk invullen van de 
subsidieaanvraag. ,

Een volledige aanvraag is ondertekènd door de daartoe bevoegde statutair 
bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uiten plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar:

(Bminbzk.nl. directoraat generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, 
directie Bouwen en Energie

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
<Directoraat Generaal>
<Directie>
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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Subsldleaanvraagformulier

Subsidieaanvraag

1.1

1.1.1

Gegevens aanvrager

Gegevens organisatié

1.1.2

Organisatie PlanGarant Nederland bv

Rechtsvorm B.V.

Kvk Inschrijfnummer 59936983

BTW-nummer NL853701799B01

Banknummer

Bezoekadres Graaf Reinoldvi/ég 4
8084 JH 't Harde

Postadres Graaf Reinoldweg 4
8084 JH 't Harde

Contactpersoon

Contactpersoon hh
Teiefoon

E-mailadres ^^|@)plangarant.nl
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Subsidleaanvraagformulier

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doel

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidiëren activiteit.

Sanien met de Koningklijke metaalunie ontwikkelen we een format voor 
de metaalbouwindustrie. In deze ontwikkeling wordt er een maatwerk 
borgingsplan met branche specifieke controlesystematieken ontwikkeld. 
Deze ontwikkeling wordt gedragen door de markt zelf. Naast deze 
ontwikkelingen worden er proefprojecten uitgevoerd om ervaring op te 
doen die nodig is voor de verdere ontwikkeling. Samen met Hanse 
Staalbouw uit NIeuwerkerk zijn we een proefproject gestart met Zuid 
Holland Zuid en gemeente Dordrecht. Het proefproject betreft een 
vrijstaande stalen wohing. Deze subsidie wordt gebruikt om de kosten 
voor Hanse Staalbouw en haar opdrachtgever te verlagen.

1.2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toelichting waarmee 
u uw doel wilt bereiken.

De activiteiten zijn gericht op het doorlopen van alle facetten van de 
Wkb(

Startoverleg met gemeente, kwaliteitsborger en opdrachtgever 
Risicoanalyse en beoordeling Bouwbesluit 
Opstellen borgingsplan,
Indienen melding bouvyactiviteit
Kick-off bij start bouw met alle ketenpartners
Toezicht volgens Borgingsplan
Controle As-build dossier afgeven verklaring Bouwbesluit 
Evaluatiemomenten
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Subsidteaanvraagformulier

1. Vergunning
aanvrager/houder:

Hanse Staalbouw BV 
Hanse Staalbouw BV

2. Datum Start bouw: Week 36 2020

3. Datum oplevering:

4. Bouwtijd (wk/mnd.):

5. Bouwsysteem:

Week 48 2020

4 maanden

Staalbouw
l

Bouwlocatie: Dordrecht
Locatie: Laan van Braets
Adres: Laan van Braets
Perceelnummer:

Aartnemer: Hanse Staalbouw BV
Adres: De Weel 13

-- 4306 NV Niewerkerk
■ '., ■

Contactpersoon:
Email: ■■ÉÉÉÉ^iaihansestaalbouw.nl
Telefoon mobiel:
Telefoon vast: -
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Subsidieaanvraagfiormulier

1.2.3 Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project?

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben?

Kunt u BTW verrekenen?
Wat Is de looptijd van de gesubsidieerde activiteiten 17-4-2020 31-12-2020

Indien mogelijk, wilt u een voorechot? Nee

Geef een onderbouwing bij uw voorschotverzoek, waaruit uw 
liquiditeitsbehoefte blijkt gedurende de looptijd van uw subsidieaanvraag;

Heeft u elders subsidieaanvragen hiervoor 
aangevraagd en/of subsidie ontvangen?

Indien 'Ja' graag uw aanvraag hieronder toelichten.

nee

1.3 Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum

26 juni 2020

Handtekenirig

Plaats 

't Harde

Naam_______
Functie: Directeur

Bij dezé aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen: 
Gespecificeerde begroting (pxq)
Bij eerste aanvraag: uittreksel van het KvK-register en kopie 
bankafschrift.

- Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, 
beleidsplan, etc.
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Subsidleaanvraagformuller

Toelichting

Aan te leveren informatie

Alleen volledig Ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling 
genomen. Een voliédige aanvraag heeft betrekking op één project, is voiledig 
ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijlagen en bescheiden. Er 
dient een met uw subsidieaanvraag meegestuurd te worden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vullen.

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon in te vullen (dus niet"v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doel
Hier geeft u kórt aan wat u bereikt wilt hebben als het project is afgerond. U 
kunt hier ook eventuele producten benoemen die het project zal opleveren 
(bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reële opgave van wat u wilt bereiken. Het al dan niet realistisch zijn 
van de doelstelling weegt rrie bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet te 
nemen acties weer per activiteit. U dient tevens aan te geven welke 
resultaten en effecten de omschreven activiteiten opleveren. U vult bij iedere 
activiteit in welke resultaten en effecten de activiteit oplevert voor de 
doelstelling van hét project.

U dient de resultaten en effecten "output en outcome gericht" te formuleren. 
Als output wilt u bijvoorbeeld bij activiteit 1 een congres of bijeenkomst 
organiseren. Resultaten en effecten kunnen in dit verband zijn dat u 600 
uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen en 20 deeinemers 
hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en looptijd 

Kosten
Vul zowel de totale kosten van het project in als het deel van de kosten dat u 
gésubsidieerd wilt hebben. Het gevraagde gesubsidieerde bedrag wordt in 
relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de activiteiten die u wilt 
ontplooien, rneegewogen in de beoordeling. Specificeer uw kosten zo veel 
mogelijk in de begroting met personele en materiele kosten, en in prijs maal 
hoeveelheid (pxq). Geef daarbij ook aan of déze kosten inclusief pf exclusief 
BTW zijn begroot.
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Subsidleaanvraagformulier

BTW
Indien u BTW-pllchtIng bent en betaalde BTW kunt verrekenen, dan is BTW in 
de subsidie niet subsidiabel. Indien u dè te betalen BTW voor de subsidie 
activiteiten niet kunt verrekenen en die BTW een kostenpost voor u vormt, 
dan kunt u door u te betalen BTW meenemen in de berekening van de 
begroting.

Looptild
Geef\hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben wij 
nodig voor de planning van de verantwoording en afwikkeling in geval van 
verstrekking van de subsidie;

Bevoorschottino
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en onderbouw uw 
voorschotverzoek. Het is ter beoordeling aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties of zij akkoord gaat met uw voorstel en in 
hoeveel termijnen u het voorschot uitgekeerd zult krijgen.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij behandeling 
van uw aanvraag dient uw organisatie geregistreerd te staan In het.KvK- 
register. Onderteken het formulier met dat datum, plaats, handtekening, uw 
naam en functie.

Blilaoen
U dient een gespecificeerde begroting.(pxq) met uw subsidieaanvraag mee te 
sturen. Indien u voor het eerst subsidie aanvraagt bij BZK dient u een 
uittreksel van het KvK-register en een kopie bankafschrift mee te sturen. 
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, 
beleidsplan, etc.

Behandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderingsgevallen geldt een termijn 
van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarbij sprake is 
van EU-cofinanciering of bij aanvragen waarvoor een beoordelingscommissie 
moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 weken na ontvangst van uw 
aanvraag een ontvangstbevestiging.

Ontbrekende informatie
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig Is, 
ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de ontbrekende 
informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de informatie aan te 
leveren.

Uw aanvraag wordt-niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Subsidieaanvraagfomiulier

Begroting:

Interne activiteiten 
Start overleg met gemeente 
IndieningsvereistOT toets 
F^coanalyse en toets Bouwt^brit 
OpsteDen Borgingsplan 
Indienen meldirig bouwactrvitett 
ToezicW volgens twrgingplan 
Controle Asbuild dosaer 
Indienen gereedmelding 
Evaluatiemomenten 
Totaal

^ Tarief per txruwwerfc 
Uren Uren

Aantal (1) totaal Prijs

ü-
m
1 r»
■SU
■ Wm■

Aantal bouwwerken 
Totaal UriefPGN

Externe kosten

Overige adviseurs 
Subtotaal______

commerciële opslag
Totaal
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Checklist risico-analyse en inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zullen in samenhang worden beoordeeld. In beide gevallen moet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het invullen van de checklist is een verolicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te allen tijde in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contac^ opnemen'met de Financieel medewerker van de directie. Komen jullie er 
samen niet uit dan kun je een mail sturen aan de processenbalie van FEZ|^

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag:

Periode: Klik of tik om tekst in te voeren.

Vraag Ja/nee Risico Toeiichting
Hoog Midden Laag

AANVRAAG
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben.zich toen problemen 
vbofoedaan? Zo la. welke?

Nee

□ □
Klik of tik om tekst in te voeren.

Indien er een verzoek om 
aanvullende informatiè moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aanoeleverd?

Ja

□ □ KI
Klik of tik om tekst in te voeren.

ACTVITETTEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraao?

Ja □ □ KI Klik of tik om tekst in te voeren.

Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?

Ja
□ □ KI Klik of tik om tekst in te voeren.

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidslijnen van BZK?

Ja □ □ Klik of tik om tekst in te voeren.

Hebben de activiteiten al - 
plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben 
ptaatsgesfonden is het resultaat meetbaar 
en het risico od M&O kleiner.)

Ja

□ □
Activiteiten zijn in april gestart maar nog 
volop bezig.



FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoende inzicht in de besteding 
van de.subsidiemiddelen?

Ja
□ □ •. KI ■■

Klik of tik om tekst in te voeren.

Is'ër-voldoende vertfouwen.dat 
de activiteiten met deze subsidie 
gefinancierd kunnen worden?

Ja
□ □ Klik of tik om tekst in te voeren.

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde 
termijn kunnen worden voltooid?

Ja
□ □ Kl' Klik of tik om tekst in te voeren.

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitgevoerd?

Nee

□ KI □
Zonder BZK bijdrage zijn extra kosten voor 
kwaliteitsborging binnen proefprojecten erg 
hoog en aannemelijk dat de proefprojecten 
niet van de grond komen.

Is-er voldoende.vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?

Ja □ □ ' KI Klik of tik om tekst in tè voeren.

Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling van de 
subsidie?

Ja
□ □, KI Klik of tik om tekst in te voeren.

Bestaat er voldoende vertrouwen 
ih dé capaciteit om de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

Ja
□ □ K Klik of tik om tekst in te voeren.

TOTAAL OORDEEL Klik of tik
om tekst in .
te voeren.

Klik of tik om
tekst in te
voeren.

Klik óf tik om •
tekst in te
voeren.

positief Klik of tik om tekst in te voeren.,

Alleen toelichten als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoordje Is, Is het risico laag.

Naam:l

Datum: donderdag 2 juli 2020



Begroting
Uraim_ Vertoog» Pr^sbiteme activtteiten

Totaal

Aantal bouwwericen 
Totaal tar^PGN

Externe kosten

Subtotul

2e offerte BouwO

scommcrciele opslag T€
Totaal



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retnuiadres Postbus 2«)11 2500 EA Den Haag

PlanGarant Nederland B.V. 
De heer^^^l 
Graaf Reinoldweg 4 
8084JH 'T HARDE

Datum:
Referentlenummer:
Betreft:

8 juli 2020 
2020-54367
Subsidieverlening Proefproject WKB, Hanse Staalbouw, 
Stalenwoning

DG BRW / Bouwen en 
Energie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

TUrfmartct 147
Den Haag
PosttMJS 20011
2500 EA Den Haag
http://www.ri^csoverheid.nl

Contac^rsoon

[Oniinbzk.nl

Kenmerk
2020-0000397986

Uw kenmerk 

Bijlage(n)

Geachte heer^^^

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 26 juni 2020 waarin u verzoekt om een 
subsidie voor het Proefproject WKB, Hanse Staalbouw, Stalenwoning deel ik u 
mede dat ik bereid ben u op grond van artikel 2 van dé Kaderwet overige BZK- 
subsldies en het Kaderbesluit BZK-subsidies een subsidie toe te kennen voor een 
bedrag van C^^^^^Kxdusief BTW voor de volgende activiteit(en):

De subsidie is vastgesteld op C^^^^^Hzijnde het maximaal per proefproject 
toe te kennen bedrag. Dit bedra^^nclusief alle eventuele voor uw rekening 
blijvende belastingen, waaronder de BTW. U kunt het bedrag in de maand juli 
2020 verwachten op rekehingnummerH^H^H|^^I^^H|| t.n.v. PlanGa
rant Nederland B.V.

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

1. U dient een bewijs te bewaren dat de gesubsidieerde activiteiten hebben 
plaatsgevonden.
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2. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac
tiviteiten waarvoor subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheei zuiien Datum 
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheei aan de verplichtingen die s juii 2020 
aan de subsidies zijn verbonden zal worden voldaan. Kenmerk

2020-0000397986

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

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met|

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

Directeur'Bouwen’ èh Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/BenE, 
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 
datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden 
waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DGBRW /pDGOW
Directie Bouwen & Energie
Afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit

DIrectoraat-Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Datum

memo Subsidieverlening

Subsidie ontvanger: Plangarant
Naam subsidie: Proefproject Wkb Leeuwenhoek Delft

Advies aan budgethouder:
Is er sprake van een subsidieregeling, zo Ja welke?
Nee

Wat houdt de subsidieaanvraag in: Bijdrage aan de extra kosten voor 
kwaliteitsborging binnen het aangegeven proefproject.

Advies wel/geen subsidie verlenen, wat is de reden:
BZK heeft met VNG een bestuursakkoord gesloten waarin is afgésproken om 
proefprojecten te organiseren, zodat marktpartijen ervaring kunnen opdoen met 
kwaliteitsborging en zich kunnen voorbereiden op het stelsel dat per 1 januari 2022 
inwerking treedt. Deze proefprojecten.komen nog moeizaam van de grond.

Hoogte van het aangevraagd bedrag en gesubsidieerd bedrag:
Aangevraagd is EUR^^^B(excl. BTW), maar afgesproken is om per proefproject 
maximaal EUR^^ (excl. BTW) tér beschikking te stellen.

Welke uitvoeringsvariant wordt gekozén en toelichten waarom:
Direct vaststellen, gezien de hoogte^van het bedrag.

Looptijd subsidie (startdatum kan niet in het verleden liggen)
- Begindatum: heden 

Einddatum : 18 maart 2021

Staat het in het bestedingsplan, wat is de budgetcodering, is het budget toereikend?
- Hoofdstuk: 7
- Büdgetplaats: 101502

Budgetpositie: 11064...;.........
- Grootboekrekening: 49001...........................

Motivering:
BZK heeft met VNG een bestuursakkoord gesloten waarin is afgesproken om 
proefprojecten te organiseren, zodat marktpartijen ervaring kunnen opdoen met 
kwaliteitsborging en zich kunnen voorbereiden op het stelsel dat per 1 januari 2022
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inwerking treedt. Deze proefprojecten komen nog moeizaam van de grond.
Plangarant is een ervaren partij die reeds Langer actief is op het gebied van 
kwaliteitsborging. De aanvraag is conform afspraken ingediend en past binnen het 
beieid ter stimulering van proefprojecten kwaiiteitsborging. Datum

TOETSPUNTEN VOLLEDIGHEID SUBSIDIE-AANVRAAG

Is de aanvraag ingediend met het standaardformuiier (zie onderstaand hyperiink)? Zo 
nee, zitten aiie aspecten uit het aahvraagformuiier in de subsidieaanvraag?

Ga naar startpagina Rijksportaai:

Home? Financieei? Financiëie processen BZK Kerndepartement? Subsidies> Huiomiddeien 
Standaardformuiier subsidieaanvraaa

Toetspunten Financieel Medewerker
□ Heeft de toets of de aanvrager voorkomt in het M&O-register FEZ piaatsgevonden? .

□ Bankrekeningnummer waarop de subsidie dient te worden gestort. Komt dit overeen met 
de reiatiegegevens bij FDC?

□ Is de Chëcklist risicoanalyse en Inhoudelijke beoordeling door de beieidsmedewerker 
ingevuid en aan het dossier toegevoegd?

Toetspunten Beleidsmedewerker .

Ga na of de aanvraag de voigende vereiste gegevens bevat:

□ Doel van de te subsidiëren activiteit;

□ Overzicht van activiteiten incl. korte toelichting waarmee doel bereikt wordt;

□ Totale kosten van het project moeten met een PxO-bearotina (dit is het geheel 
van de activiteiten en de bijbehorende kosten; uur x tarief) worden onderbouwd 
LET OP; de posten Onvoorzien, Winstopsiag en Algemene Reserveringen in de 
begroting worden niet gesubsidieerd;

□ Bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

□ Nieuwe aanvragers dienen een recente Uittreksel KvK toe te voegen.

De KvK-check wordt uitgevoerd op het bestaan van de rechtspersoon en de 
statutaire naam (voor adressering van de brieven).

C Nieuwe aanvragers dienen een bewijs mee te sturen dat de bankrekening op 
naam van de aanvrager staat, of als een bankrekeningnummer wijzigt, zodat de 
reiatiegegevens aangemaakt kunnen worden. Is een kopie bankafschrift 
toegevoegd?

□ Indien er sprake is van ópgenomen BTW in de subsidieaanvraag: Kan de 
aanvrager deze verrekenen met de door hem af te dragen BTW?

□ Indien er geen sprake is van een regeling:

Wordt een voorschot aangevraagd? Zo ja, is er een weergave of onderbouwing 
liquiditeitsbehoefte gedurende het boekjaar waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd, zo mogelijk per tijdvak van 3 maanden meegestuurd?

Voeg een onderbouwing bij afwijking van de voorschot-aanvraag;

Indien in de subsidieregeling gevraagd:

- is de vereiste de-minimusverklaring aanwezig?
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‘ik’ Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Subsidieaanvraagformulier
Wkb Proefproject

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. De toelichting treft
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•Subsidieaanvraagformulier

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk invullen van de 
subsidieaanvraag.

Een volledige aanvraag is ondertekend door de daartoe bevoegde statutair 
bestuurder eri gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar:

directie Bouwen en Enèrgie

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
<Directoraat Generaal>
<Directie>
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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SubstdieaarTvraagformulier

Subsidieaanvraag

1.1

1.1.1

Gegevens aanvrager

Gegevens organisatie

1.1.2

Organisatie PlanGarant Nederland bv

Rechtsvorm B.V.

Kvk Inschrijfnummer 59936983

BTW-nummer NL853701799B01

Banknummer

Bezoekadres Graaf Reinoldweg 4
8084 JH 't Harde

Postadres Graaf Reinoldweg 4
8084 JH 't Harde

Con tactpersoon

Contactpersoon hh
Telefoon

E-malladres ' ^|@plangarant.nl

Versiedatum: 10 juli 2019 Pagina 3 van 8



Subsidleaanvraagformuller

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doel

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidiëren activiteit.

In de binnenstad van Delft worden diverse kavels verkocht aan 
particulieren. Dit project betreft een ontwikkeling van 11 PO-Kaveis. 
Deze kavels liggen aan een gesloten en worden afzonderlijk ontwikkeld 
en gebouwd. PlanGafant verzorgd in opdracht van gemeente Delft 
(programma's en projecten) de begeleiding van deze particulieren in 
het toetsten van de ontwerpen aan het kavelpasport, Bestemmingsplan, 
Bouwbesluit en houd tijdens de uitvoering toezicht op de realisatie.
Door de Wkb tóe te passen op dit traject kan er eerder een vergunning 
worden aangevraagd en kan het vergunningsproces sneller worden 
doorlopen. '

1.2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toelichting waarmee 
u uw doel wilt bereiken.

De activiteiten zijn gericht op het dooriopen van alle facetten van de 
Wkb.

Startoverleg met gemeente, kwaliteitsborger en opdrachtgever 
Voorlichtingsavonden
Indieningsvereisten omgevingsvergunning Ruimteiijk deel 
Toetsing aan het kavelpaspoort, bestemmingsplan 
Risicoanalyse en beoordeling Bouwbesluit 
Opstellen borgingsplan,
Indierien melding bouwactiviteit 
Kick-off bij start bouw met alle ketenpartners 

- Toezicht volgens Borgingsplan 
Controle As-build dossier 
Indienen gereedmelding aan bevoegd gezag 
Evaluatiemomenten
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Subsidieaanvraagformuller

1. Vergunning
aanvrager/houder:

2. Datum Start bouw:

3. Datum oplevering:

4. Bouwtijd (wk/mnd.):

5. Bouwsysteem:

Individueel zodra het ontwerp gereed is. Per 
PO-kavel wordt een vergunning aangevraagd

Week 45 2020

Week 45 2021

12 maanden

Prefab + fundering i.h.w.

Bouwlocatie: Leeuwenhoekkwartier, PO/CPO Veld 6
Locatie: Delft
Adrës: Veld 6 Leeuwenhoek, Delft
Perceelnummer: 6.2b

Aannemer: Nog niet bekend
Adres:

Contactpersoon:
Email:
Telefoon mobiel:
Telefoon vast:
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Substdieaanvraagformulier

1.2.3

1.3

Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project?

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben?

Kunt u BTW verrekenen? Nee
Wat is de looptijd van de gesubsidieerde activiteiten 17-4r2020 8-3-2021

Indien mogelijk, wilt u een voorschot? Nee

Geef een onderbouwing bij uw voorschotverzoek, waaruit uw 
liquiditeitsbehoefte blijkt gedurende de looptijd van uw subsidieaanvraag:

Heeft u ejders subsidieaanvragen hiervoor 
aangevraagd en/of subsidie ontvangen?

Tndien 'Ia' graag uw aanvraag hieronder toelichten.

nee

Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum 

28 april 2020 

Handtekenih

Plaats 

't Harde

Naam: |
Functie: Directeur

Bij deze aarivraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen: 
Gespecificeerde begroting (pxq)
Bij eerste aanvraag: uittreksel van het KvK-register en kopie 
bankafschrift.
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, 
beleidsplan, etc. .
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Subsidieaanvraagformuller

Toelichting

Aan te leveren informatie

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op één project, is volledig 
ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijlagen en bescheiden. Er 
dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag 
meegèstuurd te worden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vullen. '

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon in te vullen (dus niet"v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doel
Hier geeft u kort aan wat u bereikt wilt hebben als het project is afgerond. U 
kunt hier ook eventuele producten benoemen die het project zal opleveren 
(bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reële opgave van wat u wilt bereiken. Het al dan niet realistisch zijn 
van de doelstelling weegt me bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet te 
nemen acties weer per activiteit. U dient tevens aan te geven welke 
resultaten en effecten de omschreven activiteiten opleveren. U vult bij iedere 
activiteit in welke resultaten en effecten de activiteit oplevert voor de 
doelstelling van het project.

U dient de resultaten èn effecten "output en outcome gericht" te formuleren. 
Als output wilt u bijvoorbeeld bij activiteit 1 een congres of bijeenkomst 
organiseren. Resultaten en effecten kunnen in dit verband zijn dat u 600 
uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen en 20 deelnemers 
hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en looptijd 

Kosten
Vul zowel de totale kosten van het project in als het deel van de kosten dat u 
gesubsidieerd wilt hebben. Het gevraagde gesubsidieerde bedrag wordt in 
relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de activiteiten die u wilt 
ontplooien, meegewögen in de beoordeling. Specificeer uw kosten zo veel 
mogelijk in de begroting met personele en materiele kosten, en in prijs maal 
hoeveelheid (pxq). Geef daarbij ook aan of deze kosten inclusief of exclusief 
BTW zijn begroot.
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Subsidieaanvraagformutier

BTW
Indien u BTW-plichting bent en betaalde BTW kunt verrekenen, dan is BTW in 
de subsidie niet subsidiabel. Indien u de te betalen BTW voor de subsidie 
activiteiten niet kunt verrekenen en die BTW een kostenpost voor u vormt, 
dan kunt u door u te betalen BTW meenemen in de berekening van de 
begroting.

Looptijd
Geef hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben wij. 
nodig voor de planning van de verantwoording en afwikkeling in geval van 
verstrekking van de subsidie.

Bevoorschottino
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en onderbouw uw 
voorschotverzoek. Het is ter beoordeling aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties of zij akkoord gaat met uw voorstel en in 
hoeveel termijnen u het voorschot uitgekeerd zult krijgen.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij behandeling 
van uw aanvraag dient uw organisatie geregistreerd te staan in het KvK- 
register. Onderteken het formulier met dat datum, plaats, handtekening, uw 
naam en functie.

Bijlagen
U dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag mee te 
sturen. Indien u voor het eerst subsidie aanvraagt bij BZK dient u een 
uittreksel van het KvK-register en een kopie bankafschrift mee te sturen. 
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, 
beleidsplan, etc.

Biehandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderingsgevallen geldt een termijn 
van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarbij sprake is 
van EU-cofinanciering óf bij aanvragen waarvoor een beoordelingscommissie 
moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 weken na ontvangst van uw 
aanvraag een ontvangstbevestiging.

Ontbrekende informatie
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig is, 
ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de ontbrekende 
informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de informatie aan te 
leveren.

Uw aanvraag wordt,niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Interne activiteiten 
Startoverleg met gemeente 
Voorlichtingsavonden

Toets indieningsvereisten 
Toetskavelpaspoort en 
Bestern.

Risicoanalyse en Toets BB
Opstellen borgingsplan 
Indienen melding 
Bouv/activiteit

Kick off meting stakeholders 
Toezicht confomn 
borgingsplan

Controle asbuild 
Indienen gereedmelding 
dossier BV
Evaluatiemomenten

Tarief per bouwwerk
Uren Uren
(1) totaal Verkooptarief 

€
€'
€

Berekend tarief
Risico-opslag
Totaal

Aantal bouwwerken 
Totaal tarief PGN

Externe kosten 
Constructief (2) 
Overige adviseurs 
Subtotaal

commerciële opslag
Totaal



Checklist risico-analyse en inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse óyerlappen elkaar grotendeels en zullen in samenhang worden beoordeeld. In beide gevallen moet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het invullen van de checklist is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te allen tijde in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met de Financieel medewerker van de directie. Komen jullie er 
samen niet uit dan kun je een mail sturen aan de processenbalie van FEZ^^^^JJJ|(aminbzk.nh.

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag:
Periode: Klik of tik om tekst in te voeren.

Vraag Ja/nee Risico Toelichting
Hoog Midden Laag

AANVRAAG.
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen problemen 
vooraedaan? Zo ja, welke?

Nee

□ .□ ’ ia
Klik of tik om tekst in te voeren.

Indien er een verzoek om 
aanvullende informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aangeleverd? '

Ja

□ . □ ia
Klik of tik om tekst in te voeren.

ACTVITEITEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven ih de aanvraag?

Ja . □ □ El Klik' of tik om tekst in te voeren.

Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?

Ja
□ □ IS Klik of tik om tekst in te voeren.

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidsliinen van BZK?

Ja □ □ El Klik of tik om tekst in te voeren.

Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de aah/tterten reeds hebben 
plaatsgevonden ts het resultaat meetbaar 
en het risico OP M&O kleiner.)

Nee

□ (SI □
Activiteiten zijn in april gestart maar nog 
volop bezig.



FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoènde inzicht in de besteding 
van de subsidiemiddeien?

Ja
□ □ S Klik.of tikom tekst in te voeren.

Is er voldoende vertrouwen dat 
de activiteiten met deze subsidie 
gefinancierd kunnen worden?

Ja
□ □ S Klik of tik om tekst in te voeren.

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde 
termiin kunnen worden voltooid?

Ja
□ □ S Klik of tik om tekst in te voeren.

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ópk zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitgeyoerd?

Nee

□ IS □
Zonder BZK bijdrage zijn extra kosten voor 
kwaliteitsborging binnen proefprojecten erg 
hoog en aannemelijk dat de proefprojecten 
niet van dé grond komen.

Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?

Ja □ □ ■ S Klik of tik om tekst in te voeren.

Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling van de 
subsidie?

Ja
□ □ , ' s Klik of tik om tekst in te voeren. ■'1

, Bestaat er voldoende vertrouwen 
in dé capaciteit om de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

Ja
□ ' □ s Klik of tik om tekst in te voeren.

' -
TOTAAL OORDEEL Toekennen Klik of tik om

tekst in te
voeren.

Klik of tik om 
tekst in te
voeren.

Klik of tik om
tekst in te
voeren.

Klik of tik om tekst in te voeren.

Alleen toelichten als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoordje Is, is het risico laag.

Naam:l

Datum: maandag 29 juni 2020



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

PlanGarant Nederland B.V. 
De heerm^^
Graaf Relnoldweg 4 
8084JH 'T HARDE

Datum:
Referentienummer:
Betreft:

8 juli 2020 
2020-54367
Subsidieverlening Proefproject WKB 11 PO kavels 
Leeuwenhoek Delft

DG BRW / Directie 
Bouwen en Énergie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
http;//www. rijksovertiejd.nl
Contactpersoon

@minbzk.nl

Kenmerk'
2020-0000398788

Uw kenmerk 
Bljlage(n)

Geachte heer^^|

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 28 april 2020 waarin u verzoekt om een 
subsidie voor het Proefproject WKB 11 PO kavels Leeuwenhoek Delft deel ik u 
mede dat ik bereid ben u op grond van artikel 2 van de. Kaderwet overige BZK- 

'subsidies en het Kaderbesluit BZK-subsidies een subsidie toe te kennen voor een 
bedrag van exclusief BTW voor de. volgende activiteit(en):

10.2.q

De subsidie Is vastgesteld op zijnde het maximaal per proefproject
toe te kennen bedrag. Dit bedrag is indusief alle eventuele voor uw rekening 
blijvende belastingen. U kunt het bedrag binnenkort (betaalweek) verwachten 
op rekeningnummèr^^gmUgigmilt.n.v. PlanGarant Nederland B.V.

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:
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1.

2.

U dient een bewijs te bewaren dat de gesubsidieerde activiteiten hebben 
piaatsgevonden.
U dient onmiddeiiijk schrifteiijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac
tiviteiten waarvoor subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen 
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die 
aan de subsidies zijn verbonden zal worden voldaan.

Datum
8 juli 2020
Kenmerk
2020-0000398788

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

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met|

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

Directeur Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/BenE, 
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag, Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 
datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld tè gaan van de gronden 
waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht.
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NOTITIE

Onderwerp

Datum

Afkomstig van 

Bestemd voor 

Kenmerk

Voorstel kwartiermakerfase Route naar Private Kwaliteitsborging 

18 juli 2013

IngjUI^^^^H en
Ministerie BZK, drs.|

SBK-13-001

INLEIDING
Het actieteam dat de routekaart naar private kwaliteitsborging heeft opgesteld heeft 
aanbevolen kwartiermakers aan te stellen die de pilotfase gaan voorbereiden (zie hun 
rapportage van juli 2013). Deze pilotfase dient een aantal belangrijke resultaten op te 
leveren.
De gèwenste resultaten zijn:
1. een situatie creëren waarin private kwaliteitsborging geaccepteerd wordt door het 

bevoegd gezag:
2. een toezichtorganisatie (i.o.) die op voorlopige (basis)borgingsystemen toelaat en deze in 

de praktijk volgt;
3. onderzoeken voorbereidt (en zo nodig opstart) die antwoorden gaan opleveren over 

kosten, kwaliteit, rechtszekerheid, e.d.

UITWERKING
In de rapportage (hoofdstuk 14) van het actieteam zijn de volgende acties gedefinieerd:

BIz. 1/5 ■
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ONDERZOEK
In dit plan zijn diverse onderzoeken aangekondigd, het is belangrijk om vooraf vast te stellen 
welke vragen deze onderzoeken moeten beantwoorden. Dus in de pilots dienen monitoring 
opties te worden ingebouwd.
Tijdens de pilotfase dienen de systemen door middel van reality checks te worden gevolgd.

BOÜWBRIEF
Om de discussies met de Tweede Kamer op een niveau/richting te krijgen die gaat over 
doelen van de bouwregelgeving en of die worden gerealiseerd, is het verstandig dat vanuit 
de toezichlorganisatie periodiek een rapportage (de zgn. "Bouwbrief) wordt geproduceerd 
die uitspraak doet over de bouwkwaliteit in Nederland.
Ook zal in een dergelijk rapportage worden ingegaan op de vraag of de doelen van de 
bouwregelgeving worden gerealiseerd (zie de evaluatie van het tot stand komen van het 
Bouwbesluit 2012).
Ons advies is dat deze “Bouwbrief’ ook naar alle betrokken bouwpartijen worden 
gecommuniceerd.

FINANCIERING
Voor de organisatie van de kwartiermakerfase en de pilotfase dient een budget te worden 
vrijgemaakt.
Tijdens de pilotfase zullen verdienmodellen worden ontwikkeld.
Delen van de toezichtorganisatie zullen publiek gefinancierd moeten worden, andere delen 
kunnen via een opslagstelsel op de systemen privaat worden gefinancierd.



SBK
“ Postbus 1201 

2280 CE Rijswijk

lel: (070) 307 29 29 
fax: (070) 390 29 47

O
O
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Ministerie van BZK/DGWB 
T.a.v. de heer drs.
Postbus 20951 
2500 EZ 'S-GRAVENHAGE

Datum
Betreft

Uw Kenmerk 
Referentie

10 september 2013
aanvullend voorstel kwartiermakersfase voor route naar Private 
Kwaliteitsborging technische bouwregelgeving

13/611|

Geachte heer lbest€

Naar aanleiding vari het constructieve gesprek dat 
augustus jl.'hebben gehad met de heren 
hierbij ons aanvullende voorstel.

en ik op donderdag 29 
van BZK, zend ik u

Het is een ambitieus plan maar zeker haalbaar. Hiervoor is het dan wel noodzaak dat u ons 
voor de 1® Fase zo spoedig mogelijk de opdracht verleend en voor de 2® Fase zo snel 
m'ogelijk daarna.

Wij zien uw opdracht(en) graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,.
Stichting Bbuwkwaliteit (SBK)

oorziuer KVii van

cc : ir. ministerie BZK

Bijlagen: aanvullend voorstel SBK d.d. 10 september 2013 + voorstel SBK d.d. 18 juli 2013

I Bank Lid EOTA & UEAtc

KvK 's-Gravèhhage 
nr. 41155040 

BTWnf. 091.63.475.B.01

Bezoekadres : Vsseringlaan 22b. 2288 ER Rijswijk 
E-mail [H^^bouwicwallteil nl 
Websiie : www.bouwkwalileil.nl
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Onderwerp

Datum

Afkomstig van 

Bestemd voor 

Kenmerk

: Aanvullend voorstel kwartiermakerfase Route naar Private 
Kwaliteitsborging

10 september 2013

Drs. Ing.

Ministerie BZK, drs.

SBK-13-002

INLEIDING _____________
Donderdag 29 augustus jl. hebben^^^^^^^^n^^^^^^^Bnamens SBK het 
voorete^aM 8 juli Jl. voor de "kwartiermakersfase” besprake^^eWe herer^H|||^mjj|en 
^^^HHNaar aanleiding van dat gesprek ontvangt u dit aanvullende voorstenoo^e 
start-van de kwartiermakersfase. Hierbij hebben wij een directe link gelegd met het 
Programma van Eisen (PvE) voor de toezichtorganisatie op de Private Kwaliteitsborging, 
zoals dat eerder door BZK aan ons is tqegezonden.

Tijdens het gesprek van 29 augustus jl. is besproken in hoeverre het door BZK 
geformuleerde Programma van Eisen past binnen de uitwerking die is opgenomen in het 
eindrapport van het Actieteam.
Ook zijn de conclusies van het rapport van de Brink Groep besproken. Uit dat (en uit de 
eerder adviezen van het Actieteam) komt naar voren dat:
• Het publieke stelsel "gaten” vertoont, die in een privaat stelsel mogelijk beter kunnen 

worden aangepakt;
• in alle voorstellen .de driedeling (zie figuur hieronder) bij het omgaan met / het toepassen 

van het Bouwbesluit naar voren komt. Deze driedeling zal beter aansluiten bij de 
bouwpraktijk en - vermoedelijk - leiden tot lagere faalkosten (lees: fouten).

1® categorie 

2® categorie 

3® categorie

BIZ. 1/7
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DOELSTELLING
In ons eerdére voorstel hebben wij aangegeven dat de resultaten van de kwartiermakersfase 
zijn (met enige aanvulling);
• Een situatie waarin private kwaliteitsborging geaccepteerd wordt door het bevoegd 

gezag. Hier kunnen we feitelijk aari toevoegen dat het zelfde geldt voor het (betalend) 
bedrijfsleven;

• Een Toezichts- en Toelatingsorganisatie (i.o.) die borgingssystemen en -instrumenten 
toelaat en deze in de praktijk volgt;
Antwoorden op vragen over kosten, financiering, rechtszekerheid, wettelijke inbedding, 
e.d. (d.m.v. eigen en extern onderzoek).
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De uiteindelijke situatie moet leiden tot een gezamenlijk gedragen stelsel door overheid, 
markt en Toelatingsorganisatie (zie hieronder).

overheid

toelatingsorganisatie markt

ORGANISATIESTRUCTUUR
Alvorens de werkzaamheden die tot genoemde resultaten moeten leiden kunnen worden 
opgestart, dient een organisatiestructuur opgezet te worden voor de 
kwartiermakersorganisatie en dient een overzicht opgesteld te worden van taken en te 
entameren onderzoek.!

BZK stuurt in oktober de uitwerking van het nieuwe stelsel naar de Tweede Kamer. Om zo 
spoedig mogelijk na overleg met tweede Kamer over de het stelsel met de uitwerking te 
kunnen starten is het noodzakelijk om op korte termijn met voorbereidende werkzaamheden 
starten. Wij stellen daarom eén separate (en beperkte) 1® Fase voor.

' Zie voor de gedetailleerde uitwerking ons voorstèl d.d. 18 juli 2013
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Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening

I. Vul de n.a.w.-gegevens en overige gegevens van uw instelling in.

Naam instelling:

Postadres:

Postcode:

Vestigingsplaats:

Naam contactpersoon: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Bank- of gironummer:

T.n.v.:

Nummer Kamer van Koophandel:

Stichting Bouwkwaliteit 

Postbus 1201 

2280CE 

Rijswijk 

if.l

l@bouwkwaliteit.nl

Stichting Bouwkwaliteit 

41155040

II. Vraagt u een instellingssubsidie of een.projectsubsidie aan?

Projectsubsidie

III. Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start- en einddatum in:

Startdatum project: 15 oktober 2013

Einddatum project: 1 maart 2014

IV. Bij welke directie vraagt u een subsidie aan?

Wonen en Bouwen (afdeling Bouwkwaliteit)-

Stichting Bouwkwaliteit subsidieaanvraagformulier - iBoüwkwaliteit 
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V. Vul het navolgende schema volledig in (bedragen exclusief BTW)

Activiteit

Activiteit Begrote lasten Begrote eigen 
bijdrage

Begrote 
overige baten

Gevraagde
subsidie

A.

B.
10.2.g

€|B

C. €ü

emu -
* Uren worden verrekend tegen een gereduceerd tarief 

VI. Licht kernachtig per activiteit de begroting toe.

Activiteit A Toelichting Begroot t Begroot t+1 Gerealiseerd
t-1

Personeel H mandagen a

Materieel -
Overig

€ €
Eigen bijdrage ^mandagen a^^*

Overige
bijdragen

'Out of pocket' kosten en 
reis- en verblijfkosten 
voor eigen rekening.

€ €
Totale
subsidie

€ €

Activiteit B Toelichting Begroot t Begroot t+1 Gerealiseerd
t-1

Personeel 1 mandagen a

Materieel ■, -
Overig

€ €
Eigen bijdrage 1 mandagen a

Overige
bijdragen

'Out of pocket' kosten en 
reis- en verblijfkosten 
voor eigen rekening

Stichting Bouwkw/aliteit subsidieaanvraagformulier - IBouw/kwaliteit 
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€ €
Totale
subsidie

e € €

* Uren worden verrekend tegen een gereduceerd tarief

Activiteit C Toelichting Begroot t Begroot t+1 Gerealiseerd
t-1

Personeel

Materieel Out of pocketkosten 
voor eigen rekening

Overig

€ €

Eigen bijdrage Secretariële 
ondersteuning, ^ 
dagen

Overige
bijdragen

'Out of pocket' kosten 
en reis- en 
verblijfkosten voor 
eigen rekening

€ €

Totale
subsidie

* € e

* Uren worden verrekend tegen een gereduceerd tarief 

VII. Beschrijf hierna de activiteiten en welke resultaten behaald gaan worden (per activiteit)

Op basis van vraag van BZK komen wij op de volgende vragen voor de eerste fase van de 
kwartiermakersfase:

10.2.g

Hierbii staah twee ^ken cënitraaL

Zie verder de als bijlage bijgevoegde stukken / het plan van aanpak. De werkzaamheden 
betreffende beschreven eerste fase van het project.

Activiteit A

' Zie voor de gedetailleerde uitwerking ons voorstel d.d. 18 juli 2013 
Stichting Bouwkwaliteit subsidieaanvraagformulier - iBouwkwaliteit
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Toelichting begrotingsposten ____
De gevraagde subsidie bestaat uit een vergoeding van^^,- exclusief BTW per dag voor de door 
de beoogde kwartiermakers uit te voeren werteaamhedeïnn het kader van het uitwerken van de 
organisatiestructuur van de Toelatingsorganisatie in oprichting voor het door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beoogde stelsel voor private kwaliteitsborging. 
werkzaamheden zijn begroot tegen een gereduceerd uurtarief van exclusief BTW /||||||-
inclusief BTW. Daarnaast wordt 25% van de Inzet uitgevoerde door medewerkers voor eigen 
rekening. '

Beschrijving beoogde resultaten
Resultaat van de Ie Fase van dit project is een blauwdruk voor de kwartiermakersorganisatie, 
inclusief invulling van verschillende functies binnen de organisatie. Daarnaast zal een werkplan 
gereed zijn waarin is vastgelegd wat de eindtermen zijn van de kwartiermakersfase en welke 
(deeljprojecten en onderzoeken hiertoe worden ultqevoerd.___________________________

Activiteit B

Toelichting begrotingsposten ___
De gevraagde subsidie bestaat uit een vergoeding van exclusief BTW per dag voor de door
de beoogde kwartiermakers uit te voeren werkzaamheden in het kader van het uitwerken van de 
organisatiestructuur van de Toelatingsorganisatie in oprichting voor het door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beoogde stelsel voor private kwaliteitsborging. De 
werkzaamheden zijn begroot tegen een gereduceerd uurtarief van exclusief BTW /
inciusief BTW. Daarnaast wordt 25% van de inzet uitgevoerde door medewerkers voor eigen 
rekening.

I m ili 11! LLL

Beschrijving beoogde resultaten
Bredere kennis van en vertrouwen in het beoogde stelsel. Draagvlak bij partijen. Het praktische 
eindresultaat is een overzicht van de standpunten van en randvoorwaarden bij een nieuw stelsel 
van de verschillende stakeholders.

Activiteit C

Toelichting begrotingsposten
De gevraagde subsidie bestaat uit een vergoeding van exclusief BTW per dag voor de door
de beoogde kwartiermakers uit te voeren werkzaamheden in het kader van het uitwerken van de 
organisatiestructuur van de Toelatingsorganisatie in oprichting voor het door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beoogde stelsel voor private kwaliteitsborging. De 
werkzaamheden zijn begroot tegen een gereduceerd uurtarief van exclusief BTW /
inclusief BTW. Daarnaast wordt 25% van de Inzet uitgevoerde door medewerkers voor eigen 
rekening.

3 if i A ifr A n
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Beschrijving beoogde resultaten
Zie A en B

VIII. Egalisatiereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies) 

Aangevraagde instellingssubsidie:

Stand egalisatiereserve:

IX; Bevoorschotting

Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingsschema? Nee 

X. Ondertekening

Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben 
genomen van deze geldende wet-&regelgeving op basis waarvan betreffende subsidie' wordt 
aangevraagd en verklaart deze subsidieaanvraag juist en volledig te hebben Ingevuld.

Functie Achternaam Voorletters Plaats Datum Handtekening

Voorzitter'
Raad van 
Toezicht -

Rijswijk 10-9-2013

y

\

Bijlage (optioneel):

Stichting Bouwkwaliteit subsidieaanvraagformulier - iBouwkwaliteit 
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2013-611ir - brief BZK-aanvullend voorstel kwartiermakersfase Route naar Private 
Kwaliteitsborging

Notitie aanvullend voorstel SBK kwartiermakersfase toezichtorganisatie, 10-09-2013 . 

Notitie voorstel Kwartiermakersfase private kwaliteitsborging

Stichting Bouwkwaliteit subsidieaanvraagformulier - IBouwkwaliteit 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Oerr Haag

Stichting Bouwkwaliteit 
T.a.v. de heer ir. |
Postbus 1201 
2280 CE Rijswijk

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen\
Turfrnarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
Contactpersoon

aiminbzk.nl

Datum 29 oktober 2013
Betreft Projectsubsidie Kwartiermakersfase voor route naar Private

Kwaliteitsborging technische bouwregelgeving 
Beschikkingsnummer: 6280213005

Kenmerk
2013-0000670303

Uw kenmerk

Geachte heei|

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

Hoogachtend,
de minister vóór Wonen en Rijksdienst, 
namens deze;

Directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

beschikking
Datum,

Betreft
29 oktober 2013 ,
Projectsubsidie kwartiermakersfase voor route naar 
Private Kwaliteitsborging technische bouwregelgeving

Dlrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

voering

iinbzk.nl

Om de door de kwartiermakers uit te voeren werkzaamheden te kunnen realiseren 
in het kader,van het uitwerken van de organisatiestructuur van de 
Toelatingsorganisatie in oprichting voor het door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties beoogde stelsel voor private kwaliteitsborging in een 
samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit, zoals verzocht in de brief van 10 
september 2013, wordt er een eenmalige subsidie verstrekt van ^^^^Bnclusief 
BTW, voor een projectplan.
In dit projectplan staan twee taken centraal, te weten:
1, Activiteit.A: De technisch / luridisch / inhoudeihkè kant:

2.

Datum

29 oktober 2013

Kenmerk
2013-0000665092

Met inacHtnëming van:
De algemene wet bestuurrecht (AWB); De Kaderwet overige BZK-subsidies van 13 
april 2006, het Kaderbesluit BZK-subsidles van 30 mei 2013 en de nadere regeling 
de subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 ingaande 1 juli 
2013 (Staatscourant, 20 juni 2013 nr. 16506); hierna te noemen het 
subsidiebesluit en subsidieregeling.

Overwegende;
dat het project "kwartiermakersfase voor route naar Private Kwaliteitsborging 
technische bouwregelgeving" als doel heeft:
1. het uitwerken van de organisatiestructuur van de Toelatingsorganisatie in 

oprichting voor het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties beoogde stelsel voor private kwaliteitsborging.

2. draagvlak realiseren voor het In te voeren stelsel van private 
kwaliteitsborging.

dat het project "kwartiermakersfase voor route naar Private Kwaliteitsborging 
technische bouwregelgeving" is voorzien van een sluitende begroting en bijdraagt ■ 
aan mijn beleidsdoelstellingen voor een bredere kennis van en vertrouwen in het 
beoogde stelsel, waarbij het een praktisch eindresultaat is van een overzicht van 
de standpunten van en randvoorwaarden bij een nieuw stelsel van de 
verschillende stakeholders.
dat de uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, 
zoals die is beschreven in bovengenoemde subsidieaanvraag en bijlagen;

dat het project uiterlijk 31 december 2014 succesvol is afgerond.
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Besluit:
Aan Stichting Bouwkwallteit een subsidie toe te kennen van t^^^Hndusief 
BTW. De subsidie wordt volledig toegekend voor de In de aanvraa^eschreven 
werkzaamheden, zoals omschreven in de bijlage van het financieringsverzoek van 
10 september 2013 en de daarbij behorende begroting en planning, onder 
navolgende regels, welk besluit en welke regels gezamenlijk hierna worden 
genoemd 'de beschikking'. De subsidie mag niet worden gebruikt voor andere, 
mogelijk commerdële activiteiten.

Namens het ministerie voor Wonen eh Rijksdienst zal de heer^^^^^^Hj|[|van 
de directie Bouwen, afdeling Bouwkwallteit als contactpersoon optreden. Hij.zal 
samen met de Stichting Bouwkwallteit de uitvoering van de beschreven 
projectonderdelen begeleiden met de bedoeling in 1 maart 2014 de eerste fase 
afgerond te hebben.

Artikel 1. Hoogte van de projectsubsidie _______
1.1 iJe subsidie aan Stichting Bouwkwallteit bedraagt maximaal Inclusief

BTW, voor de in de aanvraag genoemde activiteiten in de perioo^an 15 okto
ber 2013 tot 1 maart 2014.

Olractonat-lie nena I 
Wonen en Bouwen
Oirecde Bouwen

Datum
29 oktober 2013

Kènmerk
2013-0000665092

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

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

en 4:50 van de AWB de subsidieverlening intrekken often nadele van de 
subsidleontvanger wijzigen. Indien: ^
a. de activiteiten waarvoor subsidie Is verleend niet of niet geheel hebben 

plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;
b. de subsidleontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden 

verplichtingen;
c. de subsidleontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en 

de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschik
king op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;

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

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

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

g. \ in andere bij wettelijk voorschrift geregelde gevallen.

2.2 Bij intrekking of wijziging op grond van het eerste lid, onderdeel e of f 
vergoedt het bestuursorgaan de schade die de subsidleontvanger lijdt doordat 
hij in vertrouwen op de subsidie anders heeft gehandeld dan hij zonder 
subsidie zou hebben gedaan;

2.3. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de 
subsidie Is verleend.
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Artikel 3 Voorschotten
3.1 Het maximaal te verstrekken voorschot bedraagt 80% van het in artikel 1 

vermelde subsidiebedrag en is vastgesteld op

3.2 Het in artikel 3.1 genoemde maximale subsidievoorschot wordt binnen acht 
weken,(df op. de bepaalde betaaldata) betaajdopuw bankrekeningnummer:

te RijswijK^^^^^^

2.3 Onverschuldigd betaalde voorschotten kunnen door de minister worden 
teruggevorderd.

Directaraat-Genemal 
Wonen en Bauwen
Directie Bouwen

Datum .
29 oktober 2013

Kenmerk
2013-0000665092

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

het bepaalde In het kaderbesluit artikel 24.

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

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

Verzoeken kunnen o.v.v. beschikkingsnummer 6280213005 worden 
gericht aan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële administratie W&R, DGWB/directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

Het heeft de voorkeur verzoeken digitaal in te dienen. De vereiste opmaak is 
een verzoek in PDF-format. Geadresseerd als hierboven kan het verzoek 
digitaal worden ingediend bij het e-mailadre^|^^^|^riiinbzlij}l

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

4.3 De minister beslist, behoudens het bepaalde in het subsidiebesluit, binnen 22 
weken op de aanvraag om subsidievaststelling.

Artikel 5 wijziging subsidievaststelling
5.1 De minister kan conform artikel.4:49 van de AWB de subsidievaststelling 

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

stelling redelijkerwijs niet op de hpogte kon zijn en op grond waarvan de 
subsidie lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastge
steld;
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b. indien de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist 
of behoorde te weten;

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

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

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

DIrectoraat-Oeheraal 
Wonen en Bouwen
Dlrecöe Bouwen

Datum
29 oktober 2013

Kenmerk
2013-0000665092

Artikel 6 Eindafrekening
6.1 Het definitief vastgestelde subsidiebedrag wordt binnen vier weken na de 

subsidievaststelling aan subsidieontvanger betaald, onder verrekening van 
de reeds betaalde voorschotten.

Artikel 7 Slotbepalingen
7.1 Alle voorwaarden van het subsidiebesluit en de nadere regeling zoals vermeld 

in de aanhef van deze beschikking zijn van toepassing.
U bent verplicht binnen het kader van deze subsidie:

daar waar een van de (deel)activiteiten van de projectonderdelen wordt 
uitgevoerd door een andere organisatie, dient dit tegen marktvoonvaarden 
te geschieden.
te voldoen aan de verplichtingen die onze Minister bij de verlening heeft 
opgelegd; '
de activiteiten të verrichten overeenkomstig de omschrijving van die acti
viteit zoals vermeld in het door u ingediende subsidieverzoek en deze be
schikking tot subsidieverlening tenzij Onze Minister voorafgaand aan die 
activiteit schriftelijk heeft ingestemd met een afwijking van die omschrij
ving;
onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de 
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel 
zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de 
subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan; 
desgevraagd, aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is ver
leend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen.
een administratie te voeren die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tij
de op eenvoudige en duidelijke wijze de kosten van de activiteit waarvoor 
de subsidie is verleend kunnen worden afgelezen;
onverwijld nadat een verzoek tot verlening van surséance van betaling 
aan of faillietverklaring van hem dan wel een aangifte of vordering daartoe 
bij de rechtbank is ingediend, daarvan schriflelijk mededeling te doen aan 
Onze Minister;

a.

b.

c.

d.

e.
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h. op verzoek van Onze Minister medewerking te verienen aan openbaarma
king van de gegevens en de resultaten van de activiteit, met uitzondering 
van vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

De minister voor Wonen en Rijksdienst, 
namens;déze:

Directoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Datum
29 oktober 2013

Kenmerk . 
2013-0000665092

Directeur Bouwen

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

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede 
de naam en het adres van de indiener en diept vergezeld te gaan van een 
omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden 
waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht. Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot 
niet ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Algemene Inlichtingen over het indienen van een bezwaarschrift in het kader van 
de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u verkrijgen door het downloaden of aan
vragen van de brochure "bezwaar en beroep tegen een beslissing van de Over
heid" van het ministerie van Veiligheid en Justitie bij Postbus 51, de informatie
dienst van de Rijksoverheid.
Postbus 51 is bereikbaar via www.riiksoverheid.nl. het gratis telefoonnummer 
0800-8051 op werkdagen van 08.00 tot 20.00 of per email via een contactformu
lier vermeld op http://www.riiksoverheid.nl/contact.
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U voorE KWALITEIT
VERANTWOORDING WERKZAAMHEDEN VERKENNINGSFASE

Vooraf

Volgens de subsidiebeschikking 6280213005 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties aan de Stichting Bouwkwaliteit heeft de daarbij toegekende subsidie ter grootte 
van € inclusief btw betrekking op het maken van een projectplan, waarin centraal staan de
organisatiestructuur van de Toelatingsorganisatie en het realiseren van draagvlak voor het beoogde 
stelsel. Uit de aan deze beschikking ten grondslag liggende notities (d d 18 juli 2013 en 10 september 
2013) van de heren en dr ing |||||mm|||| am nsd Sti ht ng Bouwkw li ëi e
door u met hen gevoerde overleggen, zouden deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een 
aantal kwartiermakers.

Na overleg met het ministerie is besloten, dat hiertoe drie van de voorgestelde personen gezamenlijk 
een rechtspersoon zouden vormen om deze opdracht uit te voeren. Dit zijn naast de heer^^^| 
(Nieman beheer bv), (Geregeld bv)en arch.
(XaroConsult). De heren||j|Ü||jjj| en namens Bouwend Nederland zijn wel betrokken

geweest bij de inspanningen tot dusverre, maar zij maken geen deel uit van genoemde 
rechtspersoon, de stichting Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK). De rol van de Stichting Bouwkwaliteit 
was daarmee slechts die van opdrachtgever aan de kwartiermakers Om deze reden is 
verantwoording van onderhavige opdracht dan ook direct door iBK opgesteld. Met deze 
verantwoording en de separaat aangeleverde rapportage fase 0 beschouwen wij deze opdracht als 
afgerond.

Voorbereidende werkzaamheden

Met name de heer^^^^ heeft vooruitlopend op de periode genoemd in de beschikking en in het 
verlengde van zijn werk als voorzitter van het Actieteam 'Routekaart naar private kwaliteitsborging' 
samen met de heer^^^^^ voorbereidend werk verricht via de genoemde notities onder de vlag: 
van SBK en de met u en anderen gevoerde overleggen. De kwartiermakers, bij de start nog samen 
niet de heer|^^^^ en tot begin januari 2014 ook met de heer^^^^f, voeren sinds begin 
oktober globaal elke twee a drie weken gezamenlijk overleg om de voortgang van hun 
werkzaamheden te plannen en te bewaken, inhoudelijk onderling af te stemmen en ideeën met 
elkaar uit te wisselen en te bespreken. Vanaf medio december 2013 neemt ook de heer^^^^^^| 
(BZK, projectleider 'borgen') deel aan deze overleggen.

Kort na de start is besloten, vanwege het terugtreden van de Stichting Bouwkwaliteit bij deze 
activiteit, als kwartiermakers een afzonderlijke stichting op te richten. Naast de eigen 
werkzaamheden van de drie kwartiermakers als oprichters/bestuursleden van deze stichting 
impliceerde dit het inschakelen van een notaris, inschrijving bij de Kamer van Koophandel en de 
Belastingdienst en het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en een 
bankrekening. Verder is besloten om mevrouw||||m||^^^^m| (van Gyba b.v.) in te schakelen 
voor beperkte administratieve ondersteuning, mede ten behoeve van het vier-ogen-principe.

Een kopie van de oprichtingsakte van de stichting Instituut voor Bouwkwaliteit is als bijlage 1 
bijgevoegd. Het doel van de stichting is zodanig geformuleerd, dat het iBK desgewenst te zijner tijd



de rol van Toelatingsorganisatie op zich zou kunnen nemen. Vooralsnog is het IBK echter uitsluitend 
de gezamenlijke rechtspersooh van de kwartiermakers. Als ontvanger van de subsidie en als 
opdrachtgever aan de kwartiermakers e.a. legt dan ook het bestuur van de stichting verantwoorcjing 
af aan het ministerie van BZK als subsidieverstrekker, voor fase 0 door tussenkomst van de Stichting 
Bouwkwaliteit.

Verrichte werkzaamheden

Inhoudelijk zijn in deze periode de verschillende onderwerpen, die in de rapportage 'op weg naar een 
Toelatingsorganisatie' d.d. januari 2014 aan de orde komen afzonderlijk of in onderlinge samenhang 
besproken. Verder zijn afzonderlijke notities opgesteld over o.a. de voorlopige toelatingscriteria (zie 
bijlage 6 van de rapportage). Ook zijn besprekingen gevoerd met diverse bij het onderwerp 
betrokken partijen, deels op initiatief van BZK of van het iBK, deels op uitnodiging van die betrokken 
partijen. We noemen de gezamenlijke bouwconsumenten (Vereniging Eigen Huis, Woonbond,
VAC.wonen, GH-raad), ontwikkelaars (NEPROM, Aedes, e.d.), bevoegd gezag en adviseurs (VNG, 
VBWTN, Brandweer NL, COBc, Federatie Ruimtelijke Kwaliteit), afzonderlijke gemeenten, 
brancheorganisaties, e.d. bijvoorbeeld een presentatie voor het KOMO-bestuur over toekomstige 
ontwikkelingen. Stelregel voor de kwartiermakers is dat bij dergelijke overleggen telkens tenminste 
twee van de drie aanwezig zijn.

Bijzondere aandacht is gegeven aan twee bijeenkomsten op 11 december 2013 - het congres 
"Privatisering van het Bouwtoezicht" in 't Spant! in Bussum - en op 12 december 2013 - de 
rondetafelgesprekken over private kwaliteitsborging met de Algemene Commissie voor Wonen en 
Rijksdienst van de Tweede Kamer. Tijdens het congres traden na het openingswoord door minister 
Blok twee kwartiermakers op als plenair spreker en de derde was voorzitter van een parallelsessie, 
waaraan een zeer groot deel van de congresbezoekers deel nam. Een dag later verwoordde de heer 
Nieman in de ronde-tafel-sessie met experts de plannen van de kwartiermakers en beantwoordde 
enkele vragen van Kamerleden daarover.

De meeste van voornoemde activiteiten vallen onder de noemer 'halen en brengen'. Als 
kwartiermakers geven wij tekst en uitleg over wat we gedaan hebbèn en van plan zijn, inhoudelijk en 
organisatorisch. De respons daarop van deelnemers aan de overleggen komt weer goed van pas om 
de inhoudelijke kant van het werk nader in te vullen en zo nodig bij te sturen en de communicatie 
hierover effectiever te maken. Een bijkomend doel van deze contacten is de voorbereiding van de in 
te stellen Stuurgroep, die naast de heer^m|[|^ van BZK een agenderende.rol zal krijgen in de 
begeleiding van hét werk van BZK zelf (voorbereiding wet- en regelgeving e.d.) en van de . 
kwartiermakers.

Het iBK heeft sinds eind oktober 2013 een eigen website www.instituutbouwkwaliteit.nl waar alle 
relevante Informatie over het onderwerp private kwaliteitsborging in de bouw te vinden is en waar 
de activiteiten en de voortgang van de kwartiermakers te volgen zijn. Doel van de website is wel om 
zo veel mogelijk informatie centraal beschikbaar te maken. Hét iBK zal vooralsnog geen eigen 
nieuwsbrief uitgeven, maar enerzijds zal communicatie plaatsvinden via de kanalen van het 
ministerie van BZK en anderzijds zullen het maandblad 'Bouwregels in de Praktijk' en de website 
'Omgeving in de Praktijk' (uitgaven van BIM Media) ruim aandacht aan het onderwerp besteden .



Een ander punt waaraan toenemende aandacht is besteed in de afgelopen maanden is het 
stimuleren en adviseren van pilots met bestaande en nieuwe instrumenten voor private 
kwaliteitsborging. Zo lang de wet- en regelgeving hiervoor nog moet worden vastgesteld met 
inbegrip van de toelatingscriteria en zolang er nog geen Toelatingsorganisatie operationeel is, 
bestaan er ook geen toegelaten instrumenten. Echter, diverse instrumenten komen al wel een heel 
eind in de richting en zijn daarom de moeite van verdere beproeving in pilots waard. In de 
rapportage worden enkele voorbeelden genoemd. Afhankelijk van de aard en stand van zaken van de 
pilot zijn gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers en overige betrokkenen om de kansen, risico's 
en randvoorwaarden in beeld te krijgen en daarover goede afspraken met elkaar te maken.

Tijdsbesteding en voortgang

De offerte aan BZK en de opdracht voor de verkenningsfase gaan uit van^^ benodigde uren (plus 
bijdragen van SBK en Bouwend Nederland). Tot en met januari 2014 is door de kwartiermakers zelf 
ruim het dubbele aantal uren besteed, deels voor fase 0 en deels voor fase 1. Als de tijdsbesteding in 
de aanloop (voor 15 oktober 2013) daarop in mindering wordt gebracht evenals de uren, die aan fase 
1 toe te rekenen zijn, is echter nog steeds sprake van een hoger aantal uren dan in de opdracht was 
voorzien. Bij de verantwoording over fase 1 - het daadwerkelijke kwartier maken waarop de 
beschikking van 13 november 2013 van toepassing is - zal het totaal aantal bestede uren vanaf 15 
oktober 2013 opnieuw worden bezien. Voor beide fasen samen is een totaal aantal uren geraamd

De beschikking voor fase 0 noemt het tijdvak 15 oktober 2013 tot 1 maart 2014 als looptijd. De 
kwartiermakers zijn inderdaad begin oktober 2013 van start gegaan. De definitieve versie van de 
rapportage kwam gereed op 31 januari 2014 en dit feit kan worden opgevat als voltooiing van de 
verkenningsfase met deze verantwoording als nazorg. In elk geval ruim voor 1 maart 2014 en 
inhoudelijk ook op tijd om in te brengen in het overleg tussen minister en Kamer.

Financiële verantwoording

Hieronder is het totaal aantal uren besteed aan de opdracht voor fase 0 opgenomen. (Vanaf de start 
van het iBK zijn ook uren toe te rekenen aan fase 1, maar in de verantwoording over fase 0 blijven 
deze buiten beschouwing. In totaal is^^^^ur besteed voor fase 0. De subsidie gaat uit van een 
afrekening op basis van werkelijk bestede uren. Aangezien het aantal uren meer bedraagt dan de 
geoffreerde uren verzoeken wij u het toegekende subsidiebedrag definitief vast te stellen en het 
resterende bedrag na aftrek voorschot uit te keren, zijnde incl. btw.

maand
^Fase 0 Faseiy^' Fase 0 Fase 1 FaseO Fase V
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Maag

Stichting Bouwkwallteit.
T.a.v. de heer|
Postbus 1201 
2280 CE Rijswijk

I Olrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
Contactpersoon

l@minbzk.nl

Datum 6 maart 2014
Betreft Vaststelling project Kwaliteitsborging private kwartlermakersfase

technische bouwregelgeving 
6280213005

Kenmerk
2014-0000093868

Uw kenmerk

Geachte heer|

.Bij beschikking van 29 oktober 2013 met kenmerk 2013-0000670303 is aan u voor 
de werkzaamheden over 2011 een bedrag toegezegd van in totaal maximaal 
CH^Hmclusief BTW.

Gelet op de door u ingediende eindafrekening van 6 februari 2013 en de verantwoor- 
ding van de werkzaamheden, stel ik de financiële vergoeding vast op een bedrag van 
d|||||HH inclusief BTW onder voorbehoud van verrekening en terugvordering bij 
late^ïïjkende onjuiste vaststelling van deze financiële vergoeding.

Het bedragvan^^^^^^vordt binnenkort naar IB AN |
BIC||jjjjjjjjjjj|H^en name van Stichting Bouwkwaliteit te Rijkswijk overgemaakt.

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

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en Rijksdienst, 
namens deze: ,. .... -

Directeur Bouwen
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Ministerie van BZK/DGWB 
T.a.v. de heer drs.| 
Postbus 20951 
2500 EZ 'S-GRAVENHAGE

Referentie
Datum
Betreft

StiBK-13-002 ,
28 oktober 2012
Voorstel Kwartiermakerfase Route naar Private Kwaliteitsborging

Geachte heer

Naar aanleiding van overleg met de hee|fH|jjj|Hvan uw directie ontvangt u bijgaand 
het projectvoorstel voor de Kwartiermakersfase Private Kwaliteitsborging. De beoogde 
kwartiermakers zullen zich de komende maanden maximaal inzetten om de markt klaar te 
stomen voor private kwaliteitsborging. De werkzaamheden zullen door de (onafhankelijke) 
Stichting Instituut Bouwkwaliteit in nauw overleg met uw directie worden uitgevoerd.

Wij zien het als onze primaire opdracht om de bouw weer op het spoor van de kwaliteit te 
krijgen. Teii einde dit ambitieuze plan uit te voeren zien wij uw bijdrage graag tegemoet.

Met vriendélijke groet, 
Namens StichtingIBK

drs. ing

stichting Instituut Bouwkwaliteit 
Cargadoorskade 105 
3071AW Rotterdam

info@5tichtingIBK.nl
www.stichtingIBK.nl

KvK: 59078979
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PROJECTVOORSTEL

Onderwerp : Kwartiermakerfase Route naar Private Kwaliteitsborging

Datum : 28 oktober 2013

Afkomstig van : Stichting Instituut Bouwkwaliteit, Drs. Ing.|

Bestemd voor : Ministerie BZK, drs.||^B^^^^^^|

drs.BHHBHHH
Kenmerk : StiBK-13-001

INLEiOiNG
In juli 2013 heeft het Actieteam Routekaart naar private kwaliteitsborging haar eindrapport 
opgeleverd. In de Routekaart wordt voorgesteld om de uitwerking van het stelsel voor 
private kwaliteitsborging vanuit de markt op te pakken en hiertoe kwartiermakers aan te 
stellen. Vanuit het ministerie van BZK is instemmend op dit voorstel gereageerd en is de 
voorzitter van het Actieteam gevraagd hiertoe een voorstel te maken. Een eerste voorstel 
hiertoe heeft u ontvangen op 18 Juli 2013. Bijgevoegd voorstel is een aanvulling op het 
eerdere voorstel. Belangrijke wijziging ten opzichte van het eerdere voorstel is dat de 
kwartiermakers zullen opereren onder de vlag van een onafhankelijke stichting Instituut 
voor Bouwkwaliteit (verder Stichting iBK).

Dit voorstel is gebaseerd op de Routekaart, gezamenlijk overleg tussen de beoogde 
kwartiermakers en het ministerie van BZK en het Programma van Eisen (PvE) voor de 
organisatie voor toelating tot en monitoring van de Private Kwaliteitsborging, zoals dat 
eerder door BZK aan ons is toegezonden (d.d. 29 Juni 2013). De werkzaamheden zullen 
worden gebaseerd op de startfase,die u recent heeft opgedragen aan de SBK.

Tijdens het gesprek van 29 augustus Jl. is besproken in hoeverre het door BZK 
geformuleerde Programma van Eisen past binnen de uitw/erking die is opgenomen in het 
eindrapport van het Actieteahri. Ook zijn de conclusies van het rappprt van de Brink Groep 
besoroken. Uit dat fen uitde eerder adviezen van het Actietearril komt haar Voren dat; ■

stichting Instituut Bouwkwaliteit 
Cargadoorskade 105 
3071AW Rotterdam

B@stichtingIBK.nl
www.stichtingIBK.nl

BTW; 59078979



1'categorie 

2® categorie 

3® categorie

DOELSTELLING
In ons eerdere voorstel hebben wij aangegeven dat de resultaten van de
kwartiermakersfase zijn (met enige aanvulling):
• Een situatie waarin private kwaliteitsborging geaccepteerd wordt door het bevoegd 

gezag. Hier kunnen we feitelijk aan toevoegen dat het zelfde geldt voor het (betalend) 
bedrijfsleven;

• EenToelatings-(enmonitorings-)organisatie(i.o.)dieborgingssystemenen- 
instrumenten toelaat en deze in de praktijk volgt;

• Antwoorden op vragen over kosten, financiering, rechtszekerheid, wettelijke 
inbedding, e.d. (d.m.v. eigen en extern onderzoek).

De uiteindelijke situatie moet leiden tot een gezamenlijk gedragen stelsel door overheid,
markt en Toelatingsorganisatie (zie hierna).
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overheid

toelatingsorganisatie markt

ORGANISATIESTRUCTUUR
Alvorens de werkzaamheden die tot genoemde resultaten moeten leiden kunnen worden 
opgestart, dient een organisatiestructuur opgezet te worden voor de 
kwartiermakersorganisatie en diént een overzicht opgesteld te worden var» taken en te 
entameren onderzoek.

BZK stuurt eind november de uitwerking van het nieuwe stelsel naar de Tweede Kamer. 
Om zo spoedig mogelijk na overleg met Tweede Kamer over de het stelsel met de 
uitwerking te kunnen starten zijn de beoogd kwartiermakers recent met hun 
werkzaamheden gestart.

V Fase
Voorafgaand aan formeel overleg met de Tweede Kamer is gestart met een eerste, 
voorbereidende fase. In deze fase worden voorbereidingen getroffen om na het overleg 
met de Tweede Kamer snel te kunnen starten met de kwartiermakersfase. Deze fase loopt 
naar verwachting door tot februari 2014. In deze periode wordt voorlichting gegeven en 
worden de noodzakelijke technische voorbereidingen getroffen. Gezien dé publiciteit 
rondom de verschijning van het eindrapport van het Actieteam is er veel aandacht voor dit 
onderwerp! Daarom is het belangrijk deze aandacht vast te houden.

De vólgende vragen worden in de eerste fase béantwoord:

' Zie voor de gedetaiDeeide uitwerking ons voorstel d.d. 18 juB 2013
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In deze eerste fase wordt - in nauwe samenwerking met BZK -uitgewerkt op welke wijze 
de.kwartiermakersorganisatie nadere invulling kan geven aan genoemde vragen. Uit de 
eerste overleggen met betrokken partijen komt de volgende overlegstructuur naar voren:

\ 'Stuurgroep' Eerste idee voor een overlegstructuur

Kwartiermakers
Technisch/Juridisch |Implementatie |

Plenair
Publiek*

(Brandweer, BWT, VNG)

Ontwerp en uitvoering'

Opdrachtgevers

Consument*
(VEH,WB,VAC,CG)

Toeleverancier*

^voorzitter / vertegenwoordiger heeft zitting in werkgroep 'pienair'

De werkzaamheden van de kwartiermakersorganisatie wordt aangestuurd door een 
"stuurgroep" waarin marktpartijen en overheden vertegenwoordigd zullen zijn. 
Stuurgroep is hierbij tussen aanhalingstekens geplaatst omdat deze stuurgroep niet zal 
fungeren als opdrachtgever voor de onderliggende organisatie maar met name 
agenderend en draagvlaktoetsend zal optreden. Wij zien een rol vergelijkbaar met een 
raad van toezicht.

Binnen de stuurgroep zullen opdrachtgevers en vertegenwoordigers van het huidige 
bevoegd gezag nadrukkelijk vertegenwoordigd moeten zijn. Daarnaast zullen 
vertegenwoordigers uit de hoek van kwaliteitszorg, advies en uitvoerende bouw zitting 
hebben in de stuurgroep.

Resultaat van de r Fase en startpunt voor de feitelijke kwartiermakersorganisatie is een 
blauwdruk voor die organisatie, inclusief invulling van verschillende functies binnen de 
organisatie. Gewerkt wordt aan een werkplan waarin is vastgelegd wat de eindtermen zijn 
van de kwartiermakersfase en welke (deel)projecteri en onderzoeken hiertoe worden 
uitgevoerd. Doel is om na politieke besluitvorming direct tempo te kunnen maken en 
begin 2014 meteen aan de slag te kunnen.
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De kwartiermakersfase zelf
De 1® Fase van het project levert de blauwdruk voor uitvoering van het vastgestelde 
werkplan. Wij gaan er van uit dat de kwartiermakers deze werkzaamheden in de periode 
1 maart 2014 tot 1 juni 2014 zullen kunnen uitvoeren. De benodigde inzet gedurende die 
^weken) periode zaUiaai^hatting gemiddeld 2 a 3 FTE zijn. Daarnaast gaan wij op 
voorhand uit van ca. €|||||||m out of pocket kosten voor juridische ondersteuning, 
onderzoek en voorlichtingsactiviteiten.

Op basis hiervan ramen wij de kosten voor de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 
2014 op:

I dagen è €^^,- 
I dagen è€|m- 
■dagen a

Totaal

De kwartiermakers zullen hun werkzaamheden uitvoeren tegen een gereduceerd dagtarief 
■ exclusief BTW. Het verschil ten opzichte van de reguliere advieskosten, zijnde 

Der dag, exclusief BTW wordt als eigen bijdrage door de kwartiermakers ingebracht. 
Daarnaast worden de kosten voor ondersteuning als bijdrage in natura ingebracht.

Na verrekening van de in natura bijdrage van ^Hjj||j[^xclu5ief BTW wordt BZK een 
bijdrage gevraagd van maximaal exclusief BTW (^^^^^^nclusief BTW). De
inzet zal op basis van werkelijk bestede kosten maandelijks achteraf worden verrekend. De 
uren van de kwartiermakers worden verrekend tegen een uurtarief van €||H- inclusief 
BTW.

De startfase, een doorkijkje...
Ons uitgangspunt is dat vanaf 1 juni 2014 de uitvoeringsorganisatie een langzame start zal 
gaan maken met de werkzaamheden die uiteindelijk zijn voorzien. In 9 maanden tijd wordt 
de organisatie langzaam maar zeker uitgebouwd, doet ervaring op en leert bij om 
zodoende bij inwerkingtreding van het nieuwe stelsel - vooralsnog voorzien in 2015 - 
klaar te zijn voor de omschakeling naar private kwaliteitsborging als onderdeel van het 
nieuwe stelsel.

Gedurende de startfase zullen de eerste instrumenten ter goedkeuring aangeboden 
worden aan de Toelatingsorganisatie i.o. en de in het rapport van het Actieteam 
beschreven pilots starten. Naast de inzet van kwartiermakers - in onze opzet tevens de 
eerste bezetting van de Toelatingsorganisatie - zullen er in deze periode audits en 
inspecties worden uitgevoerd. De lopende onderzoeken naar indieningsvereisten, 
informatievoorzieningen en het opleverdossier worden afgerond en omgezet naar 
concrete voorstellen richting BZK voor uitwerking van de onderliggende wetgeving. 
Tevens gaan wij uit van de inrichting van een Helpdesk, het ontwikkelen van 
voorlichtingsmateriaal en wellicht een seminar over private kwaliteitsborging.
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TENSLOTTE
De planning in deze aanbieding is naar onze mening ambitieus maar haalbaar. Teneinde 
de planning mogelijk te maken hebben wij in deze aanbieding de kwartiermakersfase 
opgeknipt in twee fasen. Wij zijn inmiddels gestart met de 1® Fase zodat de 2® Fase gestart 
kan worden direct na politieke besluitvorming.
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Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening

I. Vul de n.a.w.-gegevens en overige gegevens van uw instelling in.

Naam instelling:

Postadres:

Postcode:

Vestigingsplaats:

Naam contactpersoon: 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Bank- of gironummer:

T.n.v.:

Nummer Kamer van Koophandel:

Stichting Instituut Bouwkwaliteit 

Cargadoorskade 105 

307 lAW 

Rotterdam 

drs. Ing.l

B@StichtingIBK.nl

Stichting Instituut Bouwkwaliteit 

59078979

II. Vraagt u een instellingssubsidie of een projectsubsidie aan?

Projectsubsidie

III. Vul, Indien het een projectsubsidie betreft, de start- en einddatum in:

Startdatum project: december 2013

Einddatum projèct: 1 juli 2014

IV. Bij welke directie vraagt u een subsidie aan?

Wonen en Bouwen (afdeling Bouwkwaliteit)

SIK 20131028 aanvraagformulier subsidieverlening kwartiermakersfase 
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V. Vul het navolgende schema volledig in (bedragen exclusief BTW)

Activiteit Begrote
lasten

Begrote eigen 
bijdrage

Begrote 
overige baten

Gevraagde
subsidie

m
m
€|HB

cjmiB -
* Uren worden verrekend tegen een gereduceerd tarief 

VI. Licht kernachtig per activiteit de begroting toe.

Activiteit A Toelichting Begroot t Begroot t+1 Gerealiseerd
t-1

Personeel ■ mandagen è
Innuur externe expertise

Materieel -
Overig

€ €
Eigen bijdrage ■ mandagen aHH 

(reductie op tarief^
Overige
bijdragen

'Out of pocket' kosten en 
reis- eh verblijfkosten 
voor eigen rekening.

€ €
Totale
subsidie

€ €

Activiteit B Toelichting Begroot t Begroot t+1 Gerealiseerd
t-1

Personeel ■ mandagen è €||m* 
Innuur externe expertise

Materieel -
Overig

€ €
Eigen bijdrage M mandagen aHH 

(reductie op tarie^^

SIK 20131028 aanvraagformulier subsidieverlening kwartiermakersfase 
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Overige
bijdragen

'Out of pocket' kosten en 
reis- en verblijfkosten 
voor eigen rekening.

€ €
Totale
subsidie

€ €

* Uren worden verrekend tegen een gereduceerd tarief

VII. Beschrijf hierna de activiteiten en weike resuitaten behaaid gaan worden (per activiteit)

Zie verder de als bijlage bijgevoegde stukken / het plan van aanpak. De werkzaamheden 
betreffende beschreven tweede fase van het project.

Activiteit A

Toelichting begrotingsposten
De gevraagde subsidie bestaat uit een vergoeding van exciusief BTW per dag voor de
door de beoogde kwartiermakers uit te voeren werkzaamheden in het kader van het uitwerken 
van de organisatiestructuur van de Toeiatingsorganisatie in oprichting voor het door het 
ministerie van Binneniandse Zaken en Koninkrijksreiaties beoogde stelsel voor private 
kwaiiteitsborging^^ werkzaamheden zijn begroot tegen een gereduceerd uurtarief van 
exclusief BTW inclusief BTW. Daarnaast wordt 25% van de inzet uitgevoerde door
medewerkers voor eigen rekening.

Beschrijving beoogde resultaten
Resultaat van het project is een toeiatingsorganisatie in oprichting die van start kan binnen het 
nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging. De organisatie wordt gedocumenteerd

Activiteit B

Toelichting begrotingsposten
De gevraagde subsidie bestaat uit een vergoeding van^HI- exclusief BTW per dag voor de 
door de beoogde kwartiermakers uit te voeren werkzaamheden in het kader van het uitwerken 
van de organisatiestructuur van de Toeiatingsorganisatie in oprichting voor het door het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beoogde stelsel voor private 
kwaliteitsborging. De werkzaamheden zijn begroot tegen een gereduceerd uurtarief van 
exclusief BTW / Inclusief BTW. Daarnaast wordt 25% van de inzet uitgevoerde door
medewerkers voo^igen rekening.

SIK 20131028 aanvraagformulier subsidieverlening kwartiermakersfase 
Pagina 3 van 5



Beschriivina beooade activiteiten

10,2.g

Beschrijving beoogde resultaten
Bredere kennis van en vertrouwen ih het beoogde stelsel. Draagvlak bij partijen. Het praktische 
eindresultaat Is een overzicht vari de standpunten van en randvoorwaarden bij een nieuw stelsel 
van de verschillende stakeholders.

Activiteit C

Toelichting begrotingsposten
Kosten zijn voor rekening StichtingIBK

Beschrijving.beoogde activiteiten

Beschrijving Ireoogde resultaten 
Zie A en B

VIII. Egalisatiereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies) 

Aangèvraagde instellingssubsidie:

Stand egalisatiereserve;

IX. Bevoorschotting

Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingsschema? Nee

X. Ondertekening
SIK 20131028 aanvraagformulier subsidieverlening kwartiermakersfase 
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Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben 
genomen van deze geldende wet-&regelgeving óp basis waarvan betreffende subsidie wordt 
aangevraagd en verklaart deze subsidieaanvraag juist en volledig te hebben ingevuld.

SIK 20131028 aanvraagformuliersubsidieverlening kwartiermakersfase 
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Functie Achternaam Vooflètters Plaats Datum
Voorzitter Rotterdam 28-10-2013

Bijlage (optioneel);

StIBK-12-001 Voorstel StichtIngIBK kwartiermakersfase 

- StIBK-13-002 Brief bij voorstel StichtIngIBK

SIK 20131028 aanvraagformulier subsidieverlening kwartiermakersfase 
Pagina 6 van 6



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Stichting Instituut Bouwkwaliteit 
T.a.v. de héér drs. ing. | 
Cargadoorskade 105 
3071 AW Rotterdam

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Oen Haag
Contectpersoon

|®minbzk.nl

Datum 13 november 2013
!Betreft Aanbieding beschikking Kwartiermakerfase Route naar Private

Kwaiiteitsborging

Kenn^erk '
2013-0000688515

Uw kenmerk
StIBK-13-002

Geachte heerm^^,

Bijgaand ontvangt u de beschikking ten behoeve van de Kwartiermakerfase Route 
naar Private Kwaliteitsborging.

Hoogachtend,
de minister voor Wonen en Rijksdienst, 
narhehs deze; _ •

Directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Deschikking
Datum

Betreft
13 november 2013
Projectsubsidie Kwartiermakerfase Route naar Private 
Kwaliteitsborging

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147 
Oen Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
Contactpersoon

bmlnbzk.nl

Datum

13 november 2013

Om de door de kwartiermakers uit te voeren werkzaamheden te kunnen realiseren 
in het kader van het uitwerken van de organisatiestructuur van de 
Toelatingsorganisatie in oprichting voor het door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties beoogde stelsel voor private kwaliteitsborging in een 
samenwerking met Stichting Bouwkwaliteit, zoals verzocht in.de brief van 28 
oktober 2013, wordt er een subsidie verstrekt van ^^^^^fcxclusief BTW, zoals 
beschreven in het projectplan.
In dit projectplan staat de vraag centraal hoe overheid en kwartiermakers er ge
zamenlijk voor zorgen dat alle betrokken organisaties per 01-01- 
2015 klaar zijn om met het stelsel van private kwaliteitsborging aan de slag te 
gaan? Het gaat hierbij in hoofdzaak pm twee activiteiten, te weten:
1. Activiteit A: De technisch / juridisch / inhoudelijke kantil

2.

Met inachtneming van:
De algemene wet bestuurrecht (AWB); De Kaderwet overige BZK-subsidies van 13 
april 2006, het Kaderbesluit BZK-subsidies van 30 mei 2013 en de nadere regeling 
de subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 ingaande 1 juli 
2013 (Staatscourant, 20 juni 2013 nr. 16506); hierna te noemen het 
subsidiebesluit en subsidieregeling.

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

Kwaliteitsborging technische bouwregelgeving" als doel heeft:
1. het uitwerken van de organisatiestructuur van de Toelatingsorganisatie 

in oprichting voor het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties beoogde stelsel voor private kwaliteitsborging. '

2. draagvlak realiseren voor het in te voeren stelsel van private- 
kwaliteitsborging.

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

• dat het project uiterlijk 1 juli 2014 succesvol is afgerond.

Besluit: -
Aan Stichting Bouwkwalitelt een subsidie toe te kennen van ^j||jj|jj|Hjjexclusief 
BTW, respectievelijk € ^^^^|nclusief 21% BTW. De subsidie wordt volledig 
toegekend voor de in de aanvraag beschreven werkzaamheden, zoals omschreven 
in de bijlage van het financieringsverzoek van
23 oktober 2013 en de daarbij behorende begroting en planning, onder 
navolgende regels, welk besluit en welke regels gezamenlijk hierna worden 
genoemd 'de beschikking'. De subsidie mag niet worden gebruikt voor andere, 
mogelijk commerciële activiteiten.

Namens het ministerie voor Wonen en Rijksdienst zal de heerJ|m||H^an 
de directie Bouwen, afdeling Bouwkwalitelt als contactpersoon optreden. Hij zal 
samen met de Stichting Instituut Bouwkwalitelt de uitvoering van de beschreven 
projectonderdelen begeleiden met de bedoeling in 1 maart 2014 de eerste fase 
afgerond te hebben.

Artikel 1. Hoogte van de projectsubsidie
1.1 De subsidie aan Stichting Instituut Bouwkwalitelt bedraagt maximaal € 

mP^Bnclusief 21% BTW, voor de in de aanvraag genoemde activiteiten in 
de periode van 1 december 2013tot 1 juli 2014.

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

Dlrectoraat-GenersBl 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Datum

13 november 2013

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

en 4:50 van de AWB de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de 
subsidieontvanger wijzigen, indien:
a. de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben 

plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;
de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen;
de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en 
de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschik
king op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid; 
de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit 
wist of behoorde te weten
voor zover dé subsidieverlening onjuist is;
voor zover veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in 
overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde'voortzetting van de 
subsidie verzetten; of
in andere bij wettelijk voorschrift geregelde gevallen.

b.

d.

e.
f.
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Dlrectoraat-Generaal
2.2 Bij intrekking of wijziging op grond yan het eerste lid, onderdeel e of f woneri en Bouwen

vergoedt het bestuursorgaan de schade die de subsidleontvanger lijdt doordat Directie Bouwen
hij in vertrouwen op de subsidie anders heeft gehandeld dan hij zonder
subsidie zou hebben gedaan. Datum

13 november 2013

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

Artikel 3 Voorschotten
3.1 Het maximaal te verstrekken voorschot bedraagt 80% van het in artikel 1 

vermelde subsidiebedrag en is vastgesteld op € I

3.2 Het in artikel 3.1 genoemde maximale subsidievoorschot wordt binnen acht 
weken (of op de bepaalde betaaldata) betaald op uw bankrekeningnummer:

Bouwkwaliteit te FUitterdam.

2.3 Onverschuldigd betaalde voorschotten kunnen door de minister worden 
teruggevorderd.

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

het bepaalde in het kaderbesluit artikel 24.

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

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

Verzoeken kunnen wórden gericht aan:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Financiële administratie W&R, DGWB/directie Bouwen
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
O.V.V. vefplichtingehnummer H18-

Het heeft de voorkeur verzoeken, digitaal In te dienen. De vereiste opmaak Is 
een verzoek in PDF-format. Geadresseerd als hierboven kan het verzoek 
digitaal worden ingediend bij het e-mailadres^^m^^^rninbzkjil

4.2'De minister kan de subsidie geheel of gedeeltelijk ambtshajve vaststellen 
indien na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn geen aanvraag is 
ingediend.

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

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

steiiing redeiijkerwijs niet op de hoogte kon' zijn en op grond waarvan de 
subsidie lagèr dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastge- 
steid;

b. indien de subsidievaststeiiing onjuist was en de subsidieontvanger dit wist 
of behoorde te weten;

c. of indien de subsidieontvanger na de subsidievaststeiiing niet heeft voi- 
daan aan de aan de subsidie verbonden verpiichtingen.

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

5.3 De subsidievaststeiiing kan niet meer worden ingetrokken often nadeie van de 
ontvanger worden gewijzigd indien vijfjaren zijn verstreken sedert de dag 
waarop zij is bekendgemaakt dan wel, in het gevai, bedoeid in het eerste lid, 
onderdeel c, sedert de dag waarop de handeling in strijd met de verpiichting is 
verricht of de dag waarop aan de verpiichting had moeten zijn voldaan.

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Datum

13 november 2013

Artikel 6 Eindafrekening
6.1 Het definitief vastgestelde subsidiebedrag wordt. binnen vier weken na de 

subsidievaststeiiing aan subsidieontvanger betaaid, onder verrekening van 
de reeds betaaide voorschotten.

Artikel 7 Slotbepalingen
7.1 Aile voorwaarden van het subsidiebesiuit en de nadere regeling zoais vermeid 

in de aanhef van deze beschikking zijn van toepassing.
U bent verplicht binnen het kader van deze subsidie:

• a. daar waar een van de (deei)activiteiten van de projectonderdeien wordt 
uitgevoerd door een andere organisatie, dient dit tegen marktvoorwaarden 
te geschieden.
te voldoen aan de verplichtingen die onze Minister bij de veriening heeft 
opgeiegd;
de activiteiten te verrichten overeenkomstig de omschrijving van die acti
viteit zoais vermeld in het door u ingediende subsidieverzoek en deze be
schikking tot subsidieverlening tenzij Onze Minister voorafgaand aan die 
activiteit schriftelijk heeft ingestemd met een afwijking van die omschrij
ving;
onverwijid een schrifteiijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de 
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel 
zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet gehéel aan de aan de 
subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan;
'desgevraagd, aan te tonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is ver
leend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen.

b.

c.

d.

e.
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h.

een administratie te voeren die zodanig is ingericht dat daaruit te allen tij
de op eenvoudige en duidelijke wijze de kosten van de activiteit waarvoor 
de, subsidie is verleend'kunnen worden afgelezeh;
onverwijld- nadat een verzoek tot verlening van surséance van betaling 
aan of faillietverklaring van hem dan wel een aangifte of vordering daartoe 
bij de rechtbank is ingediend, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan 
Onze Minister;
op verzoek van Onze Minister,medewerking te verlenen aan openbaarma
king van de gegevens en de resultaten van de activiteit, met uitzondering 
van vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

Dlrectoraat'Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Datum

13 november 2013

De minister voor Wonen en Rijksdienst, 
namens dezér

Directeur Bouwen ,
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AAN:

U voorBOUWKWALITEIT

Ministerie van BZK/DGWB 
T.a.v. de heer drs.
Postbus 20951
2500 EZ 'S-GRAVENHAGE

Datum

Uw kenmerk
10 Juni 2014

...
Ons kenmerk IBK-2014.011/H

Onderwerp Aanvullend Projectvoorstel fase 1

Geachte heer|

In aanvulling op ons voorstel d.d. 28 oktober 2013 en uw daarop volgende beschikking nr. H18 -... (niet 
verder aangeduid) d.d. 13 november 2013 berichten wij u als volgt.

De werkzaamheden van onze stichting Instituut voor Bouwkwaliteit hebben inmiddels meerdere resultaten 
opgeleverd die als 'deelproducten' formeel en informeel zijn overgenomen door de betrokken medewerkers 
van uw ministerie, maar deels ook een andere invulling en uitwerking krijgen dan aanvankelijk was voorzien. 
De opvallendste wijzigingen in de wijze van werken en het beoogde eindresultaat noemen we hier kort.

a. De in onze rapportage over de verkenningsfase d.d. 31 januari 2014 voorgestelde Stuurgroep komt 
wel tot stand, maar later dan aanvankelijk bedoeld en met een veel grotere omvang dan 
voorgesteld.

b. Het overleg tussen minister en Kamercommissie voltrekt zich in een ander tempo dan was voorzien 
in ons voorstel van 28 oktober 2013. In het najaar van 2013 was de verwachting dat de minister eind 
oktober de Kamer zou informeren en er nog voor bf meteen na het Kerstreces een AO zou 
plaatsvinden. De Kamerbrief over de stelselwijziging dateert echter van 27 november 2013, het 
Algemeen Overleg daarover vond eerst plaats op 27 maart 2014 en over enkele cruciale onderdelen 
van het nieuwe stelsel is tussen 3 april 2014 en heden npg afstemming gaande tussen minister en 
Kamer en interdepartementaal.

c. Anders dan voorgesteld in de Kamerbrief bleek tijdens het AO dat er geen 'duaaf stelsel komt, 
waarbij tenminste gedurende de overgangsfase van drie jaar na invoering de aanvrager kan kiezen 
tussen private of publieke toetsing. De invoering van private kwaliteitsborging zal worden gefaseerd, 
te beginnen met bouwwerken in de lagere risicoklasse. Dit brengt voor de overgangsfase van het 
huidige qua toetsing en toezicht volledig publieke stelsel naar de nieuwe situatie andere vragen met.. 
zich mee. De antwoorden daarop zijn mede afhankelijk van de onder b. genoemde afstemming.

d. De toelatingsorganisatie zal niet, zoals voorgesteld in de 'routekaart naar private kwaliteitsborging' 
qua positionering "volledig privaat of een combinatie van privaat en publiek" zijn, maar in wezen 
volledig publiek en wel in de vorm van een ZBO. (Daarmee blijft de in onze statutén open gehouden 
mogelijkheid dat de stichting IBK zichzelf tot toelatingsorganisatie zou kunnen ontwikkelen verder 
buiten beschouwing en onbenut.) Ook deze bestuurlijke keuze brengt voor ons als kwartiermakers 
andere vragen en taken met zich mee dan we voor het AO konden voorzien.

e. De toezegging van de minister om nog in 2014 met een wetsvoorstel te komen vraagt veel inzet en 
aandacht van de betrokken medewerkers van uw directie, waarbij de afgelopen maanden ook door

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Cargadoorskade 105 
.3071AW Rotterdam

^B@''isf'fuutbouwkwaliteit.nl
www.lnstltuutbouwkwallteit.nl

IBAN:|
BTWnr: NL8533Ö7908B01 

KvK; 59078979



ons is bijgesprongen in het nadenken over mogelijkheden en beperkingen en over de gewenste 
formuleringen, één en ander in nauwe samenwerking met genoemde medewerkers. Hetzelfde geldt 
tot op zekere hoogte voor de beantwoording van de grote hoeveelheid Kamervragen in de aanloop 
naar het AO.

Vooral door het verstrijken van de tijd tussen Kamerbrief en AO en de resterende onduidelijkheid nadien is 
de aanvankelijk voorgestelde einddatum van onze werkzaamheden in fase 1, te weten 1 juli 2014, genoemd 
in artikel 1 van uw beschikking steeds minder realistisch geworden. Wij werken, zoals gezegd, mede 
vanwege de onder punt d. genoemde oorzaak nog nauwer en intensiever samen met de medewerkers van 
het ministerie, maar konden daar vooral door de onder b. genoemde oorzaken later dan aanvankelijk was 
voorzien met voldoende 'richting' aan beginnen. Zoals het er nu uitziet is dé door de minister aan de Kamer 
gedane toezegging om 'nog dit jaar' een wetsvoorstel over de stelselwijziging aan de Kamer voor te leggen 
wellicht nog haalbaar, maar veel hangt af van de uitkomsten van de internetconsultatie komende zomer en 
de verwerking daarvan in’het ontwerp dat om advies aan de Raad van State wordt voorgelégd. Ook nadien 
zijn er factoren van invloed die het halen van de toezegging beïnvloeden, maar de afronding van onze 
werkzaamheden in fase 1 Is feitelijk het moment waarop de stukken om advies aan de Raad van State 
worden verstuurd. Dat is volgens de huidige planning zeker 3 maanden later dan genoemde datum van 1 juli 
2014.

De onder b. genoemde vertraging heeft niet geleid tot minder wérk voor ons als kwartiermakers. 
Integendeel, deze 'pauze' in het formele voorbereidingstraject bood allerlei partijen binnen de bouwsector 
in brede zin en binnen de politiek de gelegenheid om allerhande facetten van de stelselwijziging inclusief 
andere oplossingsrichtingen dan voorgesteld door de minister aan de orde te stellen. Dit maakte het 
noodzakelijk om daar waar het formele besluitvormingstraject van minister en Kamer dit toeliet van ons uit 
extra inspanningen te leveren om de beeldvorming over het doel en de inrichting van de stelselwijziging te 
verduidelijken via deeladviezen en tal van overleggen met brancheorganisaties etc. Vanwege de beoogde 
ZBO-status van de toelatingsorganisatie vergde de samenwerking met uw ministerie over de wijziging van de 
wet- en regelgeving ook aanzienlijk meer tijd dan in het voorstel van 28 oktober 2013 was voorzien.

De doorlooptijd van fase 1 was volgens uw beschikking d.d. 13 november 2013 het tijdvak van 1 december 
2013 tot 1 juli 2014. Hierbij zij opgemerkt, dat het onderliggende voorstel van onze kant een doorlooptijd 
noemde van 1 januari 2014 tot 1 april 2014, ergo drie maanden in plaats van zeven. Alleen al door deze 
factor leverde een mandag werk aan deze taak ons niet het door onszelf van naar
gereduceerde dagtarief op, maar 3/7 daarvan ofwel ca. €||||(bedragen excl. btw). De individuele 
mogelijkheden tot inkomenscompensatie uit andere bronnen zijn zeer beperkt omdat uit oogpunt van 
integriteit en beeidvorming niet elke mogelijke opdracht kan worden verworvën en aanvaard.

Op grond van deze overwegingen - intensievere werkzaamheden tot dusverre en langere doorlooptijd - 
doen wij u hierbij een voorstel tot aanvulling op genoemd voorstel.

Wij voorzien nu een einddatum voor fase 1 van uiteiiijk 1 oktober 2014. We richten ons qua planning op 1 
september, maar calculeren in dat de einddatum van de internetconsultatie, de verwerking van de 
binnengekomen reacties in zowel het wetsontwerp als de ontwerp AMvB en bijbehorende detailregelgeving 
op lager niveau (ministeriële regeling en instellingsbesluit plus operationele opzet van de 
toelatingsorganisatie) feitelijk zullen resulteren in afronding in september 2014. De doorlooptijd zal dus drie 
maandèn langer zijn dan in uw beschikking genoemd. Doordat hierin ook vakanties van zowel uw 
medewerkérs als van ons vallen telt deze periode niet voor 100 % maar voor 80 %.
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De vaste bezetting van het iBK bestaat uit drie kwartiermakers, die elk gemiddeld drie dagen per week 
werkzaam zijn in deze nol.

|maanden weken x 3,0 )fljagen mandagen a 80% =^^|mandag.
Uitgaande van hetzelfde gereduceerde tarief van de kwartiermakers als genoemd in ons voorstel d.d. 28 
oktober 2013: ^HHier mandag
Secretariële ondersteuning: gemiddeltUmandagen per maand, uitgaande enz., enz., van ^^|per mandag.

Kostenoostellin

Totaal

Bij honorering van dit voorstel kan dit bedrag overigens voor een deel in mindering worden gebracht op het 
in ons voorstel van 28 oktober genoemde bedrag als 'doorkijkje' è voltooiing van fase 1,
omdat naar onze inschatting aan het eind van fase 1 op deze wijze een verder uitgewerkt resultaat moet en 
ook zal worden opgeleverd dan vorig najaar was voorzien. Hierbij verwijzen we naar het gestelde in onze 
rapportage van 31 januari 2014, met name hoofdstuk 4 daarvan en de bijlagen 2 en 8.

Wij verzoeken u op zo kort mogelijke termijn een beslissing te nemen op ons verzoek om subsidie ter 
beschikking te stellen op grond van dit voorstel. Mocht de besluitvorming om welke reden dan ook meer tijd 
vergen, dan verzoeken wij u in eik geval op zeer korte termijn een voorschot aan ons toe te kennen ter 
grootte van.ca. 25 % van het gevraagde bedrag omdat zich reeds op dit moment een liquiditeitsprobleem 
voordoet. Wij vertrouwen op uw begrip voor de ontstane situatie en op uw bereidheid mee te werken aan 
de gevraagde oplossing.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit,

, arch.,
- Penningmeester.

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Cargadoorskade 105 
3071AW Rotterdam

Sinstituutbouwkwaliteit.nl 
www.instituutbouwkwaliteit.nl

IBAN|___________________
BTWnn NL853307908B01 

KvK; 59078979



Checklist risico-analyse en inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zullen in samenhang worden beoordeeld. In beide gevallen moet er 
gekeken worden haar dé aanvrager en naar de activiteiten dié worden beoogd.

Het invullen van de checklist is een vernlicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik).en zal te allen tijde In het 
subsidiedóssier. terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contactmpnemeri metof

VVanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag:

Periode:

Vraag Ja/nee Risico Toeiichting
Hoog Midden Laag

AANVRAAG
Indien.de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag hééft ingediend, 
hebheh zich toen problemen 
voorgedaan? Zo ja', welke?

Nee Laag

Indienter een .verzoek om 
aanvullende informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aanqeleverd?

n.'v.t.

.1.
-

ACTVITEITEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschrevéh in dé aanvraag?

Ja Laag - '
Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?

3a Laag

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidsliinen van BZK?

Ja Laag

Hebbén de aalviteiten al 
plaatsgevonden?'
(Wanneer de activiteiten reeds hebben 
plaatsgevonden is het resultaat meetbaar, 
en het risico oo M&O kleiner.)

Nee Midden Activiteiten starten per 1 juli 2014



FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële ondertouwing 
voldoende Inzicht In de besteding 
van de sub'sidlemiddelen?

Ja Laag

Is ef voldoende vertrouwen dat de 
activiteiten met deze subsidie 
oefinancierd kunnen worden?

Ja Laag

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten, binnen de gestelde 
termiln kunnen worden voltooid?

Ja Laag

Is het'aannémelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitoevoerd? ■

Nee Midden BZK is enige subsidiant. Wel is er veel 
draagvlak voor de activiteiten van iBK bij 
betrokkenen in de bouwsector.

Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?

Ja Laag

Dragen de.activiteiten voldoende 
bij aan dé doelstelling van de 
subsidie? '

Ja Laag

Bestaat er voldoende vertrouwen 
in de capaciteit bm.de activiteiten 
naaf behoren uit té voeren?

Ja Laag

TOTAAL OORDEEL Ja

Alleen toelichten als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoordje Is, Is het risico laag.

Naam:

Datum:



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Instituut voor Bouwkwaliteit 
T.a.v. de heerl 
Cargadoorskaae 
3071 AW Rotterdam

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen
Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.facebook.com/minbzk
www.twltter.com/mlnbzk
Contactpersoon

bmlnbzk.nl

Datum 4 juli 2014
Betreft Aanvullende beschikking Kwartiermakerfase Route naar Private

Kwaliteitsborging 
VP H18-8206

Kenmerk
2014-0000337505

Uw kenmerk
1BK-2014-011/^H

Geachte heen

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

Conform bovengenoemde regeling wordt een voorschot verstrekt van maximaal 
80% van het te subsidiëren bedrag. U ontvangt dit voorschot van € HHHn 
juli 2014 op rekeningnummer IBAN name van
Instituut voor Bouwkwaliteit te Rotteroa^^^^^^^^^^^^"

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een 
vaststellingaanvraag in te dienen. De subsidie zal binnen 13 weken.na ontvangst 
van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij punt a 
hieronder beschreven bewijs. Na vaststelling van de subsidie zal normaliter het 
eventuele restantbedrag van de totale subsidie ten bedrage van €^^^^^^op 
bovengenoemd rekeningnummer gestort worden.

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen;

a. U dient een bewijs te overleggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde acti
viteiten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een congres- of onder-
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zoeksrapport). Tevens dient u een einddeclaratie (prestatie en gereali
seerde kosten) te overleggen, welke is opgesteld conform de door u inge- 
diendè begroting.

b. U dient onmiddellijk schrifteiijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac
tiviteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of nlet.geheel zullen 
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die 
aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan.

Datum

4 Juli 2014
Kenmerk
2014-0000337505

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heerp^^^^^^HBereikbaar 
opl

Hoogachtend,

De minister voor Wonen en Rijksdienst,
Namens deze:.

Directeur Bouwen
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Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening

I. Vul de n.a.w.-gegevens en overige gegevens van uw instelling in.

Naam instelling;

Postadres:

Postcode:

Vestigingsplaats:

Naam contactpersoon; 

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Bank- of gironummer:

T.n.v.:

Nummer Kamer van Koophandel:

Instituut voor Bouwkwaliteit 

Cargadöorskade 105 

3071 AW 

Rotterdam • 

ir:|

@lnstituutbouwkwaliteit.nl

Stichting instituut voor Bouwkwaliteit 

59078979

II. Vraagt u een insteliingssubsidie of een projectsubsidie aan?

Projectsubsidie

III. Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start- en einddatum in:

Startdatum project: 1 november 2014

Einddatum project; 1 januari 2016

IV. Bij welke directie vraagt u een subsidie aan?

I Wonen en Bouwen (afdeling Bouwkwaliteit)
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Vul het navolgende schema volledig in.

1
(S.S-'

Activiteit Begrote
lasten

Begrote eigen 
bijdrage

Begrote 
overige baten

Gevraagde
subsidie

A.

I0.2.g

B., ■

-
‘ : ■ — mm-

*dagelijkse / administratieve begeleiding uitvoerenden pilotprojecten worden betaald vanuit budget iBK 

VI. llJcht kemachtig per.actlviteit de begroting toe.

Activiteit A Toelichting Begroot t Begroot t+l Gerealiseerd
t-1

Personeel

10.2.g -

Materieel -
Overig -

€ €
Eigen bijdrage

Overige
bijdragen

'Out of pocket' kosten en 
reis- en verblijfkosten 
voor eigen rekening.

10.2.g

! € € €

Totale
subsidie

€ €

Activiteit B Toelichting Begroot t Begroot t+l Gerealiseerd
t-1

Personeel
10.2.g

Materieel -
Overig -
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Eigen bijdrage 'Out of pocket' kosten en 
reis- en verblijfkosten 
voor eigen rekening.

Overige
bijdragen

Totale
subsidie

€ -

VII. Beschrijf hierna de activiteiten en welke resultaten behaald gaan worden (per activiteit)

Activiteit A

Toelichting begrotingsposten 
In het kader van de verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw worden pilotprojecten 
gehouden met als doel verkrijgen van Input voor de ontwikkeling van het nieuwe stelsel, 
draagvlak bij betrokken partijen en ervaring met de nieuwe manier van werken. iBK is gevraagd 
(maximaal) 10 pilotprojecten te organiseren en per project worden de kosten voor externe 
begeleiding geraamd op f|H^|^inclusief BTW^enconbouw draagt bij aan de
uitvoering van de projecten^oor de resterende wordt een bljora^verzoek gedaan bij
het ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninknjKsrelaties.

De bijdrage wordt ingezet om een externe rapporteur en projectondersteuner in te kunnen 
zetten bij de pilots. De werkzaamheden van de externe rapporteur worden hierna besproken.

Beschrijving beoogde, activiteiten 
Voorbereiding en ondersteuning

10.2.S

Begeleiding en uitvoering
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KennisMerspreiden,

-■-10.2.Q

Beschrijving beoogde resultaten

Zie bij Activiteit B

Activiteit B

Toelichting begrotingsposten

De begeleiding en kennisverspreiding van de pilotprojecten worden uitgevoerd onder de 
eindverantwoordelijkheid van het iBK. iBK zal via haar website en via andere kanalen de resultaten 
van de pilots publiceren en delen met relevante partijen. De geraamde tijdbesteding bedraagt|| 
uur per pilotproject. De kosten hiervoor worden door iBK zelf gedragen.

Beschrijving beoogde resultaten
1) Input voor het uitwerken van een toelatingsorganisatie die toekomstige instrumenten moet 

beoordelen en toelaten en die toezicht óp nieuwe stelsel moet gaan houden;
2) Het leren van pilots en samen met bij de bouw betrokken partijen (consumenten, adviseurs, 

bouwers en overheden) komen tot een advies over de inrichting van het stelsel;
3) Het geven van voorlichting en het verwerven van draagvlak voor het stelsel voor 

kwaliteitsborging in de bouw

VIII. Egalisatiereserve (uitsluitend voor insteiiingssubsidies) 

Aangevraagde instellingssubsidie:
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€ -

Stand egalisatiereserve:

IX. Bevoorschotting

Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingsschema?

X. Ondertekening

Het bestuur, den wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben 
genomen van deze geldende wetr&regelgeving op basis waarvan betreffende subsidie wordt 
aangevraagd en verklaart deze subsidieaanvraag juist en volledig te hebben ingevuldi

Functie Achternaam Voorletters Plaats Datum _____ , l/\____ 1

Secretaris
Instituut
voort
Bouwkwaliteit

Delft 1 oktober^!

Vil

Bijlage (optioneel):

Begeleidend schrijven bijdrageverzoek BZK 
2014-2a HvE Bijdrage verzoek Cencobouw pilots
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Instituut voor Bouwkwaliteit 
T.a.v. de heer 
Cargadoorskade 105 
3071 AW Rotterdam

Directoraat-Generaat 
wanen en Bouwen
Directie Bouwen

Türftnarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
vww.facebook.com/mlnbik
vww.twitter.com/minbik

Contactpersoon

mnbzk.ni

Datum 24 oktober 2014
Betreft Projectsubsidie tbv begeleiding en kennisverspreiding pilots

private kwaliteitsborging 
VP H18-8413

Kenmerk
2014-0000539266

Uw kenmerk

Geachte heen

Onder verwijzing naar uw brief van 1 oktober 2014 waarin u verzoekt om een 
subsidie voor het project Begeleiding en kennisverspreiding pilots private 
kwaliteitsborging deel ik u mede dat ik bereid ben u, op grond van de Kaderwet 
overige BZK-subsidies van 13 april 2006, het Kaderbesluit BZK-subsidies van 30 
mei 20i3 en de nadere regeling de subsidieregeling experimenten en 
kennisoverdracht wonen 20l3 ingaande l juli 2013 (Staatscourant, 20 juni 2013 
nr. 16506), een subsidie toe te kennen voor de volgende activiteit(en):

Conform bovengenoemde regelingJwófdt eèirvoorschót verstrekt van maximaal 
100% van het te subsidiëren bedrag van cBBBBUü'ontyangt dit voorschot op 
rekeningnummer IBAN name van
Stichting instituut voor Bouwkwaliteit.

Na afloop, 1 januari 2015, van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de 
tijd om een vaststellingaanvraag in te dienen. De subsidie zal binnen 13 weken na 
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag wórden vastgesteld op basis van het bij 
punt a hieronder beschreven bewijs.

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

Aan deze subsidieverlening verbind.ik de navolgende verplichtingen:
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b.

Ü dient een bewijs te overleggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde acti
viteiten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een congres- of onderzoeks
rapport). Tevens dient u een elnddeclaratie (prestatie en gerealiseerde 
kosten) te overleggen, welke Is opgesteld conform de door u Ingediende 
begroting.
U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac
tiviteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen 
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die 
aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan.

Datum
24 oktober 2014
Kenmerft
2014-0000539286

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

mevrou\A^^^^^^^^
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog ___
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer^^^^^^^Htelefoon^H

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

Directeur Bouwen

Belanghebbenden kunnen binnen weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar 
maken bij de Minister voor Wonen en RIJksdIenst, t.a.v. DGWB/DIrectie Bouwen, Postbus 20011, 2500 ËA 
Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en . 
het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo 
mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht.
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Ministerie van Binrienlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
I Directie Bouwen 
, T.a.v. dhr.l 
I Postbus 20011 

2500 EA Den Haag

Datum 13 november 2014
Onderwerp Beschikking projectsubsidie VP H18-8413

Uw kenmerk 2014-0000539286

Ons kenmerk 2014-912

Geachte heerl

Op 24 oktober 2014 hebben wij van u de beschikking ontvangen waarmee u ons een projectsubsidie 
toekent in het kader van pilots kwaliteitsborging in de bouw, waarvoor dank. Op basis van de subsidié 
die u en Cenco-bouw verstrekt hebben zullen wij tot eind 2015 minimaal 10 pilotprojecten begeleiden.

Helaas is in onze aanvraag abusievelijk een foutieve einddatum genoemd voor de begeleiding van de 
pilots. De pilots lopen door tot 1 januari 2016 en niet 2015 zoals in onze aarivraag stond. Wij verzoeken u 
dan ook om de einddatum van uw verschikking aan te passen naar 1 januari 2016. Voor de volledigheid 
ontvangt u bij dit schrijven de gecorrigeerde subsidieaanvraag met de juiste einddatum.

Ik hoop dat op basis van dit schrijven aanpassing van de einddatum mogelijk is. Mocht u aanvullende 
informatie nodig hebben dan horen wij dat graag.

Met vriéndelijke groet.

kwaliteit

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Cargadoorskade 105 
3071AW Rotterdam

^|@insti tuutbouwkwaliteit.nl 
www.instituutbouwkwaliteit.nl 
tel:|

BTWnr; NL853307908B01 
KvK: 59078979



K] ©IJ TvooBOUWKWALITEIT
VERANTWOORDING WERKZAAMHEDEN KWARTIERMAKERS TOELATTNGSORGANISATIE 
KWALITEITSBORGING voor het BOUWEN

Vooraf

Volgens de beschikking {ongenummerd) d.d. 13 november 2013 en de aanvullende beschikking VP 
H18-8206 d.d. 4 juli 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan 
de stichting instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) heeft de totale toegekende subsidie ter grootte vanH 

inclusief btw betrekking op 1) het uitwerken van de organisatiestructuur van de 
Toèlatingsorganisatie i o. van het door het ministerie van BZK beoogde stelsel voor private 
kwaliteitsborging nZjhetrea se en an d aag ak voor het oogde st Isel Deevéanw o di g 
heeft betrekking op de door de kwartiermakers verrichte werkzaamheden vanaf najaar 2013 ten 
laste van dit subsidiebudget in aansluiting op de hieraan voorafgaande verkenningsfase, die door BZK 
via de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) is gesubsidieerd. Die verkenningsfase is eind januari 2014 
afzonderlijk verantwoord door iBK via SBK door middel van een verantwoording en een inhoudelijke 
rapportage. Blijkens de uitkering van de laatste 20% in maart 2014 achtte BZK deze verantwoording 
toereikend.

De aanvullende beschikking d.d. 4 juli 2014 noemt 1 oktober 2014 als einddatum voor de betreffende 
werkzaamheden. Gelet op de samenhang tussen de werkzaamheden van enerzijds de 
kwartiermakers en anderzijds het ministerie van BZK en in het bijzonder de voortgang van het 
wetgevingstraject is echter in overleg met de projectleider 'borgen' van het ministerie in augustus 
2014 overeengekomen de werkzaamheden 'uit te smeren' over een iets langere periode tot uiterlijk 
31 december 2014. Deze verantwoording valt derhalve samen met het einde van deze opgerekte 
periode.

Naast de werkzaamheden waarover deze verantwoording gaat begeleiden de kwartiermakers een 
aantal pilots met (potentiële) instrumenten voor kwaliteitsborging. Deze activiteiten worden 
bekostigd uit een afzonderlijk budget, deels verkregen via Cencobouw, deels rechtstreeks van B ZK. 
Omdat deze werkzaamheden ook na 2014 nog worden voortgezet en via afzonderlijke besc hikkingen 
en voorwaarden van budget zijn voorzien, vindt de verantwoording over deze activiteiten 
afzonderlijk plaats binnen de daarvoor gestelde termijnen. In de nu voorliggende verantwoording 
volstaan wij met enkele opmerkingen over de pilots.

Voor de overige werkzaamheden van de kwartiermakers na 2014 is in december 2014 een 
afzonderlijk voorstel door iBK bij BZK ingediend, in hoofdzaak strekkend tot het operationeel 
voorbereiden van de Toèlatingsorganisatie als ZBO i.o. Vanzelfsprekend kan er pas sprake zijn van 
een ZBO zodra deze bij wet is ingesteld. Voor de "Toèlatingsorganisatie kwaliteitsborging voor het 
bouwen" is de verwachting dat de invoeringsdatum "in 2016" zal zijn. Om te zorgen dat op het 
moment van invoering van het nieuwe stelsel de ZBO geheel operationeel is, heeft BZK gekozen voor 
de weg om via een ZBO i.o. aan deze voorwaarde të voldoen. Deze werkzaamheden na 2014 worden 
grotendeels onder verantwoordelijkheid van het iBK uitgevoerd, overigens in samenwerking met 
SBK. De bedoeling is, dat beide stichtingen worden ontbonden, zodras de ZBO een feit is, ergo: zodra 
het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging wettelijk is ingevoerd.



1 Advisering aan BZK

De belangrijkste activiteit van de kwartiermakers in het kader van deel 1 van hun werkzaamheden 
bestaat uit het uitbrengen van adviezen aan BZK. De wijze waarop deze adviezen tot stand komen 
verschilt. De eerdere genoemde rapportage over de verkenningsfase wordt beschouwd als advies nr. 
1, met name omdat deze rapportage een advies bevat over de 'procesinrichting': de wijze van 
interactie tussen ministerie, kwartiermakers en de bouwsector in brede zin over de voorbereiding 
van de wet- en regelgeving met betrekking tot de beoogde stelselwijziging. BZK heeft om moverende 
redenen dit advies relatief laat en niet exact opgevolgd en voorts zijn in overleg met de bouwsector 
veel meer partijen opgenomen in de voorgestelde stuurgroep, dan in advies 1 is Voorgesteld.

Dit advies en dat geldt ook voor diverse andere uitgebrachte adviezen, heeft wel relatie met deel 1 
van de opdracht die de kwartiermakers zich zelf hebben gesteld - het uitwerken van de 
organisatiestructuur van de Toelatingsorganisatie - maar betreffen eerder nog de totale breedte van 
het beoogde stelsel. Dat geldt niet voor elk afzonderlijk advies even sterk, maar wel voor de 
gezamenlijkheid ervan. De gang van zaken omtrent advies 1 en de onderwerpen van de andere 
adviezen vroegen in meerdere of mindere mate om meer wisselwerking tussen iBK en BZK bij de 
totstandkoming van de adviezen. De meeste adviezen zijn inmiddels ook openbaar gemaakt.

Inhoudelijk hebben de tot dusverre uitgebrachte adviezen betrekking op de volgende onderwerpen: 

l.iBK 2014-01 - Advies procesinrichting totstandkoming nieuwe stelsel 

2.iBK 2014-02 - Nu al starten met pilots binnen de bestaande wettelijke kaders 

3.iBK 2014-03 - Het stelsel in een notendop 

4.iBK 2014-04-Definitie Risicoklasse 1

5.iBK 2014-05 - Beschrijving proces kwaliteitsborging op hoofdlijnen ^

6.iBK 2014-06 - De positie van de RvA in het nieuwe stelsel

7.iBK 2014-07 - Werkwijze rondom selectie en uitvoering van pilots

8.iBK 2014-08 - Toelatingscriteria voor instrumenten

De meeste adviezen zijn inmiddels ook openbaar gemaakt, de laatste twee op dit moment nog niet.

Niet alleen door middel van bovengenoemde afgeronde adviezen, maar ook via de tweewekelijkse 
werkoverleggen tussen kwartiermakers en projectleider 'borgen' (BZK), thematische besprekingen 
met BZK-medewerkers, becommentariëring over en weer via e-mail, telefoon en gesprekken over 
concept teksten van de wet en de merfiorie van toelichting en via ondersteuning van de stuurgroep 
hebben de kwartiermakers hun adviserende taak invulling gegeven. De ról van de kwartiermakers in 
deze context was vooral om er voor te waken, dat de beoogde stelselwijziging aansluiting vindt bij de 
bouwpraktijk.

2 Verrichte werkzaamheden

De advisering zoals hiervoor geschetst kwam tot stand via het schrijven, bespreken en aanpassen van 
voorstellen, zoals de genoemde adviezen zelf, maar ook - dichter bij deel 1 van de zelf 
geformuleerde opdracht - een contourschets van de Toelatingsorganisatie. Die besprekingen vinden 
plaats met BZK als subsidiënt van het iBK, maar ook met diverse geledingen binnen de bouwsector. 
Zo overleggen de kwartiermakers telkens enkele dagen voorafgaand aan een stuurgroepvergadering



met vertegenwoordigers van brancheorganisaties, bijvoorbeeld die vanuit het bevoegd gezag of het 
uitvoerend bouwbedrijfsleven, de toeleveringsindustrie o.d.

Dergelijke overleggen dienen twee doelen. Enerzijds helpen ze om de voorstellen voor de teksten 
van wet- en regelgeving en de opzet van de Toelatingsorgahisatie zo goed mogelijk te laten 
aansluiten op de werkwijzen in de bouwsector en omgekeerd: er is echt op veel fronten verandering 
nodigl. Anderzijds helpen ze om de beeldvorming binnen de bouwwereld over de stelselwijziging 
naar een concreter niveau te krijgen en waar mogelijk op die wijze bij te dragen aan het draagvlak 
voor de noodzakelijke verandering.

Ook vindt overleg plaats met partijen, die al instrumenten hebben ontwikkeld, al dan niet in de 
praktijk getest of ideeën hebben over,de stelselwijziging als geheel, onderdelen daarvan of 
mogelijkheden voor instrumenten. Dit type verkennend overleg kan eveneens bijdragen aan beide 
doelen ofwel deeltaken van de kwartiermakers en de verdere beleidsontwikkeling door BZK. 
Daarnaast is het ook van belang om waar mogelijk te 'borgen' dat het totale speelveld van de 
(vergunningplichtige) bouw bij invoering in voldoende mate kan worden bediend via door 'de markt' 
ontwikkelde instrumenten. Dat laatste blijft voorop staan; niet de medewerkers van BZK, en niet de 

, kwartiermakers ontwikkelen instrumenten - dat is aan de markt. Maar de markt moet wel weten 
waaraan instrumenten moeten voldoen en voor BZK is van belang, dat bij invoering van het nieuwe 
stelsel er voldoende geschikte instrumenten beschikbaar zijn plus kwaliteitsborgers, die deze 
instrumenten mogen toepassen.

3 Communicatie

Naast bemoeienis met het onder auspiciën van de stuurgroep opgestelde communicatieplan noemen 
we hier vooral de eigen inspanningen van het iBK / de kwartiermakers op het vlak van de 
communicatie. Spoedig na de oprichting van het iBK is een eigen website ingesteld. Verder maken de 
kwartiermakers alle drie deel uit van de redactieraad van het maandblad Bouwregels in de Praktijk 
(dat per 2015 zal worden omgedoopt tot Bouwkwaliteit in de Praktijk) en verzorgen zij 
spreekbeurten etc.

3a De website www.instituutbouwkwaliteit.nl

Inhoud website

Direct na start van de werkzaamheden is een website ingericht met als doel communicatie richting 
betrokken partijen. De website kent een drietal onderdelen; een statisch deel met 
achtergrondinformatie, de pilots en nieuwsberichten. De website is zo opgezet dat berichten worden 
verzonden aan abonnees van de website, via twitter en via Linkedin. De website zal ook na afloop 
van het huidige project in de lucht blijven en dienen ter ondersteuning van de verdere 
totstandkoming van een betere kwaliteitsborging in de bouw.

Het statische deel bevat de volgende informatie:

algemene informatie over de kwartiermakers en de doelstelling van iBK

- . een beschrijving van de 'historie' van kwaliteitsborging in de bouw vanaf 1998 tot nu. Hierbij 
zijn tevens de relevante stukken opgenomen. De beschrijving op dit deel van de site is tevens 
gebruikt als basis voor een artikel in Bouwregels in de Praktijk.



Een overzicht van het wetsvoorstel en de reacties daarop. Dit is gedaan voor zowel de 
Rondetafelbijeenkomst van de Tweede Kamer, de twee AO's die zijn gehouden en voor de 
consultatie van het conceptwetsvoorstel.

Onder de kop 'meer informatie' zijn alle onderzoeken en rapporten vanaf 2002 tot nu 
verzameld. Het betreft de door of namens VROM / BZK ppgestelde brieven, rajiporten en 
onderzoeken.

Het onderdeel projecten is opgedeeld in twee onderdelen: pilots en markinitiatleven. Het eerste deel 
bevat informatie over de formele pilotprojecten die iBK begeleidt en het tweede deel is een open 
website waarop bedrijven en andere organisaties hun ervaringen met kwaliteitsborging in de bouw 
kunnen publiceren.

Het onderdeel nieuwsberichten tenslotte bevat in totaal 100 berichten met verwijzingen naar 
publicaties van derden, rapporten, projecten en onderdelen van de website van iBK zelf. Doel van de 
nieuwsberichten is het bereik van initiatieven op het gebied van kwaliteitsborging in de bouw te 
vergroten.

Bereik van de website

Het bereik van de website is goed te noemen. In 2014 hebben in totaal bijna 40 duizend bezoekers 
de site bekeken, veelal naar aanleiding van een nieuwsbericht. Gemiddeld trok de site ruim 100 
bezoekers per dag (zie afbeelding 1). Uitschieters waren de maanden maart (Algemeen overleg 
Tweede Kamer) en september (consultatie) met een gemiddelde van ca. 200 bezoekers per dag. De 
absolute uitschieter was 31 maart 2014. Op die dag keken ruim 550 bezoekers onder meer naar het 
verslag van het AO van 27 maart en informatie over hét pilotproject Zeeburgereiland.
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Afbeelding 1; gemiddeld aantal bezoekers per maand www.instituutbouwkwaliteit.nl

De meeste bezoekers vinden de site via de nieuwsberichten of via sociale rnedia. Dat blijkt ook de 
cijfers: de gemiddelde bezoeker bekijkt per bezoek twee pagina's op de site, veelal de landingspagina 
en de homepage met het overzicht van recente berichten. Afbeelding 2 laat zien welke pagina's het 
meest zijn bekeken. De top 10 bevat met name algemene pagina's en overzichtspagina's. De losse 
pagina met de meeste unieke bezoekers zijn de informatiepagina met documenten ('meer 
informatie'; 2372 bezoekers) en de beschrijving van de ontwikkeling van kwaliteitsborging 
('verbetering kwaliteitsborging in de bouw - niet van vandaag op morgen...'; 822 bezoekers).



All Time

Title
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Home pogc / Archives

Meer Informatie
Kwartiermakers

Projecten
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Dank voor uw melding

Ccn overzicht van dc reacties op hei concept-wetsvoorstol Kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteit geborgd via het Keurmerk Stichting GarantiewonEng

Nieuwbouw in Amsterdam xna private kwalitettsborgirig

Impressie Algemeen Overleg Private kwallteitsbor^ng | Verslag op 0WTïnfo

Open brief aan de Tweede Kamer: •BouwkwolitC't: je bent er van of je bent er nici vanr

ConsultatJeversic Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd

Marktinitiaüeven verbetering kwaliteitsborging In de bouw

Verruiming aonsprakciqkheld aannemer voor fouten

Hoe komt het opleverdossier cr uit te zien?

Gcvolgklassc 1 gedefinieerd

Publiek private samertwerklng <verJbouwen In Deventer 
Van publiek naar privaoc en dc gemeente dan?

Verplichte kost: *Oe voor* en nadelen van privatisering van hel bouwtoezicht" dr, tr. Jeroen van der Heijden 
Congres Kwaliteitsborging In de bouw - 10 december 2014
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Afbeelding 2; meest bezochte pagina's 

Vaste bezoekers

Via de site is het mogelijk je te abonneren op 
nieuwsberichten zodat bij iedere update een 
attendering per mail wordt ontvangen.
Inmiddels (begin december 2014) heeft de 
website 219 volgers. Het grootste deel van de 
volgers heeft zich in de eerste maanden 
aangemeld. Afbeelding 3 laat zien dat er 
vervolgens een constante groei van het aantal 
volgers van 10-15 personen per maand is.

Als op basis van de domeinnamen gekeken 
wordt naar de herkomst van de abonnees dan 
valt op dat het grootste deel afkomstig is vanuit 
gemeenten, ómgevingsdien^én en 
veiligheidsregio's. Logischerwijs zijn de adviseurs 
goed vertegénwoordigd, evenals partijen in de 
kwaliteitszorg en certificering. Evenals op 
andere vlakken blijven opdrachtgevers en 
bouwers ook hier achter.

Afbeelding 2: aanmeldingen per maand

Afbeelding 1; herkomst abonnees



Op basis van de bezoekcijfers en de respons via tw^itter en Linkedln kan worden geconcludeerd dat 
de website van iBK voorziet in een béhoefte. Voor de verdere uitbouw is het ook hier zaak om een 
breder publiek te betrekken, met name in de hoek van de opdrachtgevers en de uitvoeren de bouw.

3b Maandblad "Bouwkwaliteit in de Praktijk"*

Dit maandblad is een uitgave van BIM Media. In de redactieraad zitten vertegenwoordigers van de 
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland*, NEN Bouw^ het ministerie van BZK en een aantal 
onafhankelijke leden. (Sinds halverwege 2006 fungeert het blad - tot en met 2014 onder de naam 
Bouwregels in de Praktijk - ook als ledenorgaan van de VBWTN.|^^^^^^ en^^^^^^ 

maken al sinds 2006 deel uit van de redactieraad, maar doen dat sinds 2014 als 
kwartiermaker, dus namens het iBK. trad onder die vlag in 2014 toe tot.de
redactie.

Het onderwerp private kwaliteitsborging kwam in voorgaande jaargangen regelmatig aan de orde in 
het blad, maar is in de jaargang 2014 een min of meer vast gegeven geworden;

Nr. 1/2 Themanummer (column, congresverslag (3 artikelen), toepassing bij nieuWe Waalbrug Ewijk)

Nr. 3 Quick Scan Erkende Oplossingen

Nr. 4 Column, historisch overzicht

Nr. 5 Bestuursrechtelijke handhaving (1)

Nr. 6 Interview kwartiermakers. Bestuursrechtelijke handhaving (2), Verslag 'Toekomst van de 
bouw'. Impressie managementsymposium VBWTN

Nr. 7/8 Certificatieonderzoek

Nr. 9 Column, Artikel over kwaliteitsborging en corporaties 

Nr. 10 Overzicht reacties op wetsontwerp (n.a.v. consultatieronde)

Nr. 11 Impressie congres VBWTN

Nr. 12 Informatie voor gemeentebestuurders

Niet alle artikelen zijn van de hand van de kwartiermakers, maar wel een substantieel deel ervan. 
Ook een andere uitgave van BIM - het dagblad voor de bouw Cobouw - besteedt regelmatig 
aandacht aan het onderwerp ook via ingezonden stukken (o.a. van een van de kwartiermakers), 
interviews, quotes en verslagen van bijeenkomsten etc;

* Met ingang van 2015 gaan het NBD Magazine en Bouwregels in de praktijk samen verder onder de naam 
Bouwkwaliteit in de praktijk. Jaarlijks verschijnen 10 nummers. Januari/februari en juli/augustus zijn 
dubbelnummers.
* Sinds 2006 fungeert het blad - tot en met 2014 onder de naam Bouwregels in de Praktijk - ook als 
ledenorgaan van de VBWTN.
* Halverwege de jaargang 2013 kreeg ook NEN Bouw vaste pagina's in het blad. Ook voor die tijd nam NEN al 
deel aan de redactieraad.
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3c Spreekbeurten etc.

De kwartiermakers treden op eigen initiatief of op uitnodiging op als spreker of gesprekspartner of 
deelnemer aan bijeenkomsten, waar een deel van de doelgroep aanwezig is, die te maken krijgt met 
de stelselwijziging. Op 11 december 2013 en 10 december 2014 vonden in 't Spant in Bussum 
congressen plaats over het kwaliteitsborging met minister Blok als openingsspreker. Ook de 
kwartiermakers traden daar op als plenair spreker, in een parallelsessie of anderszins. .

Daarnaast waren zij te beluisteren via spreekbeurten, werkbezoeken en overleggen voor of met: 
•Stuurgroep (8x), «Klankbordgroep Bevoegd Gezag (10 x), «Werkgroep Communicatie (6x), 
«Klankbordgroep VBWTN,.«Metaalbedrijf Allpro, «Brinkgroep, «SBKen BZK, «Neprom, 
«Overlegplatform Bouwregelgeving (3x), consumentenorganisaties («VEH, «Woonbond, 
«VACpuntWonen, «lederin). Kamerleden («AO Wonen en Rijksdienst, «bilateraaimm enfl^^ 

Bouwbedrijven («Dura Vermeer, «Van Wijnen, «div. in Drenthe), projectontwikkelaars 
(«Bouwfonds, «Van Bohemen, «ingenieursbureaus DPA/CHRI, «NEN Bouw, «Metaalunie (3x), 
«Regiobijeenkomsten Nederlandse Brancheorganisatie voor de Timmerindustrie, «Hogeschool 
Windesheim, «Brainstorm toekomst KOMO, «Vereniging Bouwplantoetsers, «Overleg SBK, KOMO, 
CI's, gemeenten («Moerdijk, «Deventer, «Eindhoven, «Amsterdam, «Kaag en Braassem, «Rotterdam), 
«Deelnemers CHW-experiment (4x), «Betonvereniging + Bouwen met Staal, «Verzekeraars (3x), 
«Leden Uneto-VNI (installateurs), «Roadshow BNA-Aedes (3x), «Regiodagen VBWTN (5x), 
«Expertisecentrum Regelgeving Bouw (2x), «Platform Voorbereiding Stelselherziening (2x), 
«Brandveilig Bouwen Nederland, «Nationaal Renovatie Platform, «Relatiedag BINK automatisering, 
«Managementsymposium VBWTN, «Workshop Informatiebehoefte bevoegd gezag en idem mbt evt. 
rol Kadaster (opleverdossier), «Slotbijeenkomst Actieagenda Bouw, «Schakeldag Infomil, «ISSO 
(Installatiebranche), «Aedes, «Stabu, «Netwerk Conceptueel Bouwen, «Jaarcongres VBWTN, 
«Vereniging Houtskeletbouw, «Relatiedag SWK, «Efectis, «Communicatieforum CE-markering, «NL 
Ingenieurs, «KIWA, «Rijksdienst voor het Wegverkeer (vanwege ZBO-status), «Architect aan Zet 
(experiment Rotterdam, 2x), «Dakmerk en «KVI/NL (keurmerken), «VMRG (branche-organisatie 
metalen ramen en gevels), «Brandweer NL (3x), corporaties («Alliantie, «Woningbedrijf Eindhoven).

Voor zover het presentaties betreft wordt de powerpoint-presentatiè doorgaans achteraf in pdf ter 
beschikking gesteld van de deelnemers. Buiten deze optredens en de artikelen in 
Bouwregels/Bóuwkwaliteit zijn nog te noemen een blog voor de BNA en een opiniestuk in Cobouw, 
kort voor het AO van de Kamercommissie Wonen en Rijksdienst op 27 maart 2014.

De stuurgroep Kwaliteitsborging voor het bouwen neemt in dit geheel een bijzondere plaats in. 
Feitelijk fungeert dit brede gezelschap vooral als klankbord. In deze stuurgroep (totaal 15 leden) zijn 
de belangrijkste partijen uit de bouw opgenomen, naast VNG, Rijks Vastgoed bedrijf. Vereniging 
Bouw en Woningtoezicht en twee vertegenwoordigers van consumentenorganisaties. De leden 
vertegenwoordigen vaak meerdere organisaties en zorgen zelf voor overleg en informatie mét en 
naar hun achterban. De kwartiermakers zijn beschikbaar om die terugkoppeling mee te 
ondersteunen. De stuurgroep wordt geleid door BZK (voorzitter de heer^^^m^^^^^ en 
secretaris de heer^^^^^^^^, tevens projectleider 'borgen' binnen BZK).

Tijdsbesteding en voortgang
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Het projectvoorstel van iBK uit oktober 2013 voor fase 1 ging uit van 120 dagen of 960 uur aan 
werkzaamheden door de kwartiermakers plus aanvulling op het vlak van juridische en secretariële 
ondersteuning en communicatie. De feitelijke voortgang in het eerste halfjaar van 2014 verliep trager 
en meer in detail dan in oktober 2013 was voorzien. De kwam.vooral doordat de parlementaire 
behandeling van de brief van 29 november 2013, waarin minister Blok zijn plannen uiteenzette niet 
rond de jaarwisseling plaatsvond, maar feitelijk pas eind maart met nog een behoorlijke ‘nazif via 
aanvullende vragen en antwoorden. Bij gevolg kon het wetsontwerp pas eiiid juni 2014 worden 
vrijgegeven voor de internetconsultatie.

Ook het verwerken van de uitkomsten daarvan vergde meer tijd dan was voorzien. Dit type 
procesgang is eigen aan de democratische besluitvorming, maar de exacte gevolgen voor de planning 
laten zich moeilijk voorspellen. Zeker vanaf het moment dat politiek de keuze werd gemaakt om de 
Toelatingsorganisatie als ZBO te positioneren ging de voortgang van de beleidsvoorbereiding dan ook 
sterker de feitelijke inhoud en voortgang van het kwartiermakerswerk beïnvloeden.

De beschikking van 13 november 2013 ging ervanuit, dat fase 1 per 1 juli 2014 zou zijn voltooid. Deze 
einddatum bleek echter niet te sporen met de daadwerkelijke voortgang en de omvang van de 
werkzaamheden. Daarom is in juni 2014 een verzoek ingediend om aanvullende subsidie en een 
latere einddatum. Dit verzoek - deels als compensatie voor de extra inzet voor 1 juli, deels als 
aanvulling voor de periode daarna voorziet in||^|dag ofweljj||^ur extra voor het 
kwartiermakerswerk plus enige voorzieningen ter ondersteuning. Per saldo is dus voor fase 1 
budgettair gerekend opHUjur werk voor de kwartiermakers. Desalniettemin staat nu, aan het 
eind van fase 1, de teller - gerekend vanaf najaar 2013, de uren voor de verkenningsfase niet 
meegeteld - op^^^^ur. Dat is^^|uur meer dan geraamd,^|% overschrijding.

maand FaseO Totaal
^asè,p>' f Rise^^ iF^MrEa^f

:2G13ï^^’v

Subtot. 2013

Maart

Subtot. 2014
Subtotp.fase



De verdeling van de uren tussen de drie kwartiermakers wordt volgens onderlinge afspraak als gelijk 
beschouwd, elk ongeveer een derde. Dit klopt redelijk voor de uren die direct ten goede komen aan 
de inhoud van het project. Het bovengemiddeld aantal uren van^^mum^^ heeft vooral te 
maken met directe en indirecte gevolgen van het penningmeesterschap: het betalingsverkeer, de 
btw-aangiften, uitvoerige communicatie met de Belastingdienst over aangiften en teruggave en 
tenslotte de verantwoording. Grofweg zijn daarmee ca.||||uur gemoeid geweest.

Toen gedurende de zomermaanden van 2014 werd besloten de consultatietermijn te verlengen, met 
alle gevolgen van dien voor de vervolgstappen is in goed overleg met BZK besloten de geplande 
werkzaamheden na 1 juli niet in één kwartaal te concentreren, maar te verdelen over twee 
kwartalen om aldus meer gelijke tred te houden met de voortgang bij BZK. De einddatum van het 
project schoof daarmee op van 30 september naar 31 december 2014.

Financiële verantwoording

De werkzaamheden aan fase 1 - het 'echte' kwartiermakerswerk - begonnen al parallel aan fase 0, 
de verkenningsfase waarvoor op 29 oktober 2013 een subsidie door BZK is verstrekt aan SBK, dat 
vervolgens opdracht gaf aan iBK. In totaal is door iBK 100 % van deze subsidie ontvangen plus 80 % 
van de beschikkingen d.d. 13 november 2013 en 4 juli 2014 voor fase 1.

80 % fase 0 (besch. d.d. 291013) op 18 oktober 2013 via SBK 
20 % fase 0 op 17 maart 2014 via SBK (na verantwoording)

80 % fase 1 (besch. d.d. 131113) op 19 november 2013

80 % fase 1 (aanv, besch. d.d. 040714) op 10 juli 2014

Totaal (voorlopig) budget fase 0 en 1

Uit dit budget zijn t/m 31-12-2014*) bekostigd:

Gefactureerde kosten kwartiermakers:

Overige kosten**):

Totaal (voorlopig):

*)
**

Een klein deel van de betalingen kwam op 2 januari.2015 feitelijk tot stand. 
Notaris, KvK, verzekering, kantoorbenodigdheden, administratieve en secretariële 

ondersteuning, vergaderaccommodatie, bankkosten.



Zonder de separate subsidie zou er in feite per 31 december 2014 een negatief saldo zijn geweest.
De stichting iBK is echter nog te Jong om van de bank toestemming te krijgen om rood te staan. Naast 
de hierboven genoemde speelruimte is het realiseren van de werkzaamheden door de 
kwartiermakers binnen de condities van het project mogelijk geworden door het uitstel van een deel 
van'de facturatie tot na goedkeuring van deze verantwoording en toekenning van de laatste 20 % van 
de beschikkingsbedragen van 13 november 2013 en 4 juli 2014, in totaal Bovendien zijn of
worden de^| extra uren die niet waren geraamd ook niet gefactureerd.

Tenslotte

Over de hiervoor genoemde pilots volgt zoals in de Inleiding is gesteld te zijner tijd een separate 
verantwoording aan Cencobouw en BZK. Het gaat om de begeleiding van eeh aantal 
koploperprojecten, waarbij bestaande instrumenten worden getest of nieuwe worden ontwikkeld ter 
voorbereiding op de stelselwijziging. Momenteel zijn de volgende pilots in uitvoering onder 
begeleiding van één van de kwartiermakers of door een derde partij in opdracht van het iBK.

a. Publiek private samenwerking (ver)bouwen in Deventer (kleine bouwwerken)
b. Experiment Keurmerk Stichting Garantiewoning (grondgebonden nieuwbouwwoningen)
c. Nieuwbouw in Amsterdam Oost via private kwaliteitsborging (vnl. woningbouw)
d. Plantage Leiderdorp (wijkje met 23 (half) vrijstaande woningen)
e. Pilotprojecten Platform Voorbereiding Stelselherziening (diverse toepassingen BRL5006)

In voorbereiding zijn:

f. Kwaliteitsborging op productniveau met dak- en gevelelementen (renovatie)
g. Toepassing Keurmerk SNS (nieuwbouw stalen hal)

En eventueel:

h. Excellent Conceptueel Bouwen als instrument (woningbouw)

Doel van de begeleiding is in de eerste plaats om te bevorderen dat de toelatingscriteria voor 
instrumenten in het nieuwe stelsel en die instrumenten zelf zo goed mogelijk op elkaar aansluiten 
over en weer. Dat kan bovendien helpen om op het moment van invoering van het nieuwe stelsel 
ook daadwerkelijk voldoende instrumenten en toepassers daarvan beschikbaar te hebben. 
Communicatie over de pilots draagt bovendien bij aan het draagvlak. Enerzijds laten de pilots immers 
zien dat private kwaliteitsborging geen theorie is, maar daadwerkelijk toepasbaar in de.bouwpraktijk. 
Anderzijds geven de pilots ook inzicht in wat wel en wat niet werkt en wat er nog aan een instrument 
gedaan kan en moet worden om het doel van de stelselwijziging te bereiken.

Rotterdam 31 december 2014

penningmeester stichting Instituut voor Bouwkwaliteit
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AAN:
Ministerie van BZK/DGWB 
T.a.v. de heer drs.
Postbus 20951
2500 EZ 'S-GRAVENHAGE

Datum 4 januari 2015

Uw kenmeik BesdifUdngnr. VP HlS-8206
Onskenmertc iBK-2015-001y^

-Onderwerp app r ge e verantwoord ng f se

Geachte heerl

Hierbij bieden wij u aan de verantwoording van fase 1 van onze werkzaamheden conform uw beschikking 
(ongenummerd) d.d. 13 november 2013 en aanvullende beschikking nr. VP H18-8206 d.d. 4 juli 2014. Deze 
verantwoording sluit aan op de verkenningsfase (fase 0) van ons werk als kwartiermakers voor de private 
kwaliteitsborging in de bouw, waarover wij eind januari 2014 een rapportage hebben uitgebracht en 
verantwoording aan u hebben afgelegd.

Voorts wensen wij u en uw medewerkers een kwalitatief geborgd 2015 toe en een goede afloop van de 
politieke besluitvorming over wetsontwerp en AMvBI

Hoogachtend,

Mede namens drs. ingJ I en ir.l

ing.^^nm
penningmeester

, arch.

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Cargadoorskade 105 
3071AW Rotterdam

^^@inst ituutbouwkwaliteit.nl 
www.instituutbouwkwarrteit.nl

tel:^HHI QFI
BTWnr: NL853307908B01 

KvK: 59078979
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Projectplan Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) 

voor het opzetten van de ZBO Bouwkwaliteit

in opdracht te aanvaarden door 

BZK / DG Wonen en Bouwen

Rotterdam: 15 januari 2015
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Projectplan voor het opzetten van de ZBO Bouwkwaliteit 

inleiding

De kwartiermakers, die hun werkzaamheden uitvoeren onder de viag van het Instituut voor 
Bouwkwaliteit hebben hun taken eind december 2014 afgerond (m.u.v. de begeleiding van de 
lopende pilots). ____

10.2.g

Project 1
a. het opzetten van een Toelatingsorganisatie, die de instrumenten voor kwaliteitsborging 
toelaat, monitort en zo nodig sancties treft.
b. een onderzoek op welke wijze de huidige organisatie en het erbij horend takenpakket van 
SBK op het gebied van kwaliteitszorg geïmplementeerd kunnen (en moeten) worden in de op 
te richten ZBO Bouwkwaliteit (zie ook de notitie Contourschets Toelatingsorganisatie 
Kwaliteitsborging Bouw in relatie met de huidige taken van Stichting Bou\Arkwaliteit d.d. 4 
september 2014).

Project 2
Het inhoudelijke en operationele beheer van de NMD is een taak van SBK, maar past 
inhoudelijke en qua aansturing beter bij het type werk binnen iBK, ook na instelling van de 
ZBO. Formeel blijft SBK verantwoordelijk voor dit project tot aan de instelling van de ZBO, 
maar SBK zal de uitvoering opdragen aan iBK.

Verwachte resultaten

Project 1
a. Ontwikkelen van protocollen voor toelating, monitoring en sanctioneren.
Gedurende 2015 begeleiden en documenteren pilots instrumenten.
Ondersteunen communicatie activiteiten in 2015 (voorlichting, website, spreekbeurten, input 
t.b.v. het communicatieplan, dat door^^^^^m wordt uitgewerktj.
Het opzetten van de bedrijfsorganisatie van de ZBO Bouwkwaliteit, die direct na het in werking 
treden van de wet operationeel is.
Het ondersteunen van het voorbereiden van een instellingsbesluit
b. Drie samenhangende onderzoeksrapporten met conclusies en aanbevelingen aan de 
opdrachtgever iBK, SBK en het ministerie van BZK.

Uitwerking

Vefkoit projectplan 2BO Bouwkwaliteit, d.d. 15 januari 2015 Blad 2 van 3
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Toezicht

De eerste taak van de aan te stellen manager zal het opstellen van een gedetailleerd 
werkplan voor 2015 zijn. Dit plan van aanpak zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
projectleiding van BZK.
Via kwartaalrapportages wordt verslag gedaan van de (inhoudelijke en financiële) voortgang.

Verkort projectplan ZBO Bouwkwaliteit, d.d. 15 januari 2015 Blad 3 van 3



AAN:

53 Li voorBOUWKWALITEIT

Ministerie van BZK/DGWB 
T.a.v. de heer drs.
Postbus 20951
2500 EZ 'S-GRAVENHAGE

Datifln 15 januari 2015
Uw kenmerk ...
Ons kenmerk iBK-2015-002y^
Onderwerp Subsi ie a ra opze t ZBO ou kwa ite

Geachte heer|

Hierbij zenden wij u de volgende stukken ten behoeve van onze subsidieaanvraag voor het opzetten van de 
ZBO Bouwkwaliteit:

Subsidieaanvraagformulier
projectplan

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Daarbij verzoeken wij u vriendelijk doch dringend om.bij de gevraagde 
honorering van dit subsidieverzoek in de maanden januari t/m oktober 2015 telkens € |||||||||||||||^ver te 
maken naar de bankrekening van iBK en in november het restantbedrag. Dit ter voorkoming van 
liquiditeitsproblemen ten gevolge van afdracht en vertraagde teruggave van de betreffende btw.

In de aanvraag is sprake van het vinden van huisvesting voor de genoemde bij het iBK te detacheren 
medewerkers 'nabij het kantoor van SBK' in Rijswijk. Vooralsnog blijft echter het adres in de voetregel van 
deze brief het vestigingsadres van de Stichting iBK. Zodra hierin verandering optreedt zuilen wij u daarover 
uiteraard informeren.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit,

lng.|
- Peniimjgmeester.

arch.,

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Cargadoorskade 105 
.^071AW Rotterdam

m@instituutbouwkwaliteit.nl
www.instituutbouwkwaliteit.nl

tel-Hlii^^H OFI
BTWnr: NL853307908B01 

KvK: 5907R979



Aanvraagformulier t.b.v. een subsidieverlening

I. Vul de n.a.w.-gegevens^en overige gegevens van uw instelling in, ,

Naam Instelling:

Postadres:

Postcode:

Vestigingsplaats:

Naam contactpersoon: 

Telefoonnummer:

E-mailadre_s:

Bank- of gironummer:

T.n.v.:

Nummer Kamer van Koophandel:

Instituut voor Bouwkwaliteit

Cargadoorskade 105

3071 AW

Rotterdam

Ing.

@instltuutbouwkwailteit.nl

/
Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit 

59078979

II. Vraagt u een instellingssubsidie of een projectsubsidie aan?

Projectsubsidie

III. Vul, indien het een projectsubsidie betreft, de start- en einddatum in:

Startdatum project: 1 januari 2015

Einddatum project: 1 april 2016

IV. Bij welke directie vraagt u een subsidie aan?

I Wonen en Bouwen (afdeling Bouwkwaliteit)
/'

Subsidieaanvraagformulier tbv ZBO, 15-01-2015.docx Pagina 1 van 4



Vul het navolgende schema volledig in.

A
ctiviteit

Activiteit Begrote
iasten

Begrote eigen 
bijdrage

i

Begrote 
overige baten

Gevraagde
subsidie

1
VI. Licht kemachtig per activiteit de begroting toe.

Activiteit A Toelichting Begroot t Begroot t+1 Gerealiseerd
t-1

Personeel

Materieel -
Overig -

€ €
Eigen bijdrage

Overige
bijdragen

'Out of pocket' kosten, 
secretariaat - - -

€ € €

Totale
subsidie

e €

VII. Beschrijf hierna de activiteiten en welke resultaten behaald gaan worden (per activiteit)

Subsidieaanvraagformulier tbv ZBO, 15-01-2015.docx Pagina 2 van 4



Activiteit A
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Beschrijving beoogde resultaten 

Zie bij Activiteit-A hiervoor

VIII. EgaiisatSereserve (uitsluitend voor instellingssubsidies) 

Aangevraagde Instellingssubsidie:

€-

Stand egalisatiereserve:

IX. Bevoorschotting

Wenst u af te wijken van het landaard bevoorschottingsschema?

X. Ondertekening

Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben 
genomen van deze geldende Wet-&regelgeving op basis waarvan betreffende subsidie wordt 
aangevraagd en verklaart deze subsidieaanvraag juist en volledig te hebben ingevuld.

Functie Achternaam Vóórletters Plaats Datum Handtekeninq
Penningmeester
iBK ■

Rotterdam

r .

15 januari 
2015

Bijlage (optioneel):

2015-002gjvl aanvraag subsidie voor opzetten ZBO bouwkwaiiteit
projectplan Instituut voor Bouwkwaiiteit (IBK) voor het opzetten van de ZBO Bouwkwaiiteit

Subsidieaanvraagformulier tbv ZBO, 15-01-2015.docx Pagina 4 van 4



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen 
Directie Bouwen Datum

19 januari 2015

memo besiuitvormingsmemo

Bestel

Hierbij het verzoek om akkoord te gaan met de verpiichting van €|______
voor de eerste bijdrage aan instituut voor Bouwkwallteit voor de organisatie van 
de toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw.

HHheeft de stukken gelezen en ziet geen belemmeringen.

1. Omschrijving van de subsidie, cq verwijzing naar het plan van eisen 
Het totale bijdrageverzoek bedraagt Dit bedrag is niet beschikbaar
binnen de begroting van directie Bouwen. Er Is voor de Voorjaarsripta eert verzoek 
ingèdlerid voor het éxtra benodigde budget.l

10.2.g

In de beschikkirigsbrief zal aan het iBk worden gevraagd órtTèén projectplan te 
maken voor de besteding van de nu té beschikken

Het werk ornvat In zijn geheel (dus conform het bijdrageverzoek van|

10.2.g

De resultaten zijn:
1. Ontwikkelen van protocollen voor toelating, monitoring en sanctioneren, 

a. Gedurende 2015 begeleiden en documenteren pilots
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instrumenten.
b. Ondersteunen communicatie activiteiten in 2015 (vooriichting, 

website,, spreekbeurten, input t.b.v. het communicatieplan, dat 
door^^^|[m Wordt uitgewerkt).

c. Het opzettén van de bedrijfsorganisatie van de ZBO Bouwkwaiiteit, 
die direct na'het in werking treden van de wet operationeei is.

d. Het ondersteunen van hét voorbereiden van een insteliingsbesiuit 
2. Drie samenhangende onderzoeksrapporten met conciusies en

aanbeveiingen aan de opdrachtgever iBK, SBK en het ministerie van BZK.
Zie verder het bijgevoegde projectpian.

Datum
19 januari 2015

2. Planning
Afronding werkzaamheden naar verwachting 1 apr|l 2016.

3. Het thema waaruit dit betaaid moet worden
Deze subsidie wordt voorlopig gefinancierd uit onderzoeksprogramma 
Bouwkwaiiteit 2015. Er wordt hiervoor budget vrijgemaakt door te schuiven in 
binnen de begroting (NEN, SBK).

4. Keuze uitvoeringsvariant uniform subsidiekader
Er is gekozen voor variant 3 conform de subsidievoorwaarden: prestatie 
verantwoorden. In deze variant verantwoordt de aanvrager zich bij 
subsidievaststeiiing over de geleverde prestaties, of de verrichte activiteiten. Dit is 
conform dé eerdere bijdragen die zijn gegeven aan het iBK.
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Checklist risico-analyse en inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zullen in samenhang vKorden beoordeeld. In beide gevallen moet er 
gekeken \worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het invullen van dé checklist is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te allen tijde in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp én advies kun je contact opnemen met of

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag: Projectpian Instituut voor Bouwkwaiiteit (iBK) voor het opzetten van de ZBO Bouwkwaiiteit 
Periode: januari 2015 - april 2016

Vraag Ja/nèe Risico Toelichting
Hoog Midden Laag

AANVRAAG
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen problemen 
voorgedaan? Zo ja. welke?

Nee X

Iridien er een verzoek om 
aanvullende informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aandeleverd?

Ja X •

ACTVITEITEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven In de aanvraag?

Ja X

Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven .in 
de aanvraag?

Ja X

Passen dé beoogde activiteiten 
binnen de beleidslhnen van BZK?

Ja X

Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben 
plaatsgevonden is het resultaat meetbaar 
en het risico oo M&O kleiner.)

Nee X



FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoende inzicht in de besteding 
van de subsidiemiddelen?

Ja X

Is er voldoende vertrouwen dat de 
activiteiten met deze subsidie 
gefinancierd kunnen worden?

Ja X

Is hét aannemelijk dat de^ 
activiteiten binnen dè gestelde 
termijn kunnen worden voltooid?

Ja X l

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitgevoerd?

Nee X Het bijdrageverzoek betreft activiteiten die de 
verantwoordelijkheid zijn van het rijk. 
Marktpartijen zullen hiervoor geen eigen 
bijdrage geven.

Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?

Ja X

Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan dé doelstelling van de 
subsidie?

Ja X
'

Begaat er voldoende vertrouwen 
in dé capaciteit om de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

Ja X

TOTAAL OORDEEL X

Alleen toellcHtèn als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoord ja is, Is het risico laag.

Naam: |

Datum: 20 januari 2015



INHOUDELIJKE TOETS OP VERZOEK TOT SUBSIDIEVASTSTELLING

Het invullen van de checklist is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en 
Oneigenlijk Gebruik) en zal te allen tijde in de werkmap,|n digidoc terug te vinden moeten zijn. 
Voor hulp en advies kun contact opnemen of

Vraag j/n Toelichting
Aanvraag tot vaststelling
Indien de aanvrager eerder een 
verzoek tot subsidievaststelling 
heeft Ingediend, hebben zich toen 
problemen voorgedaan? Zo ja, 
welke?

Nee

Indien er een verzoek om 
aanvullende informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aangeleverd?

Nvt

Activiteiten
Zijn de activiteiten waarvoor 
subsidie is verstrekt, uitgevoerd 
conform het ingediende 
activiteitenplan en eventuele 
aanvullende voorwaarden in de 
beschikking?

Ja

Is er extra informatie gevraagd en 
voldeed déze informatie?

Nee Geen extra informatie gevraagd

Financiële aspecten
Zijn de activiteiten uitgevoerd 
conform de bij het activiteitenplan 
ingediende begroting?

ja

In geval van arrangement 3: is de 
controleverklaring voldoende?

ja

Misbruik a Oneigenlijk gebruik 
fMaÓ)
Bestaat er een vermoeden van
M&O (inclusief niet tijdige melding 
van veranderende omstandigheden 
die van invloed zijn op de subsidie) 
en zo ja, waar is dit op gebaseerd?

Nee

Is er reden om te korten op het 
uiteindelijk toe te kennen 
subsidiebedrag?

Nee

Is er reden om de 
subsidieontvanger op te nemen in 
het M&O-register en zo ja, waar is 
dit op gebaseerd?

Nee

Totaal oordeel akkoor
d

BZK/DGWB/Bouwen 

Datum: 3 februari 2015



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

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

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactperaoon

l@minbzk.ni

Datum 3 februari 2015
Betreft Subsidie voor het opzetten van de ZBO Bouwkwallteit 

VP H18-8489

Kenmerk
2015-0000042261

Uw kenmerk

Geachte heer|

Onder verwijzing naar uw brief van 15 januari 2015 waarin u verzoekt om een 
subsidie inzake het opzetteh van de ZBO Bouwkwaliteit, deel ik u mede dat ik in 
afwijking van uw aanvraag bereid ben u op grond van de Kaderwet BZK-subsidies 
van 1 juli 2013, het Kaderbesluit BZK-subsidies van 1 juli 2013 en de' 
Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 ingaande 1 juii 
2013 (Staatscourant,.20 juni 2013 nr. 16506); hierna te noemen het 
subsidiebesluit en subsidieregeling een subsidie van C^H^^^|oe te kennen 
voor de volgende activiteit(en): . ^

Confom^ovengenoemde regeling wordt een voorschot verstrekt van maximaai 
c|H^^|zijnde 80% var^ie^^ubsidiërervbedrag. l^ntvangt dit voorschot op 
rekeningnummer IBAN;H^m[j||jj|||H en BIC 
Instituut voor Bouwkwalitei^^o^rdam.
De laatste 20% zijnde C^^^^^^^ordt na indiening van de vaststelling 
betaalbaar gesteld.

Na afloop, 1 april 2016, van de gesubsidiéerde activiteit heeft u 13 weken de tijd 
om een vaststellingaanvraag in te dienen. De subsidie zal binnen 22 weken na 
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij 
punt a hieronder beschreven bewijs. De uitwerking van het project dient te 
geschieden conform de projectopzet, zoals die is beschreven in uw 
bovengenoemde brief.

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

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Wónen en Rijksdienst, DGWB/directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

Datum

3 februari 2015
Kenmerk
2015-0000042261

a.

b.

U dient bewijs te overleggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activitei
ten hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld middels een eindverslag. Tevens 
dient u een verantwoording (prestatie en gerealiseerde kosten) te overleg
gen, welke is opgesteld conform de door u ingediende begroting.
U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de acti
viteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen 
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die 
aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan.

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeer^Mocht u nog 
vrageml^ben, neemt u dan contact op met de heer|^^^^0 telefoon H

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en Rijksdienst. 
Namens deze.

DirecteürBöuwen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brier bezwaar 
maken bIJ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. Wonen en Rljksdlenst, DGWB/ 
Directie Bouwen, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien 
zijn van een datum alsmede de naam en het adres ven de Indiener en dient vergezeld te gaan van de 
gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BESUmvOSMIHGSMBlO

DGWB, directie Bouwen Dlrectoraat-Generaal 
Won«n en Bouwen 
Directie Bouwen
Contactpersoon

memo Vaststeiiing bijdrage + aanvuiiende bijdrage 2014 
Stichting Instituut Bouwkwaiitett

Datum

5 februari 2015

Onderwerp _______ ______Bijdrageverzoek iBK^^^^^|inclusief 21% BTW, beschikking dd 13 
. november 2013, kenmerk 2013-OOOO688515 

Bijdrageverzoek iBK C^HIHnciusief 21% BTW, beschikking dd 4 juil 
2014, kenmerk 2014-0000337505

Verzoek

Ben je akkoord met vaststeiiing van de subsidie op de beschikte 
bedragen?
Ben je-akkoord met de betaling van de resterende 20% zijnde C

Toelichting

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform werkplan, planning en 
begroting.
Het werkplan was algerneen geformuleerd. De specifieke werkzaamheden 
zijn uitgevoerd in nauw overleg met de projectleider]

heeft de stukken bekeken en ziet geen belemmeringen.
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Betaalstukgroepnummer: vs 80088 en 
vs 81610
Verplichtingennummer: H18-8206

Checklist opschonen voorschotten Directies - Subsidies 

Uitvoeringsvariant 3,4 en 5

Deze checklist is bedoeld voor de medewerkers van de beleidsdirecties voor het afboeken van de voorschotten 
met betrekking tot het project Bijsturing 2014.

Deze checklist geldt voor uitvoeringsvariant 3, 4 en 5 (zie bijlage 11).

Voor het afboeken van een subsidievoorschot maak je een werkmap aan in Digidoc in het desbetreffende 
subsidiedossier. Kies bij het aanmaken van de werkmap voor de werkstroom "subsidie/bijdragen" en vul de 
eigenschappen in (zie bijlage 1).

Voeg de volgende documenten toe aan de werkmap:

X 1. Subsidiebeschikking (subsidieverlening)
In de subsidieverleningsbrief staat opgenomen wanneer de subsidie eindigt en aan welke verantwoordingseisen 
de subsidieontvanger moet voldoen. Voeg deze beschikking toe aan de werkmap.

X 2. Vaststeliingsaanvraag incl. verantwoordingsinformatie
De subsidieaanvrager moet een formele vaststeliingsaanvraag indienen na afloop van de gesubsidieerde 
activiteiten. De vaststeliingsaanvraag bestaat uit een verzoek tot vaststelling (brief of email) inclusief de in de 
subsidiebeschikking gevraagde verantwoordingsdocumentatie (bijv. een onderzoeksrapport, jaarverslag of 
accountantsverklaring). Neem alle aangeleverde documentatie op in de werkmap.

X 3. Inhoudelijke toets op vaststeliingsaanvraag
Op basis van de aangeleverde vaststeliingsaanvraag en verantwoordingsdocumentatie controleer je of de 
verantwoording voldoet aan de in de subsidiebeschikking gestelde eisen. Vul hiertoe het formulier "Inhoudelijke 
toets op verzoek subsidlevaststelling" in (zie bijlage 2). Voeg het ingevulde formulier toe aan de werkmap.

X 4. Memo onderbouwing van de vaststelling
Op basis van de uitkomsten van de inhoudelijke toets schrijf je je bevindingen in een memo aan de 
budgethouder. In dit memo onderbouw je de beslissing om de subsidie volledig of lager vast te stellen. Voeg 
het memo toe aan de werkmap.

X 5. Vaststellingsbrief
Tot slot stel je de vaststellingsbrief op. Deze brief wordt naar de subsidieaanvrager verstuurd. Voor de 
vaststellingsbrief zijn standaarden beschikbaar (zie bijlage 3, 4 of 5).

1. Vaststellingsbrief
2. Vaststellingsbrief met nabetaling
3. Vaststellingsbrief met terugvordering

J ' ' ■

N.B.: indien er sprake is van een terugvordering (ad. 3) moet een apart verzoek bij de debiteurenadministratie 
worden ingediend. Zie hiervoor de werkinstructies onder Kernprocessen > Bedrijfsvoeringsprocessen >
Vorderen > Werkinstructies. Een kopie van de vorderingsbrief dient aan de werkmap te worden toegevoegd.

X 6. Checklist
Scan na invullen deze checklist in, voeg deze toe aan de werkmap en kies voor afronden om de werkstroom op 
te starten langs budgethouder en financiële administratie.

Hierbij verklaar Ik dat bovenstaande documenten Juist en volledig zijn Ingevuld en zijn opgenomen 
In de werkmap. *

Naam behandelaar:
Datum; 5 februari 2015

*■) Verzend de werkmap niet indien het onmogelijk blijkt om de vereiste documenten compleet te krijgen. Vul 
in dat geval de memo "Verzoek tot afboeken voorschot" in (zie bijlage 9) en verstuur naar 
Postbu^^^BBI^B (5) minbzk.nl.

Checklist opschonen voorschotten directies 4 september 2014 versie 3.0



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Der) Haag

Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit 
T.a.v. de heer drs.|
Cargadoorskade 105 
3071 AW Rotterdam

Directoraet-Generaal 
Wonen en Boinwen
Directie Bouwen

Hjrfniarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.facebook.com/minbzk
WWW, twitter, com/ml nbzk
Contactpersoon

^mlnbzk.nl

Datum 12 februari 2015
Betreft Vaststelling subsidie kwartiermakerfase route naar private

kwaliteitsborging 
VP H18-8206

Kenmerk
2015-0000045634

Uvv kenmerk

Geachte heen

Bij beschikking van 13 november 2013 met kenmerk 20130000688515 en de 
aanvullende beschikking van 4 juli 2014 met kenmerk 2014-0000337505 is aan u 
voor het project Kwartiermakerfase route naar private kwaliteitsborging een 
subsidie toegezegd van maximaal €|

Gelet op de door u ingedlend^eran^oording, stel ik de financiële vergoeding 
vast op een bedrag van Cl^^^^B’i^der voorbehoud van verrekening en 
terugvordering bij later blijkénde onjuiste vaststelling van deze financiële 
vergoeding.

Aan u is reeds een bedn 
resterende bedrag van €| 
op rekeningnummer^ 
voor Bouwkwaliteit te Rotte

led ra^a^HUmilj a

:e Rotterdam.

als voorschot uitbetaald. Het 
^keurd en wordt betaalbaar gesteld 

en name van Stichting Instituut

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

Directeur'Boüweri-
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 2(H>11 2500 EA Den Haag

Instituut voor Bouwkwallteit 
T.a.v. de heer ir.
Cargadoorskade 105 
3071 AW Rotterïiam

Directoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen 
Directie Bouwen
Turfmarlct 1^17
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.fac^ook.com/minbzk
www.twTttercom/minbzk

Contactpenoon

l^iminbzk.nt

Datum 4 maart 2015
Betreft Wijzigingsbesluit projectsubsidie tbv begeleiding en

kennisverspreiding pilots private kwaliteitsborging correctie 
einddatum

Kenmerk
2015t0000120992

Uw kenmerk 
2014-912

Geachte heer I

De subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 ingaande 1 
juli 2013 (Staatscourant, 20 juni 2013 nr. 16506);
De beschikking met VP 8413, afgegeven op 24 oktober 2014.

Overwegende:
Gezien uw verzoek van 13 november 2014 om de einddatum te wijzigen naar 1 
januari 2016.

Besluit:
De beschikking met VP 8413 zodanig te wijzigen, dat na afloop, 1 januari 2015 te 
wijzigen naar 1 januari 2016.

Verder blijven de overige voorwaarden van de beschikking van 24 oktober 2014 
van toepassing.

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

Directeur Bouwen

Pagina 1 van 1



Checklist risico-analyse en inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke bepordeiing en de risico-anaiyse overlappen elkaar grotendeels en zullen in samenhang worden beoordeeld. In beide gevallen moet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar dè activiteiten die worden beoogd.

Het invullen van de checklist is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en'zal te allen tijde in het 
subsidiedóssler terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met of

minbzk.nl)

Wanneer het risico te groot lijkt,'kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag: Projectpian Instituut voor Bouwkwaiiteit (iBK) voor het opzetten van de ZBO Bouwkwaliteit, 2' bijdrage 
Periode: januari 2015 - april 2016

Vraag Ja/nee Risico Toeiichting
* ' Hoog Midden Laag

AANVRAAG
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen problemen 
vooroedaan? Zó ia, welke?

Nee X

Indien er een'verzoek om 
aanvullende infprtriatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gernakkêlijk en snel 
worden aanoeleverd?

'Ja X

-•

ACTVITEITEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraag?

Ja X

Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?

-Ja X

Passen dé bëoogdé activiteiten 
binnen de beleidslilnen van BZK?

Ja X

Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben 
^aatsgevonden is het resultaat meetbaar 
en het risico OD M8iO kleiner.)

Nee X



FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financlële^9ndert)ouwing 
voldoende inzicht in dé besteding 
van de sübsidiemiddélen?

Ja X

Is er voldoende vertróuweh dat de 
activiteiten met deze subsidie 
oefihancierd kunnen worden?

Ja X

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde 
termiin kunnen worden voltooid?

Ja X

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitoevoerd?

Nee X Het bijdrageverzoek betreft activiteiten die de 
verantwoordelijkheid zijn van het rijk. 
Marktpartijen zuilen hiervoor geen eigen 
biidraqe qeven.

Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?.

Ja X

Dragen de.activiteiten voldoende 
bij aan dé doelstelling van de 
subsidie?

Ja X

Bestaat er voldoende vertrouwen 
in de capaciteit om de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

Ja X

TOTAAL OORDEEL X

Alleen'toelichten als het antwoord hée Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoord Ja Is, Is het risico laag.

Naam:|

Datum: 15 juli 2015
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Projectplan Instituut voor Bouwkwaliteit (IBK) 

voor het kwartier maken voor 

de ZBO Bouwkwaliteit

in opdracht te aanvaarden door 

BZK / DG Wonen en Bouwen

Rijswijk: 10 juli 2015
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Projectplan voor het kwartier maken voor de ZBO Bouwkwaliteit

Voorwoord
Deze geactualiseerde versie van het projectplan is inhoudelijk en financieel gelijk aan de 
oorspronkelijke versie van het projectplan d.d. 15 januari 2015. De actualisatie betreft:

- Onder de kop uitwerking is een alinea toegevoegd met een betere beschrijving van de 
functie van het iBK en de positionering van het iBK in het veld. Deze ontbrak in de 
vorige versie van het projectplan en leidde tot onduidelijkheid hierover.

- Enkele formuleringen zijn gepreciseerd; zo wordt het werk van iBK nu expliciet 
beschreven als activiteit “kwartier maken voor de ZBO Bouwkwaliteit” wat de 
werkelijke activiteiten dekt.

Inleiding

De kwartiermakers, die hun werkzaamheden uitvoeren onder de vlag van het Instituut voor 
Bouwkwaliteit hebbeh de eerste fase van hun taken eind december 2014 afgerond (m.u.v. de 
begeleiding van de lopende pilots).

Project 1
a. het kwartier maken voor een Toelatingsorganisatie, die de instrumenten voor 
kwaliteitsborging toelaat, monitort en zo nodig sancties treft.
b. een onderzoek op welke wijze de huidige organisatie en het erbij horend takenpakket van 
SBK op het gebied van kwaliteitszorg geïmplementeerd kunnen (en moeten) worden in de op 
te richten ZBO Bouwkwaliteit (zie ook de notitie Contourschets Toelatingsorganisatie 
Kwaliteitsborging Bouw in relatie met de huidige taken van Stichting Bouwkwaliteit d.d. 4 
september 2014).

Project 2
Het inhoudelijke en operationele beheer van de NMD is een taak van SBK, maar past 
inhoudelijke en qua aansturing beter bij het type werk binnen iBK, ook na instelling van de 
ZBO. Formeel blijft SBK verantwoordelijk voor dit project tot aan de instelling van de ZBO, 
maar SBK zal de uitvoering opdragen aan iBK.

Verwachte resultaten

Project 1
a. Ontwikkelen van protocollen voor toelating, monitoring en sanctioneren.
Gedurende 2015 begeleiden en documenteren pilots instrumenten.

Ver1<ort projectplan ZBO Bouwkwaliteit, d.d. 10 juli 2015 Blad 2 van 4
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Ondersteunen communicatie activiteiten in 2015 (voorlichting, website, spreekbeurten, input 
t.b.v. het communicatieplan, dat doorgggjgg| wordt uitgewerkt).
Het opzetten van de bedrijfsorganisatie van de ZBO Bouwkwaliteit, die direct na het door de 
minister te nemen instellingsbesluit en het in werking treden van de wet operationeel is.
Het ondersteunen van het voorbereiden van een instellingsbesluit
b. Drie samenhangende onderzoeksrapporten met conclusies en aanbevelingen aan de 
opdrachtgever iBK, SBK en het ministerie van BZK.

Uitwerking

Verkort projectplan ZBO Bouwkwaliteit, d.d. 10 juli 2015 Blad 3 van 4
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JóezMii
De eerste taak van de aan te stellen manager zal het opstellen van een gedetailleerd 
werkplan voor 2015 zijn. Dit plan van aanpak zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
projectleiding van BZK.
Via kwartaalrapportages wordt verslag gedaan van de (inhoudelijke en financiële) voortgang.

Vertort projectplan ZBO Bouwkwaffleit. d.d. 10 juli 2015 Blad 4 van 4



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Subsidieaanvraagförmulier
Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. De toelichting 
treft u als bijlage bij dit aanvraagformulier.



Subsidieaanvraagformuller

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk invullen van 
de subsidieaanvraag.

Een volledige aanvraag is ondertekend door de daartoe bevoegde statutair 
bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar:

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directoraat Generaal Wonen en Bouwen 
Directie Bouwen
t.a.v.

Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraag

1.1

1.1.1

Gegevens aanvrager

Gegevens organisatie

1.1.2

Organisatie Instituut voor Bouwkwaliteit

Rechtsvorm Stichting

Kvk Inschrijfnummer 59078979

BTW-nummer NL853307908B01

Banknurnmer
Op naam van Stichting instituut voor 
Bouwkwaliteit

Bezoekadres Frijdastraat 20a
2288EZ Rijswijk

Postadres Cargadoorskade 105
307lAW Rotterdam

1

Contactpersoon '

Contactpersoon

Functie Penningmèester Stichting iBK

Telefoon

E-mailadres @sti chti ng i b k. n 1
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Subsidieaanvraagformuller

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doel

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidiëren activiteit.

In het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt een 
Toelatingsorganisatie ihgesteld door de minister voor Wonen en 
Rijksdienst. De inhoudelijke voorbereiding daarvoor gebeurt deels door 
de directie Wonen en Bouwen van het ministerie van BZK en deels door 
het Instituut voor Bouwkwaliteit. De werkzaamheden van het iBK zijn 
samen te vatten als kwartier maken in een intermediaire rol tussen het 
betrokken veld - de private en publieke bouwsector - en de 
rijksoverheid. Qua beleidsvoorbereiding en het testen van 
praktijktoepassingen worden mede en vooral via het iBK het ontwerp 
van de wet- eh regelgeving eh de opvattingen en ervaringen in het veld 
zo goed mogelijk op elkaar afgestemd en wordt het veld zo goed 
mogelijk voorbereid (geïnformeerd en ten dele ook getraind) op de 
nieuwe rolverdeling.

1.2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toelichting 
waarmee u uw.doel wilt bereiken.

10,2,q

Pagina 4 van 8



Subsidleaanvraagformulier

1.2.3 Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project?

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben?

Weik is de looptijd van de gesubsidieerde 
activiteiten**

Indien mogelijk, wilt u een voorschot?

Hoe wilt u het voorschot uitgekeerd krijgen?

1-1-2015
1-4-2016

In één keer vooraf

*Naast het op 3 februari 2015 (nr. VP H18-8489) beschikte bedrag a\

**De einddatum is mede afhankelijk van de politieke besluitvorming en 
het daadwerkelijk operationeel zijn van de door de minister In te stellen 
Toelatingsorganisatie.

1.3 Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum

10 juli 2015

Handtekening

Piaats

Rotterdam

Bij deze aanvraag dient u minimaal de volgende bijlagen mee te sturen:

1. Beleidsplan, Projectplan of activiteitenplan van de te subsidiëren 
activiteiten;

2. Begroting van de activiteiten, minimaal onderverdeel in 
personele en materiële kosten per activiteit en voorzien van een 
dekkihgsvoorstei van die kosten; Inbegrèpen in projectplan

3. Verklaring de-minimissteun'(of een toelichting waarom deze niet 
van toepassing is voor de subsidieaanvrager); Zie begeleidend 
schrijven en projectplan

4. Bewijsstuk waaruit de bevoegdheid blijkt van de ondertekenaar 
van de subsidieaanvraag; = Uittreksel KvK-registratie

5. Bewijsstuk waaruit biijkt wie de eigenaar is van het 
bankrekeningnummer. = kopie afschrift bankrekening d.d. 9

' juni 2015

Het geheei, bestaande uit de aanvraag en bijlagen, dient u te voorzien 
van een ondertekend en gedateerd begeleidend schrijven waarin u
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Subsidleaanvraagformulier

eventueel aanvullende informatie, bijvoorbeeld ten behoeve van de 
besluitvorming over uw aanvraag,, kunt vermelden.
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Subsidleaanvraagformulier

Toelichting

Aan te leveren informatie
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op één project, is 
volledig ingévuld en gaat vergezeld van aile gevraagde bijlagen en 
bescheiden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vullen.

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorletters eh de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon in te vullen (dus niet"v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doe!
Hier geeft u kort aan wat u bereikt wilt hebben als het project is afgerond. 
U kunt hier ook eventuele producten benoemen die het project zal 
opleveren (bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reële opgave van wat u wilt bereiken. Het al dan niet realistisch 
zijn van de doelstelling weegt me bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet 
te nemen acties weer per activiteit. U dient tevens aan te geven welke 
resultaten en effecten de omschreven activiteiten opleveren. U vult bij 
iedere activiteit in welke resultaten en effecten de activiteit oplevert voor 
dé doelstelling van het project.

U dient de resultaten eh effecten "output en outcome gericht" te 
formuleren. Als output wilt u bijvoorbeeld bij activiteit 1 een congres of 
bijeenkomst organiseren. Resultaten en effecten kunnen in dit verband 
zijn dat u 600 uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen 
en 20 deelnemers hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en iooptijd 

Kosten
Vul zowel de totale kosten van het project in als het deel van de kosten 
dat u gesubsidieerd wilt hebben. Het gevraagde gesubsidieerde bedrag 
wordt In relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de activiteiten 
die u wilt ontplooien, meegewogen in de beoordeling.

Looptijd
Geef hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben 
wij nodig voor de planning van de verantwoording en afwikkeling in geval 
van verstrekking van de subsidie.
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Subsidieaanvraagformulier

Bevoorschottina
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en in hoeveel 
termijnen u het voorschot uitgekeerd wilt krijgen. Het is ter beoordeling 
aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of zij 
akkoord gaat met uw voorstel.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij 
behandeling van uw aanvraag controleren wij of de bestuurder staat 
geregistreerd in het KvK-register. Indien de bestuurder niet in het KvK is 
'opgenomen, wordt dè aanvraag niet in behandeling genomen, indien er 
sprake was van een wisseling van bestuurder, dient een Kvk-uittreksel 
mee te worden gezonden;'

Behandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderingsgevallen geldt een 
termijn van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarbij 
sprake is van EU-cofinanciering of bij aanvragen waarvoor een 
beoordelingscommissie moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 
weken na ontvangst van uw aanvraag een ontvangstbevestiging waarin de 
behandeltermijn staat vermeld. ' ,

Ontbrekende informatie
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig 
is, ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de 
ontbrekende informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de 
informatie aan te leveren.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende informatie, alsnog niet binnen de terrnijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BESLUnVOKMinCSMEHO

Directie Bouwen 
de waarnemend directeur 
drs.l

Directoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen 
Directie Bouwen
Contactpersoon

memo Tweede bijdrage Instituut Bouwkwaliteit t.b.v. 
kwartlermaken stelsel kwaliteitsborging

Datum 
14 juli 2015

1. Inleiding 7^
In januari 2015 heeft het Instituut voor Bouwkwaliteit een verzoek ingediend voor 
een bijdrage van ^^IHHUvoor het kwartlermaken voor de bouwsector 
voor het voorgenomen stelsel voor kwaliteitsborging voor het bouwen. In maart 
2015 hebben we een bedrag beschikt van jjjjjjjHjj^^^^| Meer was op dat 
moment niet beschikbaar binnen de begroting van de directie Bouwen.
Door verplichtingen en kasgeld te verschuiven van 2015 naar 2016, is binnen het 
budget van de directie Bouwen ruimte gemaakt om de rest van de gevraagde 
bijdrage te beschikken.

Besluit
1. Ben je akkoord met het verjener^ar^eh bijdrage van de rest van het ge

vraagde bedrag, te weten

2. Omvang van de bijdrage
We stellen voor dat BZK een bijdrage verleent van 100% van het ingediende 
verzoek. De activiteiten die het IBK uit zal voeren, vormen de algemene 
kwartiermakersactiviteiten zoals de voorbereiding van de bedrijf^rganisatie voor 
de nieuwe zbo Bouwkwaliteit, de ontwikkeling van protocollen voor toelating van 
instrumenten en de begeleiding van communicatie over het nieuwe stelsel. Deze 
kosten kunnen lastig door de bouwsector zelf bijeen worden gebracht.
De bouwsector draagt zelf bij aan het kwartlermaken door het voorbereiden van 
hun achterban/leden op het nieuwe stelsel via voorlichting, opleidingen, 
communicatie, discussiebijeenkomsten en bijdragen aan experimenten en 
pilotprojecten.

3. Omschrijving van de subsidie, c.q. verwijzing naar het plan van eisen 
He^^erl^mvat in zijn geheel (dus conform het bijdrageverzoek van |||

1.

2.

het opzetten van een Toelatingsorganisatie, die de instrumenten voor 
kwaliteitsborging toelaat, monitort en zo nodig sancties treft, 
een onderzoek op welke wijze de huidige organisatie en het erbij horend 
takenpakket van SBK op het gebied van kwaliteitszorg geïmpleménteerd 
kunnen (en moeten) worden In de óp te richten ZBO Bouwkwaliteit (zie 
ook de notitie Contourschets Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw 
In relatie met de huidige taken van Stichting Bouwkwaliteit d.d. 4 
september 2014).
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De resultaten zijn:
1. Ontwikkelen van protocollen voor toelating, monitoring en sanctioneren;

a. Gedurende 2015 begeleiden en documenteren pilots 
instrumenten.

b. Ondersteunen communicatie activiteiten in 2015 (voorlichting, 
website, spreekbeurten, input t.b.v. het communicatieplan, dat 
door^^^^^^l wordt uitgewerkt).

c. Het opzetten van de bedrijfsorganisatie van de ZBO Bouwkwaliteit, 
die direct na het in werking treden van de wet operationeel is.

d. Het ondersteunen van het voorbereiden van een instellingsbesluit
2. Drie samenhangénde onderzoeksrapporten met conclusies en 

aanbevelingen aan de opdrachtgever iBK, SBK en het ministerie van BZK.
Zie verder het bijgevoegde projectplan.

Datum
14 juli 2015

Op dit moment zijn de belangrijkste resultaten tot nu toe:
1. Er is een uitgewerkte adviestekst geleverd voor de amvb-tekst criteria 

toelating instrumenten kwaliteitsborging.
2. Begeleiding van lopende pilots vindt plaats; er wordt een pilot 'kleine klus' 

voorbereid.
3. Er wordt goede voortgang gemaakt met het advies van Berenschot over 

de inrichting van de toelatingsorganisatie.
4. Er worden contacten met marktpartijen gehouden en gecommuniceerd 

conform het projectplan.
Wij (leden kernteam Borgen IV) zijn tevreden over de kwaliteit en de voortgang
van het werk van het iBK.

4. Planning
Afronding werkzaamheden naar verwachting 1 april 2016.

5^ Het thema waaruit dit betaald moet worden
Deze subsidie wordt gefinancierd uit onderzoeksprogramma Bouwkwaliteit 2015.
Bij VJN 2015 is hiervoor budget toegekend.
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7. Keuze uitvoeringsvariant uniform subsidiekader 
Er is gekozen voor variant 5 conform de subsidievoorwaarden: integrale 
verantwoording. In deze variant geeft iBK een beschrijving van de gerealiseerde 
prestaties en levert de bewijsstukken hiervoor. Ook zal worden gevraag om een 
goedkeurende verklaring van een accountant.

Datum

14 juli 2015
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CHECKLIST WIJZIGEN VERPLICHTING - UITGEBREID - SUBSIDIE/ BIJDRAGE/ INKOOP

CONTROLE AANVRAAG ACTIE
De juiste werkstroom is gebruikt
- bij Subsidie: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen"
- bij Bijdragen: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen"
- bij Opdrachten: werkstroom "Inkoop/inhuur gunning"

Indien niet de juiste werkstroom is gekozen: 
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
werkstroom te kiezen. Leg communicatie 
zoals mails vast in Diqidoc._____________ _

Benodigde documentatie is aanwezig
Wiizioen verolichtinaenbedrao
- bij Subsidie: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking
- bij Bijdragen: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking / 
overeenkomst
- bij Inkopen: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde overeenkomst

Wiizioen budaetreoel
Beide budgethouders moeten akkoord hebben gegeven 
voor het openstaande verplichtingenbedrag. Dit akkoord 
moét zijn vastgelegd

Wiizioen kasiaren
Er dient een onderbouwing van de beleidsdirectie 
aanwezig te zijn. Deze onderbouwing moet door een 
gemandateerde budgethouder zijn geaccordeerd

Wiizioen olandatum

Afboeken van verolichtinoen
Er moet een verzoek van de financieel medewerker 
aanwezig zijn met daarin de reden van afboeking. Er 
moet gekeken worden of er voorschotten zijn afqeboekt.

Indien niet de juiste documentatie aanwezig 
Is:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
documentatie toe te voegen. Leg 
communicatie zoals mails vast in Digidoc.

Indien er voorschotten zijn afgeboekt dient 
de werkstroom te worden doorgezet naar 
een medewerker kasbeheer._____________

Werkstroomeigenschappen zijn volledig ingevuld
Subsidies/Biidraoe
- Beslissing toekennen of afwijzen
- Voldaan aan eisen
- Einddatum
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht >€ 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code

Inkoop
- Verplichting instellen ophogen door FEZ
- Verzenden
- Inkoopregels gevolgd
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht > € 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code ___________________________________

Indien een of meer parameters niet (juist) 
zijn ingevoerd: '
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek om de gegevens 
aan te vullen. Leg communicatie zoals mails 
vast in Digidoc.

Budgethouder is gemandateerd
In het parafenregister van webfocus staat dat de 
budgethouder Is gemachtigd voor het bedrag.

Indien niet een gemandateerde 
budgethouder heeft getekend:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de overeenkomst of 
beschikking te laten ondertekenen door een 
gemandateerde budgethouder, Leg 
communicatie zoals mails vast In Diqidoc.

Naam: Datum:

23-07-2015

Werkstroom-
mapnummer:
2015-37235

Hierbij verklaar ik dat dit document 
juist en volledig is ingevuld en is 
geplaatst in de juiste map in Digidoc

I?



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

m
> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Instituut voor Bouwkwaliteit 
T.a.v. de
Cargadoorskade 105 
3071 AW Rotterdam

Directoraat-€eneraal 
Wonen en Bouwen 
Directie Bouwen

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haagwww.faoebook.com/minbzk
www.twftter.com/minbzk

CÓntactpenoon

■Omtnbzk.nl

Datum 27 juli 2015
Betreft Aanvullende subsidie tweede tranche fase 2 voor de 

voorbereiding van de ZBO Bouwkwaliteit

Kenmerk

, 2015-0000412790

Uw kenmerk
IBK 2015-008j^g

Geachte heer l

Onder verwijzing naar uw verzoek van 10 juli 2015 om een aanvullende subsidie 
inzake de "tweede tranche fase 2 voor de voorbereiding van de ZBO 
Bouwkwaliteit" deel ik u mee dat ik bereid ben u, op grond van de 
Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013, een aanvullende 
projectsubsidie toe te kennen van yppr .de volgende activiteiten:

Het te subsidiëren bedrag bedraagt cjHI^mpe totale kosten komen 
hierdoor op € confor
bovengenoemde regeling wordt een voorschot veretrek^an 100% €| 
van de aanvullende subsidie. Dat wordt na het verzenden van de beschikking 
betaalbaar gesteld op uw rekeningnummer IBAN en BIC

ten name van Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit te Rotterdam.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit, 1 april 2016, heeft u 13 weken de tijd 
om een vaststellingaanvraag in te dienen. De subsidie zal binnen 22 weken na 
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteid op basis van het bij 
punt a hieronder beschreven bewijs. De uitwerking van het project dient te 
geschieden conform de projectopzet, zoals die is beschreven in uw 
bovengenoemde brief.
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Datum

27 Juli 2015
Kenmerk
2015-0000412790

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

Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties
Wonen en Rijksdienst, DGWB/directie Bouwen
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

a. U dient bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activitei
ten hebben plaatsgevonden. Tevens dient u een verantwoording op te stel
len op basis van de oplevering van beschreven rapporten en bewijs van 
gedane activiteiten middels een gedetailleerd verslag en accountantsver
klaring voor totale gesubsidieerde bedrag van °P~
gesteld conform de door u ingediende begroting.

b. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac
tiviteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen 
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheei aan de verplichtingen die 
aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan.

c. Indien derden worden ingehuurd om comnierdële activiteiten te 
verrichten, dient gewaarborgd te worden dat deze activiteiten tegen 
marktconforme voorwaarden worden üitgevoerd. Aangetoond zal moeten 
worden op welke wijze iBK hiervoor zorg draagt. Eén van de manieren om 
activiteiten tegen marktconforme voorwaafden te reaiiseren is 
bijvoorbeeld door middel van het vragen van offertes. Op grond van artikel 
4: 38 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7, vijfde lid, van de 
Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 kunnen 
er aan de subsidieverlening nadere verplichtingen worden vérbonden.

Volledigheidshalve attendeer ik u erop dat ik op grond van artikel 4:46 van de 
Algemene wet bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast te 
stellen, als u de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet of niet in voldoende 
mate naleeft.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vrageri hebben, neemt u dan contact op met de heer^^^^^^|, telefoon |j| 

I, email; ^^^■■^■©imlnbzk.nl.

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen en Rijksdienst, 
nam'ens.deze; '

Datum
27 juli 2015
Keniittric
2015-0000412790

Wnd. directeur Bouwen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar 
maken bIJ de Minister voor Wonen en Rijksdienst, t.a.v. DGWB/Directie Bouwen, Postbus 20011, 2500 EA 
Den Haag. Het bezwaarschrift: moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en 
hét adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo 
mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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PROJECTPLAN FASE 2.1
Het öpzetten van de Toelatingsorganisatie Bouwkwaliteit

Verzoek aanvullende bijdrage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelatie / DG Wonen en Bouwen

Rijswijk, 9 november 2015
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding
Eind 2014 heeft het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) budget aangevraagd voor de beoogde 
werkzaamheden in het kader van de voorbereiding voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) in 2015. De planning was op dat moment zodanig dat inwerkingtreding van de wet werd voorzien 
in 2016, waardoor ook de Toelatingsorganisatie al vanaf begin 2016 operationeel zou zijn. De 
werkzaamheden van iBK zouden - zo was het voornemen - vanaf begin 2016 langzaam maar zeker 
overgaan naar de nieuwe Toelatingsorganisatie. Nu de inwerkingtreding van de wet niet eerder wordt 
voorzien dan 2017 en de Toelatingsorganisatie niet eerder dan juli 2016 operationeel zal zijn, zal een 
deel van die werkzaamheden alsnog door iBK worden uitgevoerd. Daarnaast leidt een analyse van de 
tekst en toelichting van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen zoals op dit moment 
bekend tot enkele aanpassingen in de werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is het niveau van 
uitwerking dat in de wet is gekozen voor de eisen aan instrumenten. Doordat gekozen is om de 
detailinvulling van een instrument niet bij wet wordt geregeld zullen de beleidsregels van de 
Toelatingsorganisatie - de basis voor de beoordeling van instrumenten - verder moeten worden 
uitgewerkt, wat leidt tot aanvullende werkzaamheden aan de kant van iBK. Tenslotte is in overleg met 
BZK gekozen voor intensivering van onder meer de communicatie-inspanningen waarvoor aanvullende 
financiering nodig is.

In dit projectplan wordt gesproken over Toelatingsorganisatie waar het nieuw op te zetten zelfstandig 
bestuursorgaan wordt bedoeld. De Toelatingsorganisatie zal naar het zich laat aanzien naast toelating en 
toezicht op het nieuwestelsel ook een deel van de SBK-taken en gelijkwaardigheid onder haar hoede 
krijgen. De werkzaamheden van iBK zijn op al deze toekomstige taken gericht.

1.1 Omschrijving projectplan Fase 2
In het projectplan Fase 2, van 15 januari 2015, worden twee projecten omschreven, die onderstaand kort 
worden toegelicht.

Project 1
a. Het opzetten van een Toelatingsorganisatie. Hierbij worden de volgende taken uitgevoerd;

1. Organisatie inrichten:
o Ontvyikkelen van protocollen voor toelating, monitoring en sanctioneren; 
o Het ondersteunen van het voorbereiden van een instellingsbesluit; 
o Het opzetten van de bedrijfsorganisatie van de Toelatingsorganisatie Bouwkwaliteit, die 

direct na het in werking treden van de wet operationeel is.
2. Pilots: begeleiden en documenteren pilots instrumenten.
3. Communicatie:

o Ondersteunen communicatieactiviteiten in 2015 (input ten behoeve van het 
communicatieplan).

o Bijdragen aan voorlichting en draagvlakontwikkeling door voorlichting via de eigen 
website van iBK, interviews, presentaties voor congressen etc., artikelen en tijdschriften 
(o.a. Bouwkwaliteit in de praktijk).
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b. Een onderzoek op welke wijze de huidige organisatie en het erbij horend takenpakket van de 
Stichting BouwKwaliteit (SBK) kunnen (en moeten) worden geïmplementeerd in de op te richten 
Toelatingsorganisatie.

Alle taken genoemd onder a. en b. worden op dit moment uitgevöerd door iBK. Met het onderzoek van 
Berenschot (Bouwen aan kwaliteit; Vormgeving en inrichting zbo Bouwkwaliteit, september 2015) is een 
eerste aanzet gegeven aan taak b. Verdere uitwerking van taak b. wordt meegenomen in de taak 
Organisatie inrichting (a.1), binnen het projectplan Fase 2.1.

In dit projectplan Fase 2.1 wordt de aanpak en de benodigde inzet voor de uitbreiding van de 
werkzaamheden in 2016 omschreven. Daarbij wordt een verzoek gedaan voor het toekennen van een 
uitbreiding op de reeds toegekende subsidie (d.d. 27 juli 2015 met kenmerk 2015-0000412790). Het 
begeleiden van de pilots (taak a.2) wordt overigens op een ahdere wijze bekostigd en valt hiermee 
buiten deze subsidieaanvraag. Wel zal ook in 2016 worden doorgegaan met stimuleren van pilots en 
proefprojecten, echter niet op een vergelijkbare wijze als op dit moment. De betreffende 
werkzaamheden zijn wel meegenomen in dit subsidieverzoek.

Project 2
Het inhoudelijke en operationele beheer van de Nationale Milieu Database (NMD) is een taak van SBK, 
maar past inhoudelijk en qua aansturing beter bij het type werk en aanwezige materiekennis binnen iBK, 
ook na instelling van de Toelatingsorganisatie. Formeel blijft SBK verantwoordelijk voor dit project tot 
aan de instelling van het ZBO, maar SBK zal de uitvoering opdragen aan iBK. Per 1 juli 2015 is deze taak 
qua uitvoering overgegaan naar iBK. Ook voor 2016 geldt dat deze taak onder (financiële) 
verantwoordelijkheid van SBK wordt uitgevoerd en pas formeel overgaat bij instelling van de 
Toelatingsorganisatie medio 2016. Project 2 blijft dan ook buiten beschouwing in dit projectplan en 
subsidie. ^

1.2 Leeswijzer
Het projectplan Fase 2.1 is een uitbreiding op het projectplan Fase 2. In dit projectplan worden de 
werkzaamheden van iBK in 2016 omschreven aan de hand van de transformationmap (een visuele 
weergave van de te realiseren producten) die eerder in overleg met BZK is opgesteld en de Memorie 
van Toelichting op de Wkb. In hoofdstuk 2 wordt een nadere toelichting op de stand van zaken gegeven, 
waarbij aangegeven wordt welke werkzaamheden in 2016 (aanvullend) worden uitgevoerd. Op basis van 
de werkzaamheden en de inzet is een begroting opgesteld. Als uitgangspunt voor de werkzaamheden en 
inzet geldt een informele start van de Toelatingsorganisatie op 1 juli 2016, waarna er sprake is van een 
Toelatingsorganisatie in oprichting. Uitgangspunt is dat het gros van de werkzaamheden vanaf dat 
moment niet meer rechtstreeks vja een subsidie aan iBK worden uitgevoerd. 1 juli is dan ook het 
kantelpunt tussen het geleidelijk afnemen van de inzet van iBK en het toenemen van de inzet van de 
Toelatingsorganisatie (is BZK).

De begroting is opgezet door het ramen van de benodigde tijdbesteding voor de geplande 
werkzaamheden en de overige kosten (out of pocket en inhuur advies derden). De te verwachten kosten 
voor de inzet van iBK voor 2016 zijn gebaseerd op de uurtarieven die iBK aan de door haar ingezette 
adviseurs betaalt. Hierbij is ten opzichte van de beschikking voor fase 2 inzichtelijk gemaakt welk budget 
voor iBK nog benodigd is voor 2016. In de uurtarieven is geen rekening gehouden met
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huisvestingskosten en andere bedrijfskosten. Deze zijn separaat in dit projectplan opgenomen, waarbij 
dit tot een minimum is beperkt (zie ook paragraaf 2.6).

1.3 Uitgangspunten
Bij de uitwerking van het projectplan Fase 2.1 is gebruik gemaakt van onderstaande documenten:
* Projectplan iBK voor het opzetten van de ZBO Bouwkwaliteit (15 november 2015), Rijswijk: iBK;
• Contourschets Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (17 juni 2014), Rijswijk: iBK;
* Verantwoording Fase 0 en 1, Rijswijk: iBK;
* Contourschets TO Kwaliteitsborging Bouw in relatie met de huidige taken van SBK (28 augustus 

2014), Rijswijk: SBK;
• Toelatingsinstantie Private Kwaliteitsborging, Den Haag: Ministerie van BZK;
• Transformation map versie 3 (28 juli 2015), Rijswijk: iBK;
• Memorie van Toelichting Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (september 2015), Den Haag: 

Ministerie van BZK
* Bouwen aan kwaliteit. Vormgeving en inrichting ZBO Bouwkwaliteit (juli 2015), Utrecht: Berenschot;

Voor de totale projectsubsidie Fase 2 geldt een startdatum van 1 januari 2015 en een einddatum van 31
december 2016.

iBK is een stichting zonder eigen personeelsleden en specifiek opgericht om de taak als kwartiermaker 
voor de Wkb te kunnen uitvoeren. Het merendeel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd door 
personen die voor langere tijd op contractbasis voor iBK werken. De tijdbesteding van de 
medewerkers wordt bijgehouden in (interne) urenverantwoording. In de begroting van dit projectplan, is 
een koppeling gemaakt met de opzet van deze urenverantwoording door een vergelijkbare 
onderverdeling aan te houden. Alle gehanteerde bedragen in het projectplan zijn inclusief BTW.
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2. Projectplan Fase 2.1

Ter verduidelijking van de werkzaamheden zoals omschreven onder project 1 is in juli 2015 in 
afstemming met BZK een transformation map opgesteld. Hierin zijn de taken/ werkzaamheden 
weergegeven met daarbij het einddoel qua planning. De planning in de tranformation map is opgesteld 
ten opzichte van het moment van inwerkingtreding van de wet. Hieruit blijkt welke werkzaamheden 
doorschuiven naar 2016 en/of een uitbreiding zijn ten opzichte van het projectplan Fase 2.

Bij de omschrijving van de werkzaamheden hierna wordt de indeling van taken (a.1 t/m a.3) van project 
1 van Fase 2 aangehouden.
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3. Kosten Fase 2.1

In onderstaand overzicht zijn de kosten gegeven voor uitvoering van de taken in 2015 en voor de 
aanvullende werkzaamheden in 2016. De onderverdeling van de kosten voorfase 2 zijn gebaseerd op de 
interne begroting van iBK. Per post is vervolgens een raming gegeven van de kosten voor uitvoering van 
de in dit werkplan genoemde aanvullende werkzaamheden.

Tabel 1 - Begroting totale kosten inzet IBK Fase 2
SXjb'siai51iBK'

i^s ■ tiBSceBiBa!?Onderdeel

Opmerk ngen:
• Out-of-pocket kosten z jn gemarkeerd met een •
* De nzet van personen gesch edt op contractbas s waarb j een max mumtar ef van i I wordt gehanteerd.

Dekking van de kosten
In de beschikking voor Fase 2 is een bedrag van toegekend. Voor het het uitvoëren van

werkzaamheden door iBK in 2016 is een uitbreiding noodzakelijk van De totale subsidie voor

Fase 2 bedraagt hiermee Bij deze wordt een verzoek gedaan voor een (aanvullende)

bijdrage van i
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Ministerie van BZK/DGBW 
T.a.v.; de heer drs.j 
Postbus 20951 
2500 EZ 'S-G RAVE NHAGE

[ Datum 
: Onderwerp

; Üw kenmerk 
, Ons kenmerk
1

_ J.3 november 2015
Aanvulling subsidieaanvraag 

i opzetten Toelatingsorganisatie

20151113 Aanvraag aanvulling 
subsidie :

Geachte heen

Hierbij ontvangt u onze aanvraag voor een aanvullende subsidie voor onze werkzaamheden in het kader 
van het oprichten van de Toelatingsorganisatie in het kader van de voorgenomen Wet Kwaliteitsborging 
voor het bouwen. Het subsidieverzoek betreft éen aanvulling op het toekennen van een uitbreiding op 
de reeds toegekende subsidie (d.d. 27 juli 2015 met kenmerk 2015-0000412790).

De stichting Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) is door de drie kwartiermakers opgericht met het 
uitsluitende doel om uitvoering te geven aan de aanbeveling die is gedaan in de 'routekaart naar private 
kwaliteitsborging' ontwikkeld onder de vlag van het mede door uw ministerie ingestelde Bouwteam. De 
stichting iBK zal worden opgeheven zodra de in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
genoemde Toelatingsorganisatie operationeel is en het i3K haar voorbereidende werk aan dit 2BO heeft 
overgedragen. Ook ligt opheffing van het iBK in de rede indien door onvoorziene omstandigheden de 
Wkb niet zou worden doorontwikkeld en ingevoerd. Het iBK verricht intermediaire werkzaamheden 
tussen de rijksoverheid en het veld, zijnde de Nederlandse bouwwereld, met name de daarin actieve 
koepelorganisatie enjvoortrekkere^_betmkken^||_heyiuidige_en_nieuwestejselj;anJcwaliteitsborgm^ 
voor het bouwen.

Eind 2014 heeft het iBK budget aangevraagd voor de beoogde werkzaamheden in het kader van de 
voorbereiding voor de Wkb in 2015. Nu de inwerkingtreding van de wet niet eerder wordt voorzien dan 
2017 en de Toelatingsorganisatie niet eerder dan juli 2016 operationeel zal zijn, zal een deel van de 
werkzaamheden langer doorlopen. Daarnaast leidt een analyse van de tekst en toelichting van het 
wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen zoals op dit moment bekend tot enkele aanpassingen in 
de werkzaamheden. In het projectplan Fase 2.1, die is toegevoegd als bijlage, is nader uiteengezet welke 
werkzaamheden en inspanningen door IBK in 2016 worden uitgevoerd en welke bijdrage van BZK 
hiervoor benodigd is.

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Frijdastraat 20A 
2288 EZ Rijswijk

^^feinstituutbouwkvs'aliteit.nl 
www.instituutbouwkwaliteit.nl 
teil

BTWnr: NL8S3307908B01 
kvK: 59078979



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien graag uw reactie tegemoet. 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met met mij.

Met vriendelijkegrpet,

Narhens het bestuur van de Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit,

Bijlage: - Projectplan fase 2.1, d.d. 9 november 2015, met inbegrip van een begroting
- Subsidieaanvraagformulier
- Uittreksel KvK registratie d.d. 2 januari 2015, als bewijsstuk bevoegdheid ondergetekeride
- ING-afschrift d.d. 3-11-2015, ais bewijsstuk eigendom bankrekening

Aanvulling subsidieaanvraag opletten Tpelatingsorganisatle 13 november 2015



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
koninkrijksrelaties

Subsidieaanyraagformulier
Subsidieregeling experimenten eri kennisoverdracht wonen

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. De toelichting treft.



Subsldleaanvraagfbrmuller

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist én volledig mogelijk invullen van 
de subsidieaanvraag.

Een volledige aanvraag is ondertekend door-de daartoe bevoegde-statutair 
bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescandè formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar:

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Dut-ctc;.sdi tiviieivial v;:uv.rii tr'
Di'-ecrie By.i',-. i-n
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Subsidleaanvraagformuller

Subsidieaanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

1.1.1 Gegei^ens organisatie

Organisatie

Rechtsvorm

Kvk Inschrijfnummer

BTW-nummer

Banknummer

Bezoekadres

Instituut voor Bouwkwallteit

Stichting

59078979

NL8533007908B01

ichting Instituut voor Bouwkwaliteit

Frijdastraat 20A 
2288 EZ RIJSWIJK

Postadres Cargadoorskade 105 
3071 AW ROTTERDAM

1.1.2 Contactpersoon

Contactpersoon

Functie

Telefoon

E-mailadres instituutbouwkwaliteit.nl
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Subsldleaanvraagfbrmuller

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doel

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidiëren activiteit.

Eind 2014 heeft het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) budget aangeyraagd voor de 
beoogde v/erkzaamheden in het kader van de voorbereiding voor de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in 2015. De planning was op dat moment 
zodanig dat inwerkingtreding van de wet werd voorzien in 2016, waardoor ook de 
Toelatingsorganisatie al vanaf begin 2016 operatlorieel zóu zijn. De werkzaamheden 
van iBK zouden - zo was het voornemen - vanaf begin 2016 langzaam maar zeker 
overgaan naar de niéuwe Toelatingsorganisatie. Nu de inwerkingtreding van de vret 
niet earder v/ordt voorzien dan 2017 en de Toelatingsorganisatie.niet eerder dan juli 
2016 operationeel zal zijn, zal een deel van die werkzaamheden alsnog door IBK 
worden uitgevoerd. Daarnaast leidt een analyse van de tekst en toelichting van het 
wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen zoals op dit moment bekehd tot 
enkele aanpassingen In de werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan Is het niveau van 
uitwerking dat In de wet is gekozen voor de eisen aan instrumenten. Doordat gekozen 
Is om de óetallinvulling van een Instrument niet bIJ wet wordt ge.-egeld zullen de 
beleidsregels van de Toelatingsorganisatie - de basis voor de beoordeling van 
Instrumenten - verder moeten worden uitgewerkt, wat leidt tot aanvullende 
werkzaamhsden aan de kant van IBK. Tenslotte is in overleg met BZK gekozen voor 
Intensivering van onder meer de communicatle-inspanningen waarvoor aanvullende 
finanderir.g nodig Is.

Het subsicleverzoek betreft een aanvulling op het toekennen van een uitbreiding op 
de reeds toegekende subsidie (d.d. 27 juli 2015 met kenmerk 2015-0000412790).

1.2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inciusief een korte toelichting 
waarmee u uw doel wilt bereiken.
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Subsidieaanvraag formulier

1.2.3 Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project?

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben?

Welk 15 de looptijd van de gesubsidieerde 
activiteiten

Indien mogelijk, wilt u een voorschot?

Hoe wilt u het voorschot uitgekeerd krijgen? 
genoemd onder 1.1.1

1-1-2015
31-12-2016

Ja

Op rekening

1.3 Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum

13 november 2015

Plaats

Rijswijk

Handtekening

Bij deze aanvraag dient u minimaal de volgende bijlagen mee te sturen;

1. Beleidsplan, Projectplan of activiteitenplan van de te subsidiëren 
activiteiten; zie Projectplan Fase 2.1 Def -

2. Begroting van de activiteiten, minimaal onderverdeel in personele en 
mcteriële kosten per activiteit en voorzien van een dekkingsvoorstel 
van die kosten; zie Projectplan Fase 2.1 Def

3. Verklaring de-mlnimissteun (of een toelichting waarom deze niet van 
toepassing is voor de subsidieaanvrager); zie begeleidende brief en 
Projectplan Fase 2, d.d. 10 Juli 2015.

4. Bewijsstuk waaruit de bevoegdheid blijkt van de ondertekenaar van 
de subsidieaanvraag; uittreksel KvK stichting instituut voor Bouwkwalitelt

5. Bewijsstuk waaruit blijkt wie de eigenaar is van het 
bankrekeningnummer, zie Bijgevoegd bankafschrift

Het geheel, bestaande uit de aanvraag en bijlagen, dient u te voorzien 
van een ondertekend en gedateerd begeleidend schrijven waarin u 
eventueel aanvullende informatie, bijvoorbeeld ten behoeve van de 
besluitvorming over uw aanvraag, kunt vermelden.
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Subsidleaanvraagformulier

Toelichting

Aan te leveren informatie
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden In behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op één project, is 
volledig ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijlagen en 
bescheiden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vullen.

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon in te vullen (dus niet "v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doel
Hier geeft u kort aan wat u bereikt wilt hebben als het project Is afgerond. 
U kunt hier ook eventuele producten benoemen die het project zal 
opleveren (bijvoorbeeld; een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reële opgave van wat u wilt bereiken. Het al dan niet realistisch 
zijn van de doelsteiling weegt me bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet 
te nemen acties weer per activiteit. U dient tevens aan te geven welke 
resultaten en effecten de omschreven activiteiten opleveren. U vult bij 
iedere activiteit in welke resultaten en effecten de activiteit oplevert voor 
de doelstelling van het project.

U dient de resiuitaten en effecten "output en outcome gericht" te 
forrhuleren. Als output wilt u bijvoorbeeld bij actiyiteit 1 een congres of 
bijeenkomst organiseren. Resultaten en effecten kunnen in dit verband 
zijn datu 600 uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen 
en 20 deelnemers hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en looptijd 

Kosten
Vul zowel de totale kosten van het project In als het deel van de kosten 
dat u gesubsidieerd wilt hebben. Het gevraagde gesubsidieerde bedrag 
wordt in relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de activiteiten 
die u wilt ontplooien, meegewogen in de beoordeling.

Looptijd
Geef hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben 
wij nodig voor de planning van de verantwoording en afwikkeling in geval 
van verstrekking van de subsidie.
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Subsidieaanvraagformulier

Bevoorschotting
Gééf aan of u aanspraak wilt rnaken op een voorschot en in hoeveel 
termijnen u het voorschot.uitgekeerd wilt krijgen. Het is ter bepordeling 
aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of zij 
akkoord gaat met uw voorstel.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeidig te worden 
ondertekénd door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij 
behandeling van uw aanvraag controleren wij of de bestuurder staat 
geregistreerd in het KvK-register. Indien de bestuurder niet in, het KvK is 
opgenomen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Indien er 
sprake was van een wisseling van bestuurder, diént een Kvk-uittreksel 
mee te worden gezonden.

Behandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderingsgevallen geldt een 
termijn van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarbij 
sprake is van EU-cofinanclering of bij aanvragen waarvoor een 
beoordelingscommissie moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 
weken ha ontvangst van uw aanvraag een ontvangstbevestiging waarin de 
behandeltermijn staat vermeld.

Ontbrekende informatie
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig 
is, ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de 
ontbrekende informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de 
inforrhatié aan te leveren.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende Informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Directie Bouwen 
t.a.v.l

MbiisteritvanB2K
Directie CoruÜtutionele Zd(«n en
VMeteevins

Contoctpcrsoon

memo Subsidie Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK)

Datum

23 november 2015

Beste Jos,

Je hebt verzocht om de voorgenomen aanvullende subsidie aan het Instituut voor 
Bouwkwaliteit (iBK) te toetsen op staatssteunaspecten. Het iBK heeft gevraagd om 
een aanvullende subsidie voor werkzaamheden met betrekking tot het oprichten 
van de Toelatingsorganisatie- het nieuw op te zetten ZBO- in het kader van de Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Hieronder volgt mijn advies.

Relevante feiten _______ <
Het iBK vraagt een aanvullende subsidie van de subsidie van jj
^^^^^|die reeds verleend is. De subsidie van^^^^^^f was verleend voor 
de beoogde werkzaamheden in het kader van de voorbereiding voor de Wkb in 
2015. De planning was dat de Wkb in 2016 inwerking zou treden, waardoor ook de 
Toelatingsorganisatie vanaf medio 2016 operationeel zou zijn. Nu de inwerkingtre
ding van de Wkb nietieerder wordt voorzien dan 2017 en de Toelatingsorganisatie 
niet eerder dan 1 januari 2017 operationeel zal zijn, zal een deel van de werkzaam
heden van het iBK langer doorlopen. Daarnaast leidt een analyse van de tekst en 
toelichting van het wetsvoorstel Wkb zoals op dit moment bekend tot enkele aan
passingen in de werkzaamheden. Ten slotte is in overleg met BZK gekozen voor 
intensivering van onder meer de communicatie-inspanningen waarvoor aanvullen
de financiering nodig is.

Gelet op de bovenstaande redenen, vraagt het iBK een aanvullende subsidie.

Het iBK is opgericht als gezamenlijke rechtspersoon van drie kwartiermakers voor 
het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Ondernemers, consumenten 
en overheden werken gezamenlijk aan de kwaliteit van de bouw. Uit de website 
www.stichtingibk.nl blijkt, dat de stichting informatie verzamelt en als intermediair 
doorgeeft aan de verschillende partijen. Ook door het plaatsen van voorbeeldpro- 
jecten (pilotprojecten, experimenten) en marktinitiatieven op haar website wordt 
de informatie ontsloten en is algemeen en openbaar toegankelijk. Iedere publieke
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of private partij kan haar project of ervaring aanleveren om op de site te laten 
plaatsen.

Voor de staatssteunaspecten is relevant, dat in de begeleidende brief voor de sub
sidie voor fase 2.1 van 13 november 2015 het volgende wordt vermeld: "het iBK 
verricht intermediaire werkzaamheden tussen de rijksoverheid en het veld, zijnde 
de Nederlandse bouwwereld, met name de daarin actieve koepelorganisatie en 
voortrekkers, betrokken bij het huidige en nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor 
het bouwen. Het iBK biedt geen diensten of producten aan op een (potentiële) 
markt."

Voor de beoordeling van de staatssteun, zie hierna.

Datum

23 november 2015

Staatssteun; juridisch kader
Artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) bevat de norm waaraan steunmaatregelen getoetst moeten worden. 
Er is sprake van staatssteun indien wordt voldaan aan de volgende vier criteria:

1. er is sprake van een voordeel, dat niet verstrekt zou worden onder voor
waarden van normaal economisch handelen;

2. dit voordeel wordt door de staat verleend of uit staatsmiddelen gefinan
cierd;

3. het voordeel is selectief: het komt ten goede aan één (of enkele) onderne- 
ming(en), een specifieke sector of regio;

4. het voordeel leidt tot een (dreigende) vervalsing van de mededinging op 
de interne markt van de EU en een ongunstige beïnvloeding van de handel 
tussen lidstaten van de EU.

De Europese Commissie oordeelt al snel dat er sprake is van een (dreigende) verval
sing van de mededinging. Als er sprake is van louter lokale activiteiten is er mogelijk 
geen sprake van mededingingsverstoring. Dit zal per steunmaatregel móeten wor
den bekeken. .

Het is mogelijk dat er sprake is van steun die is vrijgesteld van aanmelding bij de 
Europese Commissie. Een vrijstelling op grond van de Algemene Groepsvrijstellings- 
yerordening (AGW) kan bijvoorbeeld van toepassing zijn met steun op het gebied 
van onderzoek, ontwikkeling én innovatie. Dan is een kennisgeving aan de EC vol- 
doénde. Verder kan er bijvoorbeeld sprake zijn van de-rvinimsstéun, dat is steun die 
is vrijgesteld van aanmelding omdat het gaat om een bedrag van 200.000,- euro 
over een'periode van driejaren. Dan moet een de minimisverklaring worden inge
vuld. Een steunmaatregel kan ook vallen onder één van de door de Europese Com
missie opgestelde steunkaders, zoals de Kaderregeling betreffende staatsteun voor 
onderzoek, ontwikkeling en innovatie (2014/C 198/01). De steunmaatregelen die 
onder een steunkader vallen moeten volgens de 'reguliere' procedure worden aan
gemeld bij de Europese Commissie.

Ik zal hieronder ingaan op de eerste drie criteria van staatssteun.
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subsidie ontvangen zonder

Staatssteun; juridische beoordeling 
Ad. 1. Is sprake van een voordeel? --> J 
Het iBK wil van BZK een bedrag van 
reële tegenprestatie.

Ad. 2. Wordt dit voordeel uit staatsmiddelen gefinancierd? ~> Ja.

ducties? —>
Als een voordeel selectief wordt toegekend aan bepaalde ondernemingen of pro
ducties, is er al snel sprake van staatssteun. In het Europees recht wordt het begrip 
onderneming ruim uitgelegd; een onderneming is elke eenheid die een economi
sche activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt 
gefinancierd.

Het IBK is een stichting. Een stichting heeft geen winstoogmerk. In het kader van 
het Europeesrechtelijke begrip van onderneming is een winstoogmerk echter niet 
relevant. Bepalend is of er sprake zijn van een eenheid die een economische activi
teit uitoefent. Als economische activiteit wordt gezien: het aanbieden van goederen 
of diensten op een (potentiële) markt.

In de begeleidende brief voor de subsidie voor fase 2.1 wordt het volgende vermeld 
over de achtergrond en het doel van het iBK;

"de stichting [iBK] is door de drie kwartiermakers opgericht met het uitsluitende 
doel om uitvoering te geven aan de aanbeveling die is gedaan in de 'routekaart 
naar private kwaliteitsborging' ontwikkeld onder de vlag van het mede door 
[het ministerie van BZK] ingestelde Bouwteam. De stichting iBK zal worden op
geheven zodra de in de [Wkb] genoemde Toelatingsorganisatie operationeel is 
en het iBK haar voorbereidende werk aan dit ZBO heeft overgedragen. Ook ligt 
de opheffing van het iBK in de rede indien door onvoorziene omstandigheden 
de Wkb niet zou worden doorontwikkeld en ingevoerd. Het iBK verricht inter
mediaire werkzaamheden tussen de rijksoverheid en het veld, zijnde de Neder
landse bouwwereld, met name de daarin actieve koepelorganisatie en 
voortrekkers, betrokken bij het huidige en nieuwe stelsel van kwaliteitsborging 
voor het bouwen. Het iBK biedt geen diensten of producten aan op een (poten
tiële) markt."

Datum

23 ncFvember 2015

Concreet wil het iBK de volgende (a) werkzaamheden uitvoeren bij het opzetten van 
een Toelatingsorganisatie;

1. het inrichten van de Toeiatingsorganisatie (a.1), waaronder wordt begre
pen de ontwikkeling van een handboek (interne werkprocessen) en nieuwe



protocollen die nodig zijn voor de kwaliteitsborging van de bouw; het on
dersteunen van het voorbereiden van een instellingsbesluit; het opzetten 
van de bedrijfsorganisatie van het nieuwe ZBO, die direct na het inwerking 
treden van de Wkb operationeel is. n

2. het begeleiden en documenteren van pilots (a.2).
3. communicatieactiviteiten (a.3), waaronder worden begrepen het geven 

van voorlichting (presentaties, artikelen, interviews, tijdschriften, congres
sen, werkgroep communicatie) over de Wkb; inzetten van de website van 
het iBK om actoren actief te informeren over de ontwikkelingen op het ge
bied van kwaliteitsborging; als aanvullende taak het opzetten van een 
communicatie- en implementatieplan 2016 (uitrol Wkb).

Datum

23 november 2015

Verder zal iBK (b) een onderzoek doen naar welke wijze de huidige organisatie en 
het erbij horende takenpakket van de Stichting BouwKwaliteit (SBK) kan (en moet) 
worden geïmplementeerd in de op te richten Toelatingsprganisatie. Hieromtrent is 
een eerste aanzet gegeven met het onderzoek van Berenschot. Om tot een imple
mentatie te komen van de taken van SBK is aanvullend advies noodzakelijk.
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Datum

23 november 2015

Gelet op de feiten van de casus, wordt geadvisëerd óm in het besluit tót subsidie
verlening één aanvullende voorwaarde op te nemen. Indien derden worden inge
huurd om commerciële activiteiten te verrichten, dient gewaarborgd te worden dat 
deze activiteiten tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd. Aange
toond zal moeten worden op welke wijze hét iBK hiervoor zorg draagt. Eén van de 
manieren om activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te realiseren is bij
voorbeeld door middel van het vragen van offertes. Op grond van artikel 4:38 van 
de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7, vijfde lid, van de Subsidieregeling ex
perimenten en kennisoverdracht wonen 2013 kunnen er aan de subsidieverlening 
nadere verplichtingen worden verbonden.
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INSTITUUT i@w;

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties/ DGBW 
T.a.v. de heerl 
Postbus 20951 
2500 EZ Den'" Haag

Datum 1 25 november 2015
Onderwerp U tste e nddatum subs dep ots Wkb

Uw kenmerk 2014-0000539286

Ons kenmerk 20151125BZK

Geachte heer|

Op 24 oktober 2014 (nummer VP H18-6413) hebben wij de beschikking ontvangen voor subsidie 
voor het begeleiden van pilotprojecten in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb). Op grond van de beschikking zouden de projecten lopen tot uiteriijk 1 januari 
2016. Middels dit schrijven verzoeken wij u uitstel te verlenën tot 1 juli 2016 voor de betreffende 
beschikking.

Doel van de pilots was en is tweelfedig; kennis opdoen ten behoeve van de uitwerking van eisen 
aan instrumenten en ervaring opdoen met het werken volgens de nieuwe regels. Bij hét starten 
van de pilots was de insteek dat dit - gezien de planning van de Wkb - relevant zou zijn tot eind 
2015. Nu de Wkb op een later tijdstip dan gepland in werking zal treden heeft het de voorkeur 
om de pilots nog enkele maanden door te laten lopen. Budgettair gezien is dit mogelijk, mede 
gezien het feit dat een aantal pilots voortijdig is afgerond.

De resultaten van de pilots hebben wij deels al verwerkt in de adviezen in het kader van de 
totstandkoming van de Wkb richting uw medewerkers. De eindresultaten en leerpunten willen we 
in de eerste helft van 2016 verzamelen en uitwerken. Verlengen van de termijn voor de subsidie 
tot 1 juli 2016 maakt dit mogelijk, vandaar dit verzoek.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Frijdastraat 20a 
2288 EZ Rijswijk

j(S>instituutbouwkwaliteit.nl 
www.instituutbouwkwaliteit.nl

tëihH^^BlÖFi
BTWnr; NL853307908B01 

KvK: 59078979



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

De directeur Bouwen

26 november 2015

memo Verzoek aanvulling bijdrage kwartiermaken 
toeiatingsorganisatie kwaliteitsborging

Inleiding
De planning voor de invoering van het wetsvoorstel kwaliteitsborging is vertraagd. 
Nu Is voorzien dat de toeiatingsorganisatie op 1 Januari 2017 In werking treedt. 
Oorspronkelijk was dit voorzien op i juli 2016.
Het iBK maakt kwartier voor de nieuwe toeiatingsorganisatie en bereidt de 
implementatie van het wetsvoorstel in het veld voor. Door deze vertraging 
verandert ook het werk van het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK).
Het iBK voorziet dat het een langere periode door moet werken in 2016 dan 
voorzien en ook meer werk moet uitvoeren voor het kwartiermaken dan voorzien. 
Om die reden heeft het iBK een verzoek ingediend voor een aanvullende bijdrage 
en voor uitstel van de einddatum. Hierbij zal worden bezien wélke 
werkzaamheden in de tijd zullen kunnen worden uitgesmeerdi 
Op dit moment heeft iBK een bijdrage gekregen van ^^^^^(inclusief btw).

Inhoud en omvang verzoek aanvullende bijdrage en uitstel einddatum
De werkzaamheden en gevraagde aanvullende bijdrage zijn;.

Werk

2. Communicatie'
a. Voorlichting
b. Website

■ '

3. Pilots
4. Bedrijftvoering
5. Facilitaire zaken

1 Totaal
Bedragen inclusief btw.

De einddatum wordt uitgesteld naar 31 december 2016. Het merendeel van het 
werk wordt uitgevoerd in het eerste en tweede kwartaal. In het derde en vierde 
kwartaal zullen de werkzaamheden worden afgebouwd.
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Datum
26 november 2015

Toets staatssteun
CZW heeft het bijdrageverzoek getoetst aan de regels voor staatssteun en 
concludeert dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Dekking
Er is dekklno voor het verlenen van een voorschot van maximaal ongeveer 

uit'het bestedingsplan BK 2015.

Voorstel
Inleiding
In het lopende projectplan gaat iBK er van uit dat de toelatingsorganisatie vanaf 1 
juli 2016 in werking treedt en dan zelf aan het werk gaat met het schrijven van 
de beleidsregels, de protocollen voor toetsing van instrumenten en voor toezicht 
en de invulling van taken en competenties van zijn medewerkers.
In het verzoek om aanvullende bijdrage gaat het iBK er van uit dat deze 
activiteiten nu (tenminste voor een groot deel) door het iBK zullen worden 
uitgevoerd. Op die manier kan de toelatingsorganisatie op 1 januari 2017 direct 
aan het werk met zijn wettelijke taken.
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Da^tn
26 november 2015

Facilitaire zaken
De bijdrage voor facilitaire zaken (huur kantoorruimte, schoonmaken e.d.) is 
begroot tot en met 30 juni 2016. De verwachting is dat iBK met ingang van 1 juli 
2016 zal zijn gehuisvest op de locatie waar ook de toelatingsorganisatie zal 
worden gehuisvest. Dit punt zal begin 2016 ook nader moeten worden 
afgesproken met iBK.

Voorstel omvang bijdrage 
De omvang van de eerste beschikking kan dan 
volgt samengesteld:

Inrichten organisatie toelatingsorganisatie 
Communicatie 

- Pilots
Bedrijfsvoering 
Facilitaire zaken 

Totaal

etw
De bijdrage wordt inclusief btw toegekend.

bedragen. Dit is als
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Datum
26 november 2015

Besluit
Ben je ermee akkoord om:

1. Nu'een bijdrage VanF tcie te kennen?'
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Checklist risico-analyse en Inhoudelijke beoordeling

De Inhoudelijke beoordeling en de rIsIco-analyse overlappen elkaar grotendeels eh zullen In samenhang worden beoordeeld. In belde gevallen moet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het invullen van de checklist Is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te allen tijde In het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen mèt

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen. 
Subsidieaanvraag: aanvullende bijdrage iBK kwartiermaken wet kwaiiteitsborging 
Periode: 1 januari 2016-31 december 2016

Vraag Ja/nee Risico Toelichting
Hoog Midden Laag.

AANVRAAG
Indièn de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich tóen .problemen 
ivóordedaan? Zo ja. welke?

nee X

Indien er een verzoek om^ 
'aanvullende informatie-moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aanqelé'verd?

nvt

ACTVUEITEN
Is het doei van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraaq?

ja X

Is de uitvoering yan de; 
activiteiten helder beschreven in' 
de aanvraaq?

ja X

Passen de beoogde activiteiteri- 
blnnen de beleidslilnen van BZK?.

ja X

Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben 
plaatsgevonden is het resultaat meetbaar 
en het risico oo M&O kleiner.)

nee X



FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoende inzicht in de besteding 
van de subsidiemiddelen?

ja X

Is er voldoende vertrouwen dat de 
activiteiten met deze subsidie 
oefinancierd'kunnen worden?

ja ' X

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde 
termijn kunnen worden voltooid?

ja X

Is hét aannemelijk dat de 
activiteitén ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitgevoerd?

nee X Er wordt juist subsidie aangevraagd omdat de 
activiteiten niet zonder subsidie zullen 
worden uitgevoerd.

Is er voldoendé vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?

ja X

-Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling van dé 
subsidie?

ja X

Bestaat er voldoende vertrouwen 
in de capaciteit óm’de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

ja X

TOTAAL OORDEEL X

/.•

Allem toellchton als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoord Ja Is, Is het risico laag.

Naam: |

Datum: 26 november 2015



CHECKLIST WIJZIGEN VERPLICHTING - UITGEBREID - SUBSIDIE/ BIJDRAGE/ INKOOP

CONTROLE AANVRAAG ACTIE
De juiste werkstroom is gebruikt
- bij Subsidie: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen"
- bij Bijdragen: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen"
- bij Opdrachten: werkstroom "Inkoop/Inhuur gunning"

Indien niet de juiste werkstroom is gekozen: 
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
werkstroom te kiezen. Leg communicatie 
zoals mails vast in Diqidoc._______________

Benodigde documentatie is aanwezig
Wijzigen verDlichtinaenbedrao
- bij Subsidie: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking
- bij Bijdragen: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking / 
overeenkomst
- bij Inkopen: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde overeenkomst

Wijzigen budoetreoel
Beide budgethouders moeten akkoord hebben gegeven 
voor het openstaande verplichtingenbedrag. Dit akkoord 
moet zijn vastgelegd

Wijzigen kasjaren
Er dient een onderbouwing van de beleidsdirectie 
aanwezig te zijn. Deze onderbouwing moet door een 
gemandateerde budgethouder zijn geaccordeerd

Wijzigen olandatum

Afboeken van verplichtingen
Er moet een verzoek van de financieel medewerker 
aanwezig zijn met daarin de reden van afboeking. Er 
moet gekeken worden of er voorschotten zijn afgeboekt.

Indien nlet de juiste documentatie aanwezig 
is:
Draag de werkmap over aan de financieel . 
medewerker en verzoek de juiste 
documentatie toe te voegen. Leg 
communicatie zoals mails vast in Digidoc.

Indien er voorschotten zijn afgeboekt dient 
de werkstroom te worden doorgezet naar 
een medewerker kasbeheer. ___

Werkstroomeigenschappen zijn volledig ingevuld
Subsidigs/Pildrpgg
- Beslissing toekennen of afwijzen
- Voldaan aan eisen 

Einddatum
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht >€ 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code

Inkoop
- Verplichting instellen ophogen door FEZ
- Verzenden
- Inkoopregels gevolgd
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht > € 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code _______________

Indien een of meer parameters niet (juist) 
zijn ingevoerd:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek om de gegevens 
aan te vullen. Leg communicatie zoals mails 
vast in Digidoc.

Budgethouder is gemandateerd
In het parafenregister van webfocus staat dat de 
budgethouder is gemachtigd voor het bedrag.

Indien niet een gemandateerde 
budgethouder heeft getekend:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de overeenkomst of 
beschikking te laten ondertekenen door een 
gemandateerde budgethouder. Leg 
communicatie zoals mails vast In Digidoc,___

Naam: Datum:

02-12-2015

Werkstroom-
mapnummer:
2015-60176

Hierbij vèrkiaar ik dat dit document 
juist en voiledig is ingevuld en is 
geplaatst in de juiste map in Digidoc

n



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Instituut voor Bouwkwalltelt 
T.a.v. de heer|
CargadoorskaC 
3071 AW Rotterdam

Datum 9 december 2015
Betreft Aanvullende subsidie voor werkzaamheden ihkv de

Toelatingsorganisatie in het kader van de voorgenomen Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen

Directoraot-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksovertield.nl
www.facebook.com/mlnbzk
www.twltter.com/minbzk

Contactpersoon

mlnbzk.nl

Kenmeric
2015-0000705806

Uw kenmeric

Geachte heeri

Onder verwijzing naar uw verzoek van 13 november 2015 om een aanvullende 
subsidie inzake de "Toelatingsorganisatie in het kader van de voorgenomen Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen" deel ik u mee dat ik bereid ben u, op grond 
van de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013, een 
aanvullende projectsubsidie toe te kënhèn van voor de volgende activiteiten:

In afwijking-yan de aanvraag bedraagt het te subsidiëren bedrag € |
De totale kosten komen hierdoor op € €

^^^H^n^Co^orm bovengenoemd^rêgelm^wordt een voorschot verstrekt 
vanC^^H^^I Voomoemd bedrag wordt na het verzenden van de beschikking
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betaalbaar gesteld op üw rekeningnummer BIC
Iten name van Stichting Instituut voor Bóuwkwaliteit té Rotterdam.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit, 31 december 2016, heeft u 13 weken 
de tijd om een vaststellingaanvraag in te dienen. De subsidie zal binnen 22 weken 
na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het 
bij punt a hieronder beschreven bewijs. Bij goedkeuring wordt het restantbedrag 
van u uitgekeerd. De uitwerking van het project dient te
geschieden conform de projectopzet, zoals die is beschreven in uw 
bovengenoemde brief.

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

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Wonen én Rijksdienst, DGWB/directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
DirecUe Bouwen

Datum
9 december 2D15
Kenmerk
201S-000070SB06

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen;

. a. In het bij de subsidie-aanvraag bijgevoegde projectplan specificeert u de 
extra activiteiten die in het kader van de aanvullende subsidie door u 
zullen worden uitgevoerd. Ten aanzien van activiteit a.1 (organisatie 
Inrichten) verzoek ik u om in overleg met het ministerie begin 2016 te 
komen tot een nadere uitwerking. Hierbij moet duidelijk worden welke 
activiteiten het beste kunnen worden uitgewerkt door het iBK en welke 
activiteiten het beste kunnen worden uitgewerkt door de 
toelatingsorgariisatie zelf. Voor dit onderdeel bedraagt de subsidie 
vooralsnog cHHH

b. In uw subsidie-aanvraag is meerdere malen sprake van advisering en 
ondersteuning. Ten overvloede vermeld ik dat deze advisering en 
ondersteuning plaats vindt op initiatief van IBK en onder de 
verantwoordelijkheid van iBK. Het doel van uw, adviezen is om bij de 
voorbereiding én uitvoering van de activiteiten ten behoeve van het 
wetsvoorstel inbreng te leveren met het oog op de uitvoeringspraktijk.van 
de partijen betrokken bij kwaliteitsborging in de bouw.

c. U dient bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde 
activiteiten hebben plaatsgevonden. Tevens dient u een verantwoording 
op te stellen op basis van de oplevering van beschreven rapporten en 
bewijs van gedane activitéiten middels een gedetailleerd verslag en 
accountantsverklaring voor totale gesubsidieerde bedrag van € 
Hj||^^^^|dat is opgesteld conform de door u ingediende begroting, 
i^ez^erkiaring moet expliciet worden aangegeven dat er geen sprake 
is van onterechte subsidie van btw.

d. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de 
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel
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Dl rectoraat-<3 e n eraa t 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de 
verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan. 
Indien derden worden ingehuurd om commerciële activiteiten te 
verrichten, dient gewaarborgd te worden dat deze activiteiten tegen 
marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd. Aangetoond zal moeten 
worden op welke wijze iBK hiervoor zorg draagt. Eén van de manieren om 
activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te realiseren Is 
bijvoorbeeld door middel van het vragen van offertes.' Op grond van 
artikel 4:38 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7, vijfde lid, 
van de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 
kunnen er aan de subsidieverlening nadere verplichtingen worden 
verbonden.

Datum
9 december ZO 15
Kenmerk
2015-0000705806

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

Ik vertrouw erop,u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
gen hebben, neemt u dan contact op met de heer||||||||||||||m||||[||telefoonH 

jemail: ^^^^^^^ïminbzk.nl.

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

irecteur Bouwen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de minister voor Wonen en Rijksdienst, t.a.v. DGWB/directle Bouwen, Postbus 20011, 
'2500 BA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de 
naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar 
berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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CHECKLIST WIJZIGEN VERPLICHTING - UITGEBREID - SUBSIDIE/ BIJDRAGE/ INKOOP

CONTROLE AANVRAAG ACTIE
De juiste werkstroom is gebruikt
- bij Subsidie: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen"
- bij Bijdragen: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen"
- bij Opdrachten: werkstroom 'Tnkoop/inhuur gunning"

Indien niet de juiste werkstroom is gekozen: 
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
werkstroom te kiezen. Leg communicatie 
zoals mails vast in Digidoc_______________

Benodigde documentatie is aanwezig
Wijzigen verolichtinaenbedraQ
- bij Subsidie: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking
- bij Bijdragen: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking / 
overeenkomst
- bij Inkopèn: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde overeenkomst

Wijzigen budaetreael
Beide budgethouders moeten akkoord hebben gegeven 
voor het openstaande verplichtingenbedrag. Dit akkoord 
moet zijn vastgelegd

Wijzigen kasjaren
Er dient eèh onderbouwing van de beleidsdirectie 
aanwezig te zijn. Deze onderbouwing moet door een 
gerhandateerde budgethouder zijn geaccordeerd

Wijzigen olandatum

Afboeken vsn verplichtingen
Er moet een-verzoek van de financieel medewerker 
aanwezig zijn met daarin de reden van afboeking. Er 
moet gekeken wórden of er voorschotten zijn afgeboekt.

Indien niet de juiste documentatie aanwezig 
is:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
documentatie toe te voegen. Leg 
communicatie zoals mails vast in Digidoc.

Indien er voorschotten zijn afgeboekt dient 
de werkstroom te worden doorgezet naar 
een medewerker kasbeheer._____________

Werkstroomeigenschappen zijn volledig ingevuld
Subs id ies/Bijdraoe
- Beslissing toekennen of afwijzen
- Voldaan aan eisen
- Einddatum
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht >€ 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code

Inkoop
- Verplichting instellen ophogen door FEZ
- Verzenden
- Inkoopregels gevolgd
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht > € 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code _____________________________________

Indien een of meer parameters niet (juist) 
zijn Ingevoerd:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek om de gegevens 
aan te vullen. Leg communicatie zoals mails 
vast in Digidoc.

Budgethouder is gemandateerd
In het parafenregister van webfocus staat dat de 
budgethouder is gemachtigd voor het bedrag.

Indien niet een gemandateerde 
budgethouder heeft getekend:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de overeenkomst of 
beschikking te laten ondertekenen door een 
gemandateerde budgethouder. Leg 
communicatie zoals mails vast in Digidoc.

Naam: Datum:

21-01-2016

Werkstroom-
mapnummer:
2016-2670

Hierbij verki^ar ik dat dit document 
juist en volledig is ingevuld en is 
geplaatst in de juiste map in Digidoc

1 r •



Ministerie van Binnenlandse Zaken en' 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 2D0U 2500 EA Den Haag

Instituut voor Bouwkwaliteit 
T.a.v. de heeij 
Cargadoorska^
3071 AW Rotterdam

DIrectoraat-Generaal 
Wonen eh Bouwen

Turfmarkt 147
Den Maag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rqksovertieid.nl
www.facebook. com/mlnbzk
www.twltter.com/mlnbzk

ninbzk.nl

Datum 26 januari 2016
Betreft Wijzigingsbesluit einddatum begeieiding piiots kwaliteitsborging

Kenmerk
2016-0000041176

Uw kenmerk

Geachte heerj 

Hierbij deel ik u het volgende mee.

Gegeven;
De subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 ingaande 1 
juli 2bl3 (Staatscourant, 20 juni 2013 nr. 16506);
De beschikking met VP 8413, afgegeven op 24 oktober 2014 en het 
wijzigingsbesluit afgegeven op 4 maart 2015.

Overwegende:
Uw verzoek van 25 november 2015 om de einddatum te wijzigen naar 1 juli 2016.

Besluit:
De beschikking met VP 8413 te wijzigen zodanig dat de einddatum 1 januari 2016 
wordt vervangen door 1 juli 2016.

Verder blijven de overige voorwaarden van de beschikking van 24 oktober 2014 
van toepassing.

Hoogachtend,
de Minister'voor Wonen en Rijksdienst,
namens dézëi

Whd. direéteür Bóuweh' ] '
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BESLUrrVORMINGSMEMO

De directeur Bouwen en Energie Directie Bouwen en 
Energie

Afdeling Bouwkwalite t
Contactpersoon

memo Aanvuiiend voorschot subsidie Instituut Bouwkwaiiteit

Datum

20 Juni 2016

Inleiding
De Stichting Instituut Bouwkwaiiteit is specifiek opgericht om kwartier te maken 
voor de partijen die in aanraking komen met het wetsvoorstei kwaliteitsborging 
en de toelatingsorganisatiè (consumenten, bouwers, bevoegd gezag). Hjervoor 
krijgt het iBK subsidie van het ministerie van BZK. Deze subsidie is de enige 
inkomstenbron van iBK.
IBK heeft op 15 juni 2016 per brief gevraagd of BKZ het nog niet bevoorschotte 
deel van de subsidie wil uitkeren omdat iBK anders de lopende rekeningen niet 
kan betalen.

Stand van zaken
Het totaal beschikte subsidiebedrag bedraagt i 
20,15:2016). Er is een bedrag van €| 
€^■■^■15 nog' nietuitgekeerd door BZK;.

(voor de periode 
r bevoorschot. Een bedrag van

10.2.g

Beleidsrelevantie
De werkzaamheden van iBK zijn van direct belang voor een goede voorbereiding 
van de direct betrokken partijen op het wetsvoorstel kwaliteitsborging. Als iBK 
zijn werkzaamheden stil moet leggen, komt de voorbereiding van het 
wetsvoorstel in de problemen.

Advies FEZ
FEZ is om advies gevraagd. Het advies van FEZ luidt:

Bevoorschotting tot 100% is mogelijk.
In het geval dat 100% wordt bevoorschot, moet in de beschikking worden 
opgenomen dat iBK ondanks het 100% voorschot wel een volledige 
eindverantwoording moet maken: zowel inhoudelijk als financieel.

Budget
Het bedrag van €| 
afdeling Bouwkwaiiteit.

is beschikbaar op de begroting 2016 van de
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VERTROUWELUK Datum

20 Juni 2016

Besluit
Ben jè akkoord om iBK tot 100% te bevoorschotten zodat iBK zijn 
werkzaamheden af kan maken zonder in financiële nood te raken?

■■ I
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INSTITUUT

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 
T.a.v. de heer drs. |
Postbus 20951 
2500 EZ Den Haag

Datum 2Sjun 2016
Onderwerp U tste e nddatum subs dep ots Wkb

Uw kenmerir 2014-0000539286

Ons kenmerk 20151125BZK

Geachte heerkin

Op 24 oktober 2014 (nummer VP H18-8413) hebben wij de beschikking ontvangen voor subsidie 
voor het begeleiden van pilotprojecten in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb). Op grond van de beschikking zouden de projecten lopen tot uiterlijk 1 januari 
2016 en inmiddels verlengd tot 1 juli 2016. Middels dit schrijven verzoeken wij u aanvullend 
uitstel te verlenen tot 1 mei 2017 voor de betreffende beschikking.

Inmiddels is het merendeel van de pilots nagenoeg afgerond. De resultaten van die pilots zullen 
wij publiceren via onze website en de leerpunten worden meegehomen in onze werkzaamheden 
in het kader van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Een tweetal pilots loopt 
langer door en juist vanwege die pilots zouden wij ook graag de begeleiding continueren:
- Het experiment in het kader van dè Crisis- en herstelwet met het Keurmerk

Garantiewoningén loopt inmiddels ruim anderhalf jaar. Het experiment heeft nadrukkelijk 
bijgedragen aan de invulling van het wetsvoorstel en de drie waarborginstellingen hebben op 
basis van dit experiment forse stappen gemaakt in hun kwaliteitsborging. Op dit moment 
komen ook de opleveringen van de woningen onder het experiment op gang en ook dat is 
relevant voor invulling van de wet. Om die reden zouden we het experiment nog een tijd 
willen volgen.
Recent is de Janssen de Jong Groep gestart met een experiment in Gevolgklasse 2. Het 
experiment is gericht op implementatie van kwaliteitsborging in de organisatie van de 
aannemer zelf. Mede gezien de discussie over de betaalbaarheid van het stelsel achten wij 
dit nadrukkelijk van belang. Graag zouden we het experiment willen volgen tot aan 
oplevering, gepland in april 2017.

Verlenging van de looptijd van de pilots heeft geen financiële consequenties.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vrie

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Oosterstraat 43 
2611 TV Delft

^|@instituutbouwkwaliteit.nl 
www.instituutbouwkwaliteit.nl 

teil
BTWnr: NL853307908B01 

KvK: 59078979
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties/ DGBW 
T.a.v. drs.
Postbus 2C 
2500 EZ Den Haag

Datum 18 augustus 2020
Onderwerp Verzoek uitbetaling restantbedrag 

subsidie
Uw kenmerk
Ons kenmerk

2015-0000705806
20160608BZK

Geachte heer^m

Het instituut voor Bouwkwaliteit ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij de totstandkoming en 
implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Uw ministerie heeft op 27 Juli 2015 
(2015-0000412790) en op 9 december (2015^000705806) subsidie verstrekt voor de uitvoering van 
deze werkzaamheden. Voonyaarde bij de beide subsidiebeschikkingen is dat een restant bedrag van 
in totaaHm^l na overleggen van de verantwoording zal worden uitbetaald. Middels dit 
schrijven verzoek ik u dit bedrag geheel of gedeeltelijk nu al uit te betalen.

iBK is een stichting die specifiek is opgericht voor het 'kwartiermaken' voor de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen. De stichting heeft als zodanig geen andere inkomsten dan subsidiegelden. Voor de 
uitvoering van de werkzaamheden worden door iBK diverse personen en organisaties ingehuurd, een 
en ander conform de omschreven werkzaamheden in ons subsidieverzoek. Alle werkzaamheden 
worden afgerond voor 31 december 2016, waarbij het zwaartepunt van de werkzaamheden in de 
eerste drie kwartalen van 2016 ligt. Doordat het laatste deel van de subsidie pas na acceptatie van 
het vaststellingsverzoek wordt betaald, ontstaat een knelpunt voor iBK. De facturen van 
werkzaamheden uitgevoerd in het derde en vierde kwartaal 2016 kunnen hierdoor pas 3 tot 6 
maanden later wórden betaald. Door nu al (een deel van) het restantbedrag aan iBK over te maken 
wordt dit 'gat' tussen werkzaamheden en uitbetaling zo klein mogelijk gehouden. Ter verduidelijking 
is een overzicht van de kasstromen tot en met het derde kwartaal opgenomen in de bijlage.

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u te allen tijde contact 
opnemen met ondergetekende.

Met vriéndel

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Frijdasóaat 20A 
2288 EZ Rijswijk

^|(S)instituutbouwkwaliteit.nl 
www.instituutbouwkwaliteit.nl 
tel:|

IBAN;|____________________

BTWnn NL853307908B01 
KvK; 59078979
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Bijlage: overzicht kasstromen IBK
Onderstaand overzicht is gebaseerd op de kasstromen tot en met het eerste kwartaal 2016 en een prognose van de 
kasstromen tweede kwartaal 2016. Alle bedragen zijn exclusief BTW (zie toelichting hierna).

(^ega5®®R06
':<y

Toezegging subsidie 
Inhouding restantbedrag 
In kas:

Bestedingen 2015 - 2016-Ql 
Actueel saldo:

Prognose bestedingen Q2 
Reservering piiotbudget Cenco (ca.) 
Prognose saldo 30 juni 2016:

De reservering voor de pilots zal in de loop van het derde kwartaal worden uitbetaald aan de pilotbegeleiders. 
Gezien de vakantieperiode en de speelruimte die het piiotbudget biedt wordt verwacht dat het kasgeld toereikend 
zal zijn tot en met de maand augustus 2016. Facturen die na die tijd worden ingediend kunnen mogelijk (deels) niet 
meer betaald worden totdat het restbedrag is uitgekeerd.

Toelichting BTW-pllcht Stichting instituut voor Bouwkwaliteit
Aangezien de Stichting iBK BTW-plichtig is, zijn alle bedragen gegeven na inhouding van de BTW. Dit omdat direct 
na verstrekking van de subsidie 21% aan de belastingdienst moet worden afgedragen. De BTW die door derden in 
rekening wordt gebracht, kan vervolgens worden verrekend zodat de gehele kasstroom dus exclusief de BTW is. Ter 
verduidelijking een rekenvoorbeeld op basis van het gemiddelde uurtarief dat gebruik is in de subsidieaanvraag:

Tarief op grond waarvan subsidie is verstrekt;
Af te dragen BTW over subsidie - 21%:
Beschikbaar bedrag voor vergoeding werkzaamheden:

Werkzaamheden worden gefactureerd aan iBK tegen een tarief van^^^| inclusief de BWT. Deze betaalde BTW 
kan worden gevorderd bij de belastingdienst zodat het netto tarief overeenkomst met de beschikbare per

Indien iBK niet BTW-plichtig zou zijn dan zou er bij verstrekking van de subsidie geen afdracht plaats hoeven vinden 
maar zou er ook geen BTW gevorderd mogen worden over het uurtarief van
Geopteerd is voor de BTW-plicht in verband met de inkoop van overige goederen en diensten eh gezien het feit dat 
de marktpartijen waarmee iBK werkt hun boekhoudingen op vergelijkbare wijze hebben ingericht.

Verzoek uitbetaling restantbedrag subsidie 18 augustus 2020



Ministerie v.in Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksiclaiies

BESLUnVORMINGSMEMO

De directeur Bouwen en Energie Directie Bouwen en 
Energie

Afdeling.Bouwkwalite t 
Contactpersoon

memo Besluitvormingsmemo verzoek uitstei pilots 
kwaliteitsborging

Datum 
28 juni 2016

Inleiding
Het Instituut voor Kwaliteitsborging (iBK) begeleidt pilots voor kwaliteitsborging. 
Dit betreft met name pilots binnen het experiment Garantlevyoning onder de 
Crisis- en herstelwet. De kosten voor begeleiding worden voor de helft 
gesubsidieerd door het ministerie van BZK (en voor de andere helft door Cenco 
bouw).
De einddatum voor de begeleiding is vastgesteld op 1 Juli 2016.

Verzoek uitstel einddatum
Het iBK heeft een verzoek ingediend om de einddatum voor de begeleiding van de 
pilots uit te stellen tot 1 mei 2017.
Het IEIk geeft hiervoor twee', redenen:

10.2,q
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Datum

28 juni 2016

10,2.g

Financiëlé consequenties
Uitstel van de einddatum heeft geen financiële gevolgen voor BZK.
Het iBk heeft financiële, ruimte voor de extra begeleiding in de door BZK 
verstrekte subsidie voor begeleiding van pilots. Op deze manier kan het 
subsidiebudgët volledig worden benut.

Besluit
Ben je akkoord met uitstel van de einddatum van de begeleiding van de 
voornoemde pilots kwaliteitsborging door iBK?
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CHECKLIST WIJZIGEN VERPLICHTING - UITGEBREID - SUBSIDIE/ BIJDRAGE/ INKOOP

CONTROLE AANVRAAG ACTIE
F?

R

De juiste werkstroom is gebruikt
- bij Subsidie: werkstroom "Subsidie/bijdrage verienen"
- bij Bijdragen: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen"
- bij Opdrachten: werkstroom "Inkoop/inhuur gunning"

Indien niet de juiste werkstroom is gekozen: 
Draag de werkmap ovèr aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
werkstroom te kiezen.________________

Benodigde documentatie is aanwezig
Wijzigen verDlichtlnoenbedraQ
- bij Subsidie: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking
- bij Bijdragen: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking / ' 
overeenkomst
- bij Inkopen: een door een gemandateerd ■ 
budgethouder geaccordeerde overeenkomst

Wijzigen budaetreoel
Budgethouder(s) moet(en) akkoord hebben gegeven 
voor het totale verplichtingenbedrag. Dit akkoord moet 
zijn vastgelegd

Wijzigen kasjaren
Er dient een onderbouwing van de beleidsdirectie 
aanwezig te zijn. Deze onderbouwing moet dooreen 
gemandateerde budgethouder zijn geaccordeerd

Wijzigen olandatum

Afboeken van verolichtinoen
Er moet een verzoek van de financieel medewerker 
aanwezig zijn met daarin de reden van afboeking. Er 
moet gekeken worden of er voorschotten zijn afgeboekt.

Indien niet de juiste documentatie aanwezig 
is: -
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
documentatie toe te voegen.

Werkstroomeigenschappen zijn volledig ingevuld
5.u.bsiriifi.^iMra_qfi
- Beslissing toekennen of afwijzen
- Voldaan aan eisen
- Einddatum
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht >€ 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code (optioneel)

Inkoop
- Verplichting instellen ophogen door FEZ
- Verzenden
- Inkoopregels gevolgd
- Bedrag incl. BTW
- Registreren.inkoopopdracht > € 30.000 door HIS
- Naam leverancier '
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code (optioneel)

Indien een öf meer parameters niet (juist) 
zijn ingevoerd:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek om de gegevens 
aan te vullen.

Budgethouder is gemandateerd
In het parafenregister van webfocus staat dat de 
budgethouder is gemachtigd voor het bedrag.

Indien niet een gemandateerde 
budgethouder heeft getekend:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de overeenkomst of 
beschikking te laten ondertekenen door een 
gemandateerde budgethouder. ____

Eventuele opmerkingen:

Naam: Datum:

15-08-2016

Werkmaphum
mer:
2016-35308



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG

Instituut voor Bouwkwallteit 
De heerr_
Oosterstraat ■
2611 TV DELFT

Dlrectoraat-Generaal 
Bestuur en Wonen
Bureau Dirécteur-Generaal

Turfmarkt 147 
DEN HAAG 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG
Contacdpersoon
De heef

mlnbtk.nl

Datum 15 augustus 2016
Betreft VP H18-8413 Stichting IBK wijziging einddatum "begeleiden 

pilotprojecten en kennisverspreiding pilots private 
kwaliteitsborging"

Kenmerk .
2016-0000462463

Uw kenmerk

Geachte heer|

Gegeven:
De beschikking met VP H18-8413, afgegeven op 24 oktober 2014;
De subsidieregeling experirhenten en kennisoverdracht wonen 2013 Ingaande 
1 juli 2013 (Staatscourant, 20 juni 2013 nr. 16506).

Overwegende:
Gezien uw verzoek van 25 juni 2016 met kenmerk 20151125BZK om de 
einddatum te wijzigen naar 1 mei 2017.

Besluit:^
Ik ben akkoord met het verlenen van uitstel en wijziging van de einddatum van 
de beschikking met VP H18-8413 naar l mei 2017.

Verder blijven de overige voorwaarden van de beschikking van 24 oktober 2014 
van toepassing.

Hoogachtend,
de minister voor Wonen en Rijksdienst, 
namens deze, ' • .' V v

'irecteur Programmaairectie Houwen.en Energie
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG

Instituut voor Bouwkwallteit 
De heer|
Oosterstraat 43 
2611 TV Delft

DIrectoraat-Generaal 
Bestuur en Wonen
Programmadlrecde Bouwen en 
Energie

Turfmarkt W7 
2511 DP DEN HAAG 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG
Contactpersoon
De heerl

i'minbzk.nl

Datum 31 augustus 2016
Betreft VP H18- 8489 Instituut voor Bouwkwaliteit "aanvullend 

voorschot kwartiermaken toelatingsorganisatle 
kvuallteltsborging"

Kenmertf
2016-0000451982

Uw kenmerk
20160608BZK

Geachte heerj

Onder verwijzing naar uw verzoek betreffende uitbetaling van het restantbedrag 
subsidie (uw kenmerk 20160608BZK) deel ik u mee dat ik bereid ben u, op grond 
van de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013, een 
aanvullend voorschot toe te kennen.

Het totaal beschikte subsidiebedrag bedraagt C|^^^HH|(voor de periode 
20^^016). Er Is een bedrag van €^^^^m^evoorschot. Een bedrag van 

is nog niet uitgekeerd door BZK. Dit tweede voorschot wordt na het 
verzenden van de beschikking betaalbaar gesteld op uw rekeningnummer IBAN

name van Instituut voor Bouwkwaliteit te Rijswijk.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit, 31 december 2016, heeft u 13 weken 
de tijd om een yaststellingaanvraag In te dienen. De subsidie zal binnen 22 weken 
na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het 
bij punt a hieronder beschreven bewijs. De uitwerking van het project dient te 
geschieden conform de projectopzet, zoals die is beschreven in de oorspronkelijke 
beschikking met kenmerk 2015-0000042261 en de aanvullende beschikking met 
kenmerk 2015-0000705806.,

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

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Wonen en Rijksdienst, DGBW/Bouwen en Energie 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:
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Directoraat-Generaal - 
Bestuur en Wonen 
Programmadirectie Bouwen 
en Energie

a. U dient bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde 
activiteiten hebben plaatsgevonden. Tevens dient u een verantwoording 
op te stellen op basis van de oplevering van beschreven rapporten en 
bewijs van gedane activiteiten middels een gedetailleerd verslag en 
accountantsverklaring voor totale gesubsidieerde bedrag van 
cllllllllllllllHllllIHdat is opgesteld conform de door u ingediende begroting.

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

c. Indien derden worden ingehuurd om commerciële activiteiten te 
verrichten, dient gewaarborgd te worden dat deze activiteiten tegen 
marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd. Aangetoond zal moeten 
worden op welke wijze iBK hiervoor zorg draagt. Eén van de manieren om 
activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te realiseren is- 
bijvoorbeeld door middel van het vragen van offertes. Op grond van 
artikel 4:38 van de Algemene wet bestuursrecht en artikèl 7, vijfde lid, 
van de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 
kunnen er aan de subsidieverlening nadere verplichtingen worden 
verbonden.

Datum
31 augustus 2016
Kenmerlt
2016-0000451982

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

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

Ik vértrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heerl 
tel^HHH|||jjjj|j||en email: HjH||j^^^pDminbzj<ml

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

uwen en Energiegrammaairec
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Wm INSTITUUT
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MEMO Datum 3 oktober 2016
Onderwerp Intensivering ondersteuning pilots 

project Keurmerk Garantiewoning
Kenmerk 20161003^|H

Aanleiding
Het experiment Keurmerk Garantiewoning loopt inmiddels een kleine twee jaar. Deelnemers aan het 
experiment hebben het gevoel dat ze ieder vooral hun eigen werk zien en onvoldoende zicht hebben op 
datgene wat de andere partijen doen. Dit leidt binnen het project tot ergernissen en discussies over 
zowel de taakinvulling van de waarborginstellingen als de gemeenten. iBK heeft in overleg met BZK het 
initiatief genomen om deze situatie te doorbreken middels een aantal gesprekken tussen partijen. Als 
onderdeel van deze gesprekken stelt iBK voor om de begeleiding van het experiment te intensiveren en 
uit te breiden, wat ook schriftelijk door de gemeenten Rotterdam en Den Haag is verzocht. Dit memo 
beschrijft hoe de projecten inhoudelijk beter te volgen en daarbij de deelnemers meer te ondersteunen.

Begeleiding experiment garantiewoning op dit moment
In het kader van de voorbereiding van de wetgeving voor kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
worden door of namens iBK op dit moment ca. 10 pilotprojecten gevolgd, waaronder het experiment 
garantiewoning. De rapporteurs beschrijven het proces en rapporteren hierover aan iBK. Het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling dat dè rapporteurs sturen in de pilots; het algemene doel van de pilots is 
leren van de ervaringen, zowel positief als negatief. In aanvulling hierop is het uitgangspunt bij het 
experiment garantiewoningen dat waarborginstellingen op basis van hun werkwijze de kwaliteitsborging 
uitvoeren en gemeenten dit monitoren. Het experiment is daarmee ook een leerproces voor de 
waarborginstellingen om na te gaan wat noodzakelijk is om naast hun traditionele rol ook de 
toekomstige rol van kwaliteitsborger onder de Wkb op te kunnen pakken.

In het experiment garantiewoning worden door 3 waarborginstellingen in 5 gemeenten enkele tientallen 
bouwprojecten gedraaid. Dit leidt er toe dat de begeleiding door of namens iBK binnen die projecten 
gezien de beschikbare capaciteit en middelen noodzakelijkerwijs op een veel hoger abstractieniveau 
dan bij de andere pilots is vormgegeven. De begeleiding bestaat op dit moment uit periodieke interviews 
met de deelnemers en gesprekken daar waar sprake is van problemen in de experimenten. Directe 
begeleiding van de projecten zelf ontbreekt. Gevolg van deze werkwijze is dat vooral sprake is van 
'trouble shooting' en dat het zicht op het verloop 'op de bouwplaats' ontbreekt. Daarnaast wordt met 
name door de gemeenten een directe sparringpartner bij inhoudelijke en procesmatige knelpunten 
gemist.

tnst tuut voor Bouwkwa tet 
Postadres: Oosterstraat 43 

2611TV De ft

nst tuutbouwkwa te t.n 
WWW, nst tuutbouwkwa te t.n
tel

IBAN:|_________
BTWnr: NL85330

• KvK: 59078979



INSTITUUT

Intensivering inhoudelijke begeleiding
In de afgelopen periode is met name door de gemeenten geconstateerd dat er onvoldoende grip is 
op de projecten en dat onduidelijk is of de geconstateerde onvolkomenheden nu voortkomen uit 
incidenten of de gehanteerde werkwijze. Daarnaast is het onduidelijk in hoeverre de geconstateerde 
punten worden verwerkt in de werkwijze van de waarborginstellingen. Door bij de projectbegeleiding 
ook op de bouwplaats mee te kijken en bij een aantal projecten niet alleen het proces maar ook de 
projecten zelf te volgen wordt verwacht een beter beeld te krijgen van de kwaliteitsborging.

In aanvulling hierop wordt de rol die nu namens iBK wordt uitgevoerd in het kader van de 
procesbegeleiding uitgebreid. Naast periodieke gesprekken over dé voortgang en het bijwonen van 
specifieke projectoverleggen, zal iBK beschikbaar zijn als klankbord en intermediair tussen de partijen. 
Tevens kunnen via deze weg knelpunten worden 'opgeschaald' van projectniveau naar het niveau van 
het experiment.

Werkwijze Intensivering 
Inhoudelijke projectbegeleiding
Vooreesteld wordt de huidiee beeeleidine uit te breiden met de volgende werkzaamheden:

Inhoudelijke ondersteuning
Door iBK wordt een projectgroep ingesteld ter ondersteuning van de deelnemers aan het experiment, 
bestaande uit de begeleiders van de hiervoor genoemde pilots, aangevuld met een medewerker van BZK. 
In overleg met de gemeenten en waarborginstellingen wordt bepaald welke ondersteuning specifiek 
noodzakelijk is. Op voorhand wprdën de volgende actiés in gang gezet: '
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Uitvoering en planning
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit iBK, onder begeleiding van

van^^^^^^^l Voorstel dat voor BZK
aanschuift.

De werkzaamheden starten op korte termijn, zo spoedig mogelijk na akkoord van BZK. De 
werkzaamheden starten met het selecteren van de te begeleiden projecten, waarover op korte termijn 
afspraken gemaakt worden met de waarborginstellingen.

Kosten aanvullende werkzaamheden
De kosten voor de hiervoor beschreven werkzaamheden zijn op basis van in totaal Iprojecten 
opgenomen in onderstaande tabel. Uitgangspunt is een gemiddeld uurtarief vanexclusief BTW.

Activiteit Aantal activiteiten Aantal uren Totaal Kosten

■1
1 11 ■1 11 1J J■ |_

1 Totaal, uren per project I __ 1Kostenl projecten m jTotaal kosten aanvullende werkzaamheden (inclusief BTW)
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Ministerie van Binnenlandse Zaken'en 
Konin kri jksrelaties

Subsidieaanvraagformulier
Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. De toelichting treft



Subsidleaanvraagformuller

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk invullen van 
de subsidieaanvraag.

Een volledige aanvraag is ondertékend door de daartoe bevoegde statutair 
'bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar:

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninknjksreinties 
Directoraat Generaal Wonen en Bouwen 
Directie Bouwen 
t.a.v.

Postbus 20011 
2500 BA Den Haag
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Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

1.1.1 Gegevens organisatie

Organisatie Instituut voor Bouwkwaliteit

Rechtsvorm Stichting

Kvk Inschrijfnummer 59078979

BTW-nummer '

Banknummer
Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit

Bezoekadres -

Postadres Oosterstraat 43
2611 TV DELFT

Contactpersoon

Contactpersoon

Functie Secretaris

Telefoon

E-mailadres l@lnstituutbouwkwalltelt.nl
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Subsidleaanvraagformulier

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doel

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidiëren activiteit.

Op 24 oktober 2014 (nummer VP H18-8413) hebben wij de beschikking 
ontvangen voor subsidie voor.het begeieiden van pilotprojecten in het kader 
van de Wet kwaiiteitsborging voor het bouwen (Wkb). inmiddeis zijn 11 
pilotprojecten in uitvoering of reeds afgerond en zijn de leerpunten uit die pilots 
gedeeld met kwaliteitsborgers, instrumentaanbieders, aannemers en 
gemeenten.

Het grootste project binnen de piiots is het experiment op basis van de Crisis
en herstelwet, het project Keurmerk Garantiewoning. Op basis van het 
uitvoeringsbesiuit crisis- en herstelwet wordt de kwaliteitsborging bij 
grondgebonden woningen die vaiien onder het betreffende keurmerk 
georganiseerd door drie waarborginsteliingen. Gemeenten kijken mee en 
fungeren als klankbord voor de waarborginsteliingen. iBK ondersteunt dé piiot 
door het begeleiding van het proces en het rapporteren over de resultaten.

/
Tijdens recent overieg tussen medewerkers van uw ministerie, de 
deeinemende gemeenten en iBK hebben de gemeenten aangegeven graag 
meer en meer inhoudeiijke begeleiding van de pilots te willen. Vanuit hun 
huidige (dubbel)roi is het vaak moeiiijk om en feedback te geven daar waar 
instrumenten voor kwaiiteitsborging verbetering behoeven en zonodig op te 
treden als bevoegd gezag. Om tegemoet te komen aan de wens van de 
gemeente hebben wij - in ovérieg met uw ministerie en de deelnemende 
gemeenten - een voorstel gemaakt voor intensivering van de begeieiding. Dit 
voorstei is ais bijiage bij deze formuiier gevoegd.

1.2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toelichting 
waarmee u uw doel wilt bereiken.
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Subsidieaanvraagfbrmutier

1.2.3 Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project?

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben?

Welk Is de looptijd van de gesuteldieerdé 
activiteiten

Indien mogelijk, wilt u een voorschot?

Hoe wilt u het voorschot uitgekeerd krijgen? 
genoemd onder 1.1.1

1-12-2016
31-12-2017

Ja

Op rekening

1.3 Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum

1 november 2016

Plaats

Delft

Handtekening

Bij deze aanvraag dient u minimaal de volgende bijlagen mee te sturen:

1. Beleidsplan, Projectplan of activiteitenplan van de te subsidiëren 
activiteiten; Zié memo 201610O3HyE - voorstel intensivering experiment Chw

2. Begroting van de activiteiten, minimaal onderverdeel in personele en 
materiële kosten per activiteit en voorzien van een dekkingsvoorstel 
van die kosten; zie memo 20161003HvE - voorstel intensivering experiment Chw

3. Verklaring de-mlnimissteun (of een toelichting waarom deze niet van 
toepassing is voor de subsidieaanvrager); oe stichting instituut voor 
Bouwkwaliteit (iBK) is door de drie kwartiermakers opgericht met hei uitsluitende 
doel om uitvoering te geven aan de aanbeveling die is gedaan in de 'routekaart naar 
private kwaliteitsborging' ontwikkeld onder de vlag van hét mede door uw ministerie 
ingestelde Bouwteam. De stichbng iBK zal wórden opgeheven zodra de in de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) genoemde Toèlatingsorganisatie 
operationeel is en het iBK haar voorbereidende werk aan dit ZBO heeft 
overgedragen. Ook ligt opheffing van het iBK in de rede indien door onvoorziene 
omstandigheden de Wkb niet zou worden doorontwikkeld en ingevoerd. Het iBK 
verricht intermediaire werkzaamheden tussen de rijksoverheid en het veld, zijnde de

Pagina 6 van 9



Subsidieaanvraagformulier

4.

5.

Nederlandse bouwwereld, met name de daarin actieve koepelorganisatie en 
voortrekkers, betrokken bij het huidige emnieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor 
het bouwen. Het IBK biedt geen diensten of producten aan op een (potentiële) 
economische markt.
Bewijsstuk waaruit de bevoegdheid blijkt van de ondertekenaar van 
de subsidieaanvraag; uittreksel kvk stichting instituut voor Bouwkwaliteit - 
reeds< bij u békend .
Bewijsstuk waaruit biijkt wie de eigenaar is van het 
bankrekeningnummer. Reeds bij u bekend

Het geheel,.bestaande uit de aanvraag en bijlagen, di?nt u te voorzien 
van een ondertekend en gedateerd begeleidend schrijven waarin u
eventueel aanvullende.Informatie, bijvoorbeeld ten behoeve van de
besluitvorming over uw aanvraag, kunt verhielden.
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Subsidleaanvraagformulier

Toelichting

Aan te leveren informatie
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeiing 
genomen. Een voiiedige aanvraag heeft betrekking op één project, is 
voiledig ingevuid en gaat vergezeid van alie gevraagde bijiagen en 
bescheiden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vuit u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres geiijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vuiien.

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorietters en de voiiedige uitgeschreven tussenvoegseis en 
achternaam van de contactpersoon in te vuiien (dus niet"v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doel
Hier geeft u kort aan wat u bereikt wiit hebben ais het project is afgerond. 
U kunt hier ook eventueie producten benoemen die het project zal 
opleveren (bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reëie opgave van wat u wiit bereiken. Het ai dan niet reaiistisch 
zijn van de doeisteiling weegt me bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet 
te nemen acties weer per activiteit. U dient tevens aan te geven weike 
resuitaten en effecten de omschreven activiteiten opieveren. U vuit bij 
iedere activiteit in weike resuitaten en effecten de activiteit opievert voor 
de doeisteiiing van het project.

U dient de resuitaten en effecten "output en outcome gericht" te 
formuieren. Ais output wiit u bijvoorbeeid bij activiteit 1 een congres of 
bijeenkomst organiseren. Resuitaten en effecten kunnen in dit verband 
zijn dat u 600 uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen 
en 20 deelnemers hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en looptijd 

KsiSten
Vul zowel de totale,kosten van het project in als het deel van de kosten 
dat u gesubsidieerd wilt hebben. Het gevraagde gesubsidieerde bedrag 
wordt in relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de activiteiten 
die u wilt ontplooien, meegewogen in de beoordeling.

l-QOPtiid
Geef hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben 
wij nodig voor de planning van de verantwoording en afwikkeling in geval 
van verstrekking van de subsidie.
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Bevoorschottino
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en in hoeveel 
termijnen u het voorschot uitgekeerd wilt krijgen. Het is ter beoordeling 
aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of zij 
akkoord gaat met uw voorstel.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij 
behandeling van uw aanvraag controleren wij of de bestuurder staat 
geregistreerd in het KvK-register. Indien de bestuurder niet in het KvK is 
opgenomen, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Indien er 
sprake was van een wisseling van bestuurder, dient een Kvk-uittreksel 
mee te worden gezonden.

Behandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderingsgevallen geldt een 
termijn van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarbij 
sprake is van EU-cofinanciering of bij aanvragen waarvoor een 
beoordelingscommissie moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 
weken na ontvangst van uw aanvraag een ontvangstbevestiging waarin de 
behandeltermijn staat vermeld.

Ontbrekende informatie
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig 
is, ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de 
ontbrekende informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de 
informatie aan te leveren.

Üw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Ministerie van Binneniandse Zaken en
Koninkrijksrelaties/ DGBW 
T.a.v. drs.[
Postbus 20951 
2500 EZ Den Haag

Geachte heerl

Datum 1 november 2016
Onderwerp Verzoek aanvullend subsidie 

begeleiding experiment 
Garantiewoning

Uw kenmerk ,
Ons kenmerk 20161001BZK/IB

Op 24 oktober 2014 (nummer VP H18-8413) hebben wij de beschikking ontvangen voor 
subsidie voor het begeleiden van pilotprojectèn in het kader van de Wet kwaliteitsborging 
voor het bouwen (Wkb). Inmiddels zijn 11 pilotprojecten in uitvoering of reeds afgerond en 
zijn de leerpunten uit die pilots gedeeld met kwaliteitsborgers, instrumentaanbieders, 
aannemers en gemeenten.

Het grootste project binnen de pilots is het experiment op basis van de Crisis- eri herstelwet, 
het project Keurmerk Garantiewoning. Op basis van het uitvoeringsbesluit crisis- en 
herstelwet wordt de kwaliteitsborging bij grondgebonden woningen die vallen onder het 
betreffende keurmerk georganiseerd door drie waarborginstellingen. Gemeenten kijken mee 
en fungeren als klankbord voor de waarborginstellingen. iBK ondersteunt de pilot door het 
begeleiding van het proces en het rapporteren over de resultaten.

Voor de uitvoering van deze extra werkzaamheden vragen wij u een aanvulling op de reeds 
verstrekt subsidie van inclusief de BTW. Een onderbouwing van de kosten is
opgenomen in bijgevoegd memo.

Mocht u naar aanleiding van'dit verzoek nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vrieni

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Oosterstraat 43 
2611TV Delft

^■@instituutbouwkwaliteit.nl 
www.institiiutbouwkwaliteit.nl 
tel:|

BTWnr: NL853307908B01 
KvK; 59078979



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksielaiics

BESLUITVORMINGSMEMO

De directeur Bouwen en Energie
DIrecUe Bouwen en 
Energie

Afdeling Bouwregelgeving en 
Bouwkwaliteit

Contactpersoon

Datum

9 november 2016

memo aanvullende subsidie Intensivering begeleiding 
experiment garantiewoning

Aanleiding
In augustus 2016 is er persaandacht geweest voor mogeiijke incidenten in het 
experiment keurmerk garantlewoningen in Den Haag. Naar aanleiding hiervan 
heeft de minister tijdens de begrotingsbehandeling aan de Tweede Kamer 
toegezegd om te komen met een tussenevaluatie van lopende proefprojecten. De 
tussenevaluatie is 8 november Jongstleden opgeleverd en zal binnenkort en nog 
voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel kwaliteitsborging aan de 
Tweede Kamer worden aangeboden. Parallel hieraan heeft BZK gesprekken 
gevoerd met de partijen in het experiment keurmerk garantiewoning om 
afspraken te maken over mogelijkheden voor verbetering van de uitvoering van 
het experiment.

intensiverina'van de inhoudelijke ondersteuning. Dit houdt In hoofdlilnen in:

Het projectvoorstel is uitgebrelder beschreven in net bijgevoegae memo 
'Intensivering ondersteuning pilots project Keurmerk Garantiewoning' van het iBK.
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BESLUrrVORMINGSHEMO Datum
9 november 2016

Beleidsrelevantie
De proefprojecten hebben een belangrijke ról voor een goede inwerkingtreding 
van het nieuwe stelsel. Het is van belang dat déze optimaal worden benut. 
Daarvoor is goede begeleiding en óndefsteuning^nodig. , - .

Kosten en budget ______
De kosten bedragen euro (inclusief btw). De totale subsidie van BZK
voor de begeleiding van het experiment keurmerk garantiewoning komt hiermee 
ppeuro (inclusief btw).

Hiervoor is ruimte in het bestedingspian 2016 van de afdeling B&B. Kostenplaats 
625.01.
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Checklist risico-analyse en Inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zullen in samenhang worden beoordeeld. In beide gevallen moet er 
gekeken worden haar de aanvrager en naar de activiteiten'die worden beoogd,

Het invullen van de checklist is een verplicht onderdeel (ook.ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te allen tijde in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met Annemarie de Borst (06.5280 9520 of 
jj||m^[jm@minbzk.nll
Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag:

Periode:.

Vraag Ja/nee Risico Toeiichting
1 Hoog Midden, Laag

AANVRAAG
Indién de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen problemen 
.'voordedaan? Zo la. welke?

Nee X

Indien er. een verzoek om 
aanvullende informatie moest 
wórden gevraagd, kon deze 
informatie gerhakkelijk én snel 
wórden aahaelevefd?

nvt X

ACTVITEITEN
Is het dóel van de subsidie helder' 
beschreven in de aanvraag?

ja X

Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?

ja

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidslijnen van BZK?

ja X ,

Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de activrteiten reeds hebben 
plaatsgevonden is het resultaat meetbaar 
en het risico oo M&O kleiner.)

nee

-

X



FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoende inzicht in de'besteding 
van de subsidlemiddelen?

ja X

Is ér vojdoende vertrouwen dat de 
activiteiten met deze subsidie 
gefinancierd kunnen worden?

ja X

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde 
termijn kunnen worden voltooid?

ja X

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden uitgevoerd?

nee X
'

Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?

ja X

Dragen de activitelten voldoende 
bij aan dé doelstelling van de 
subsidie? ’ 1

ja X

Béstaat er voldoende vertrouwen 
in de.capaciteit om dé activiteiten 
'naar behoren uit te voeren?

ja X

TOTAAL OORDEEL X

Alleen toelichten als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoord Ja Is, Is het risico laag.

Naam: I
Datum: 9 november 2016



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Instituut voor BouwkwaliteiL 
T.a.v. ir. I 
Oosterstraat 43 
2611 TV DELFT

Datum 5 december 2016
Betreft Aanvulling subsidie begeleiding en kennisverspreiding pilots

kwaliteitsborging

Directoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Programmadirectle Bauwen en 
Energie

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersonn

J@mlnbzk.nl

Kenmerk
2016-0000727964

Uw kenmerk

Geachte heerj

Naar aanleiding van uw verzoek (d.d. 1 november 2016), wijzig ik met dit besluit 
de beschikking (kenmerk 2014-0000539286, d.d. 24 oktober 2014).

Onder verwijzing naar uw verzoek om een aanvullende subsidie inzake de 
"kennisverspreiding pilots kwaliteitsborging" deel ik u mee dat ik bereid ben u, op 
grond van de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 
2013, een aanvullende projectsubsidie toe te kennen van Gm^^^m^iermee 
wordt het subsidiebedrag van bovengenoemde beschikking gewijzigd naar €

cl
Conform bovengenoemde regeling wordt een voorschot verstrekt van €|
(100%) van de aanvullende subsidie voor het bekostigen van de werkzaamheden. 
Na het verzenden van de beschikkin^wordHie^oorschot betaa|b||r gesteld op 
uw rekeningnummer IBAN en BIC ten name
van Stichting instituut voor Bouwkwaliteit.

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

Ik verzoek u alle correspondentie, zoals de aanvraag tot vaststelling, over deze 
projectsubsidie onder vermelding van het kenmerk van deze briefen het 
verplichtingennummer H18-8413 te richten aan:

" Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties
Wonen en Rijksdienst, DGWB/directie Bouwen & Energie 

. Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

De subsidievoorwaarden in de beschikking (kenmerk 2014-0000539286, d.d. 24 
oktober 2014) blijven onvoorwaardelijk van kracht.

Paoina 1 var 7



Datum
5 december 2016
Kenmerk
2016>0000727964

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnfomjeerdjlocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer|^H^|, email: 

lotminbzk.nl.

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

irecteur Programmadirectie. Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. Bouwen en 
Energie/F.G. ücher, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, 
voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan 
van de gronden waarop het bezwaar berust en zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het 
bezwaar Is gericht
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CHECKLIST WIJZIGEN VERPLICHTING - UITGEBREID - SUBSIDIE/ BIJDRAGE/ INKOOP

CONTROLE AANVRAAG ACTIE
De juiste werkstroöm is gebruikt
- bij Subsidie: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen"
- bij Bijdragen: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen"
- bij Opdrachten: werkstroom "Inkoop/inhuur gunning"

Indien niet de juiste werkstroom is gekozen: 
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
werkstroom te kiezen.

Benodigde documentatie is aanwezig
Wijzigen verplichtlnoenbedraQ
- bij Subsidie: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking
- bij Bijdragen: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde béschikking / 
overeenkomst
- bij Inkopen: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde overeenkomst

Wijzigen budoetreoel
Budgethouder(s) moet(en) akkoord hebben gegeven 
voor het totale verplichtingenbedrag. Dit akkoord moet 
zijn vastgelegd

Wijzigen kaslaren
Er dient een onderbouwing van de beleidsdirectie 
aanwezig te zijn. Deze onderbouwing moet door een 
gemandateerde budgethouder zijn geaccordeerd

Wijzigen pientjatbm

Afboeken van verplichtingen
Er moet een verzoek van de financieel medewerker 
aanwezig zijn met daarin de reden van afboeking. Er 
moet gekeken worden of er voorschotten zijn afgeboekt.

Indjen niet de juiste documentatie aanwezig 
is:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
documentatie toe te voegen.

Werkstroomeigenschappen zijn volledig ingevuld
Subsidies/Bijdrage
- Beslissing toekennen of afwijzen
- Voldaan aan eisen
- Einddatum
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht >€ 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregèl
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code (optioneel)

Inkoop
- Verplichting instellen ophogen door FEZ
- Verzenden
- Inkoopregels gevolgd
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht > € 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- kasraming
- Einddatum contract'
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code (optioneel) ___________________________

Indien een of meer parameters niet (juist) 
zijn ingevoerd:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek om de gegevens 
aan te vullen.

Budgethouder is gemandateerd
In het parafenregister van webfocus staat dat de 
budgethouder is gemachtigd voor het bedrag.

Indien niet een gemandateerde 
budgethouder heeft getekend:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de overeenkomst of 
beschikking te laten ondertekenen door een 
gemandateerde budgethouder.

Eventuele opmerkingen:

Naam: Datum:

05-12-2016

Werkmapnum
mer:
2016-5124B



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA OEN HAAG

Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit 
De heer|
Oosterstraat 43 
2611 TV DELFT

Dlr«ctoraat-Generaal 
Bestuur en Wonen
ProgrammadlrecBe Bouwen en 
Energie

Turfmarkt 147 
2511 OP DEN HAAG 
Postbus 20011 
2500 EA OEN HAAG
Contactpersoon 
De heeri

{{grmlnbzk.nl '

Datum 27 februari 2017
Betreft H18-8489 IBK Aanvulling subsidie "Ophchten

Toelatingsorganisatie"

Geachte heerj

Onder verwijzing naar uw brief van 22 december 2016, kenmerk 
20161222/JB^B, waarin u verzoekt om een - aanvullende - subsidie voor het 
project "Oprichten Toelatingsorganisatie" deel ik u mede dat ik bereid ben u, op 
grond van artikel 2 van de Kaderwet overige BZK-subsIdies, het Kaderbesluit 
BZK-subsidies en de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 
20^^en - aanvullende - subsidie toe te kennen voor een bedrag van maximaal 

voor de volgende activiteit(en); -

Kenmerk
2017-0000052015

Uw kenmerk

Pagina 1 van 4



Deze subsidie is aanvullend ten opzichte van de eerder aan u toegekende 
subsidies voor dit project en deze activiteiten. Aan u zijn eerder de volgende 
subsidies voor dit project en deze activiteiten toegekend:

DIrectoraat-Generaal 
Bestuur en Wonen
Programmadirectte Bouwen 
en Energie

Datum
27 februari 2017
Kenmeiii
2017-0000052015

Datum
beschikking
03-02-2015
27-06-2015
09-12-2015
03-08-2016
31-08-2016
Subtotaal
Huidige
beschikking
Totaal

Kenmerk

2015-0000042261
2015-0000412790
2015-0000705806
2016-0000433967
2016-0000451982

2017-0000052015

Bedrag subsidie Voorschot

Alle bedragen zijn inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, 
waaronder de BTW.

Conform bovengenoemde regeling wordt een voorschot verstrekt van 
C^^^^van de aanvullende subsidie voor het bekostigen van de 
werkzaamheden in het eerste kwartaal 2017.
U ontvangt dit voorschot in februari 2017 op rekeningnummer IBAN 
^^|[|||||||jjjjjjj||jjj||j|||| ten name van Stichting instituut voor Bouwkwaiiteit.

Aan het einde van het eerste kwartaal 2017 geeft u schriftelijk beargumenteerd 
aan of uw werkzaamheden zijn afgerond of dat binnen beschrijving van de 
activiteiten van de subsidieaanvraag nadere werkzaamheden nodig zijn. Als het 
ministerie van BZK u schriftelijk toestemming geeft voor de uitvoering van de 
nadere werkzaamheden, wordt een tweede voorschot verstrekt van 
betaalbaar gesteld op bovenstaande rekeningnummer.

Alle gesubsidieerde activiteiten worden uitertijk op 31 december 2017 afgerond. 
Na afloop van de gesubsidieerde activiteit, 31 december 2017, heeft u 13 weken 
de tijd om een vaststellingaanvraag in te dienen voor alle toegekende subsidies. 
Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag daarom uiterlijk op 30 maart 2018 te 
ontvangen.
De subsidie zal binnen 22 weken na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag 
worden vastgesteld op basis van het bij punt a hieronder beschreven bewijs. Na 
vaststelling van de subsidie zal normaliter een restantbedrag op bovengenoemd 
rekeningnummer gestort worden.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals 
die is beschreven in uw brief van 22 december 2016.
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Ten aanzien van alle, toegekende subsidies gelden de volgende verplichtingen;
a. U dient een bewijs te overleggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde 

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

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

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

d. Indien derden worden ingehuurd om commerciële activiteiten te 
verrichten, dient gewaarborgd te worden dat deze activiteiten tegen 
marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd. Aangetoond zal moeten 
worden op welke wijze iBK hiervoor zorg draagt. Eén van de manieren om 
activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te realiseren is 
bijvoorbeeld door middel van het vragen van offertes.'

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

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

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

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Wonen en Rijksdienst, DGBW/programmadirectie Boüwen & Energie 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

DIrectoraat-Oeneraal 
Bestuur en Wonen
Programmadirectle Bouwen 
en Energie

Datum
27 februari 2017
Kenmerk
2017-0000052015
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer||H^^^|, bereikbaar 
onder nummer I

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

Dlrectóraat-Generaal 
Bestuur eh Wonen
Programmadlrectle Bouwen 
en Energie

Datum
27 februari 2017
Kenmerk
2017-0000052015

directeur Programmadirectie Bouwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bIJ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. Bouwen en 
Energle/F.G. Ucher, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, 
voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan 
van de gronden waarop het bezwaar berust en zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het 
bezwaar Is gericht
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 AE DEN HAAG

Instituut voor de Bouwkwaliteit 
De heer|
Oosterstraat 43 
2611 TV DELFT

Datum
Subdossiernummer
Betreft

22 maart 2018 
2014-0000126854
H18-8413 aanpassing en wijziging einddatum 
subsidie IBK "Kennisverspreiding pilots private 
Kwaliteitsborging"

Directoraat-Generaal Bestuur 
‘ Ruimte en Wonen

Turfmarkt 147 
2511 DP DEN haag 
Postbus 20011 
2500 AE DEN HAAG
Contsctpersoon 
De heeri

l@minbzk.nl

Kenmerk
2018-0000168174

Uw kenmerk201B0307^H

Geachte heeri

In antwoord op uw brief van 9 maart 2018 met uw kenmerk 20180307^^J 
waarin u mij verzoekt om uitstel voor het indienen van uw subsidievaststelling en 
aanpassing van de werkzaamheden, wijzig ik hierbij de gemaakte afspraken over 
de aanwending van de subsidie die met mijn aanvullende beschikking van 
5 december 2016 (kenmerk 2016-0000727964) aan u is verleend.

Aan de’activltiaitan wnrHt* fnpnpv/r>enH •

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals 
die is beschreven in uw Toelichting Aanpak evaluaties. Dit zal gebeuren in nauw 
overleg metm|^|^m en|||m||||H||m van de programmadirectie Bouwen 
en Energie.''

In de aanvullende beschikking van 5 december 2016 (kenmerk 2016- 
0000727964) is uitgegaan dat de werkzaamheden 31 december 2017 zouden zijn 
afgerond. Ik verieen u hierbij uitstel tot uiterlijk 31 december 2018.

Voor het overige blijven de voorwaarden en verplichtingen zoals opgenomen in de 
bovenstaande verplichtingen ongewijzigd.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een 
vaststellingaanvraag in te dienen. Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag 
daarom uiterlijk 1 april 2019 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na 
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld.
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Voor vragen kunt u zich wenden tot de heer]
I of email ^^■■i^^l@minbzk.ni

bereikbaar onder nummer

Directoraat-Generaal Bestuur 
Ruimte en Wonen

Ostum
22 maart 2018
Kenmerk
2018-0000168174

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

irecteur Bouwen en. Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/ 
Bouwen en Energie, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet'zijn ondertekend, 
voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te 
gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 £A Oen Haag

stichting Instituut voor Bouwkwaliteit 
De heer ^Hllllimilllllimill
Oosterstraat 43 
2611 TV DELFT

Directoraat’ Generaal 
Bestuur en Wonen
Progremmadirectie Bouw en 
Energie

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.fijksoverheidinl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/mlnbzk
Contactpersoon 
De heerg

@minbzk.nl

Datum
Referentienummer
Betreft

Geachte heerl

6 april 2018 
2018-0000025029
Subsidie IBK "Website en stuurgroep kwaliteitsborging 
2018"

Kenmerk
2018-0000 Kt8506

Uw kenmerk

Onder verwijzing naar uw subsidieaanvraag van 28 februari 2018 waarin u 
verzoekt om een subsidie voor "Website en stuurgroep kwaliteitsborging 2018" 
deel ik u mede dat ik bereid ben u op grond van op grond van de Subsidieregeling 
experimenten en kennisoverdracht wonen 2013, een subsidie toe te kennen voor 
een bedrag van Cj^^^^^Hvoor de volgende activiteiten:
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U kunt het bedrag binnenkort verwachten op rekeningnummer |_____________
t.n.v. Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit. De activiteiten diénen vóór 

31 december 2018 te zijn uitgevoerd.

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

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

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

3. De subsidie is bedoeld voor de periode tot het moment dat het niet meer 
nodig is dat de gesubsidieerde activiteiten door iBK worden uitgevoerd, 
omdat de implementatieregisseur voor het voorgenomen stelsel van 
kwaliteitsborging is gestart met zijn werkzaamheden. Als hiervan sprake 
is voor 31 december 2018, ben ik bevoegd om de subsidie op een lager 
bedrag vast te stellen.

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

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

Directoraat- Generaal 
Bestuur en Wonen

Datum

6 april 20 J 8
Kenmerk
2018-0000148506
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer^||||jj|jj||jjj| bèréikbaar 
onder nummer I

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

Directordat- Generaal 
Bestuur én Wonen

Datum
6 april 2018
Kenmerk
2018-0000148506

I DirecteurSoüwen en Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/B&E, 
Postbus 20011, 2500 EA Den Maag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 
datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop 
het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit 
T.a.v. De heer|
Doste rstraat 43 
2611 TV DELFT

Datum 6 april 2018
Referentienummer 2015-0000012998
Betreft Vaststelling Subsidie IBK ."Toelatingsorga,nisatie Wet

kwaliteitsborging bouwen"

Geachte heerl

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

Datum
beschikking

Kenmerk Bedrag subsidie

03-02-2015 2015-0000042261
27-06-2015 2015-0000412790
09-12-2015 2015-0000705806
03-08-2016 2016-0000433967
13-02-2017 2017-0000052015

Totaal toegezegde 
Bedrag

Directoraat- Generaal 
Bestuur, Ruimte en Wonen

Turfmarkt 147 
Oen Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
wwvr.riJksoverheid.nl

Contactpersoon 
De heers

Itdminbzk.nl

Kenmerk
2018-0000197095

Uw kenmerk 
20180327^

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

Conform uw ingediende verantwoording van 27 maart 2018 stel ik de subsidie 
vast op een bedrag van c|

Aan u is reeds een bedragvan€^|^^^|ats voorschot uitbetaald. Het 
resterende bedrag van i|iii ili|i In iinl en wordt betaalbaar gesteld op
rekeningnummer ^^^^^^m||||^^|ten name van Stichting Instituut voor 
Bouwkwaliteit. '

Pagina 1 van 2



Hoogachtend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Namens deze,

Directoraat- Generaal 
Bestuur, Ruimte en Wonen

Datum
e april 2018
Kenmerlt
2018-0000197095

directeur Bouwen èn Energie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit bestuit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/dIrectie 
Bouwen en Energie, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, 
voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan 
van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het 
bezwaar Is gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Instituut voor de Bouwkwaliteit 
De heer|
Oosterstraat 43 
2611 TV DELFT

Dlrectoraat-Qeneraal 
Bestuur, Ruimte en Wonen
Programmadirectie Bouwen en 
Energie

Turfmarkt 147
Den Haag
Posbus 20011
2500 EA Den Haag
www.r1Jk50verheld.nl
www.facebook.com/mlntak
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon

Datum 20 september 2019
Referentienummer 2014-000012654
Betreft Vaststelling Stichting IBK "begeleiden pilotprojecten en

kennisverspreiding pilots private kwaliteitsborging"

Geachte heer

Op 15 januari 2019 heb ik de verantwoording voor de door u ontvangen subsidie 
begeleiden pilotprojecten en kennisverspreiding pilots private kwaliteitsborging 
ontvangen. Dank daarvoor.

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

Uw eindverantwoording bevat voldoende informatie over de resultaten van de aan 
u verstrekte subsidie.
Op basis van deze gegevens stel ik de subsidie vast op aan u verleende maximale 
bedrag van C^^^^^^iermee is de subsidie definitief toegekend.

Hoogachtend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Namens deze, 1 ’‘' ■

>minbzk.nl

Kenmerk
2019-0000385593

Uw kenmerk

Directeur Bouwèn én^Ehergiè
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Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Mlnirter van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/BBE 
Po^us 20011, 2500 EA Dén Haag. '
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres 
van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo rnogelijk, 
een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht.

Directoraat-Genersal 
Bestuur êii Wonen
Programrriadirectle Bouwen 
en Energie

Datum
20 september 2019
Kenmertc
2019-0000385593

T
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Ministerie vnn Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksiebüos

BESLUrrVORMINGSMEMO

De directeur Bouwen en Energie DIrecrtle Bouwen en 
Energie

Afdeling Bouwkwalite t 
^ntactpersoon

memo Aanvullend voorschot subsidie Instituut Bouwkwaiiteit

Datum 
20 juni 2016

Inleiding
De Stichting Instituut Bouwkwaiiteit is specifiek opgericht om kwartier te maken 
voor de partijen die in aanraking komen met het wetsvoorstel kwaliteitsborging 
en de toelatingsorganisatie (consumenten, bouwers, bevoegd gezag). Hiervoor 
krijgt het iBK subsidie van het ministerie van BZK. Deze subsidie is de enige 
inkomstenbron van iBK.
IBK heeft op IS juni 2016 per brief gevraagd of BKZ het nog niet bevoorschotte 
deel van de subsidie wil uitkeren omdat iBK anders de lopende rekeningen niet 
kan betalen.

Stand van zaken 
Het totaal beschikte subsidiebedrag bedraagt <
20i5f2016). Er is een bedrag van €|____ __
€■■■11^1 is nog niet üitgékeerd door BZK.

_________ (voor de periode
I bevoorschot. Een bedrag van

Beleidsrelevantie:

Advies FEZ
FEZ ispm advies gevraagd. Het advies van FEZ luidt:

Bevoorschotting tót 100% is mogelijk.
In het geval dat 100% wordt bevoorschot, moet in de beschikking worden 
opgenomen dat iBK ondanks het 100% voorschot wel een volledige 
eindverantwoording moet maken: zowel inhoudelijk als financieel.

Budget
Het bedrag van €| 
afdeling Bouwkwaiiteit.

is beschikbaar op de begroting 2016 van de
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VERTROUWELUK Datum

20 Juni 2016

Besiüit'
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m
; Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
, Koninkrijksrelaties

Subsidieaanvraagformulier
Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht 
wonen 2013

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. Oe toelichting treft

Versiedatum: 2 Januari 2017



Subsidleaanvraagformulier

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk invullen van 
de subsidieaanvraag.

Een volledige aanvraag is ondertekend door de daartoe bevoegde statutair 
bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-maii naar: .

<Maiiadre£>

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
<Directora3t Generaali
<Oirectie>
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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Subtidleaanvraagformulier

Subsidieaanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

1.1.1 Gegevens organisatie

Organisatie

Rechtsvorm

Kvk Inschrijfnummer 

BTW-nummer 

Banknummer 

Bezoekadres

TNO

Publiekrechtelijke rechtspersoon met 
wettelijke taak

Anna van Buerenplein 1 2595 DA Den Haag

Postadres Anna van Buerenplein 1 2595 DA Den Haag

1.1.2 Contactpersoon27376655Publieke

Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres

Drs. Ing.

l@tno.nl
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Subsidicaanvraagformulier

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doel

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidiëren activiteit.

In voorliggend projectvoorstel geeft TNO aan hoe invulling kan worden 
gegeven aan het toetsen aan de eisen van het Bouwbesluit op basis van 
een nieuvye technologie die gebaseerd is op BIM. De werkzaamheden^ 
die nodig zijn om deze zogenoemde BIM Bots technologie door te 
ontwikkelen en om een applicatie te ontwikkelen waarrnee een gebouw 
in verschillende fases van het bouwproces getoetst kan worden aan de 
eisen van het Bouwbesluit, zijn omvangrijk, tn voorliggend 
projectvoorstel wordt uitwerking gegeven aan de Proof of Concept 
(PoC). baarbij wordt invulling gegeven aan een deel van de BIM Bots 
architectuur die noodzakelijk is om de toets aan de nieuwe eis aan de 
Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) volgens het Bouwbesluit 
geautomatiseerd uit te kunnen voeren. Deze applicatie wordt aan het 
eind van dit project aan de markt zonder verdere kosten beschikbaar 
gesteld.

Met deze PoC worden een tweetal hoofddoelstellingen bereikt. Enerzijds 
wordt er èen basis gelegd voor de BIM Bots architectuur en anderzijds 
wordt er een eerste deel vari een toepassing ontwikkeld (Automatische 
toets Bouwbesluit, specifiekér de MPG toets) om aan te tonen dat een 
dergelijke toepassing mogelijk is met behulp van deze BIM Bots 
technologie.

Voor meer details wordt verwezen naar het bijgevoegde projectplan.

1.2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toelichting 
waarmee u uw doel wilt bereiken.
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Subsidleaanvraagfomnuller

1.2.3 Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project? 
BTW

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben?

Welk is de looptijd van de gesubsidieerde 
activiteiten

1-10-2018
31-3-2019

Indien mogelijk, wilt u een voorschot? Ja

Geef een onderbouwing bij uw voorschotverzoek, waar uit uw 
liqiiiditeitsbehoefte blijkt gedurende de looptijd van uw subsidieaanvraag:

De looptijd van de gesubsidieerde activiteiten bedraagt 6 maanden. 
De besteding is evenr^g over de looptijd. Gevraagd wordt een 
voorschot van 1 december 2018 en een voorschot van €

3p 1 februari.2019

Heeft u elders subsidie-aanvragen hiervoor 
ingediend en/of ontvangen?

Indien 'Ja' graag uw aanvraag hieronder toelichten

Nee

1.3 Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum 

6 juli 2018 

Handtekening

Plaats

Delft

unctie: Director Buildings, Infrastructure & Maritime

Bij deze aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen: 
projectplan
Een bewijs inschrijving KvK.
Een recent bankafschrift.
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Subsidiéaanvraagformuiier

Toelichting

Aan té léveren infornriatie
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op één project, is 
vpllédig ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijlagen en 
bescheiden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vullen.,

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon in te vullen (dus niet "v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doel
Hier geeft u kort aan wat u bereikt wilt hebben als hét project is afgerond. 
U kunt hier ook eventuele producten benoemen die het project zal 
opleveren (bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reële opgave, van wat u wilt bereiken. Het al dan niet reaiistisch 
zijn van de doelstelling weegt me bij de beoordeiing van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet 
te nemén acties weer per activiteit. U dient tevens aan te geven welke 
resultaten en effecten de omschreven activiteiten opleveren. U vult bij 

•iedere activiteit in welke resultaten en effecten de activiteit oplevert voor 
de doelstelling van het project.

U dient de resultaten en effecten "output en outcome gericht" te 
formuleren. Als output wilt u bij,voorbeeld bij activiteit 1 een'congres of 
bijeenkomst organiseren. Resultaten en effecten kunnen in dit verband 
zijn dat u 600 uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen 
en 20 deelnemers hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en looptijd 

Kasten
Vul zowel de totale kosten van het project in als het deel van de kosten 
dat u gesubsidieerd wilt hebben. Het gevraagde gesubsidieerde bedrag 
wordt in relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de activiteiten 
die u wilt ontplooien, meegewogen in de beoordeling.

Looptijd
Geef hier de totaie looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben 
wij nodig voor de planning van de verantwoording en afwikkeling in geval 
van verstrekking van de subsidie.

Versiedatum: 2 Januari 2017 Pagina 7 van 8



Subsldieaanvraagfbrmulier

Bevoorschottino
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en onderbouw uw 
voorschotverzóek. Het is ter beoordeling aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of zij akkoord gaat met uw 
voorstel en in hoeveel.termijnen u het voorschot uitgekeerd zult krijgen.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij 
behandeling van uw aanvraag dient uw organisatie geregistreerd te staan 
in het KvK-register. Onderteken het formulier met dat datum, plaats, 
handtekening, uw naam en functie.

Behandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderingsgevallen geldt een 
termijn van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarbij 
sprake is van EU-cofinanciering of bij aanvragen waarvoor een 
beoordelingscommissie moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 
weken na ontvangst van uw aanvraag een ontvangstbevestiging waarin de 
behandeltermijn staat vermeld.

Ontbrekende informatie —
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig 
is, ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de , . 
ontbrekende informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de ^ 
informatie aan te leveren.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U wórdt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Besluitvormingsmemo Subsidieverlening

Datum: 12 juli 2018 
Naam beleidsmedewerker: I

TOTAAL ADVIES
1. Wat houdt de subsidieaanvraag in? De ontwikkeling van een systeem voor het 

automatisch toetsen van bouwplannen aan de 
eisen van het Bouwbesluit op basis van een 
nieuvye technologie die gebaseerd Is op BIM.

2. Advies wei/geen subsidie verlenen, wat is de reden?

r

Wel subsidie verlenen

Hoogte van het aangevraagd bedrag en gesubsidieerd 
bedrag:

Aangeyraagd bedrag:
Gesubsidieerd bedrag:

Welke ultvoeringsvarlant wordt gekozen en waarom? Er is gekozen voor ultvoeringsvariant 5. Enerzijds 
is gebleken dat het in de organisatie gestelde 
vertrouwen niet is geschaad en er altijd goed 
overleg is over voortgang etc. Ultvoeringsvariant
5 voorziet hierin.

Welke risico's worden er gelopen en welke maatregelen 
zijn getroffen?

11.1

Looptijd subsidie (startdatum kan niet in verleden liggen) Begindatum 1 oktober 2018
Einddatum 31 maart 2019

1 TOETSPUNTEN SUBSIDIE-AANVRAAG ACTIE VOOR DOSSIER
a Is de aanvraag om subsidie tijdig Ingediend, de 

subsidieactiviteiten moeten dus niet al gestart en/of 
afgerond zijn.

ja

b Is de aanvraag ingediend met het standaardformulier (zie 
onderstaande hyperlink)? Zo nee, zitten alle aspecten uit 
het aanvraagformulier in de subsidieaanvraag?

Standaardformulier subsidieaanvraao

ja

c Zijn de begin- en einddatum van de 
activiteiten/subsidieperiode vermeld, wat zijn deze data?

ja

d Heeft de toets of de aanvrager voorkomt in het M&O- 
reqister FEZ plaatsgevonden?

Wordt door financieel medewerker ingevuld

2 VOLLEDIGHEID AANVRAAG
a Ga na of de aanvraag de volgende vereiste gegevens bevat:

> Doel van de te subsidiëren activiteit;
ja



Overzicht van activiteiten inclusief korte toelichting 
waarmee doel bereikt wordt;
Totale kosten van het project met onderbouwing; 
Bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd; 
Looptijd van de activiteiten;
InschrIJfhummer bij de KvK. De KvK-check voer Je 
uit op het bestaan van de rechtspersoon en de 
statutaire naam (voor adressering van de brieven). 
Bankrekeningnummer waarop de subsidie dient te 
worden gestort. Komt dit overeen met de 
relatiegegevens bij FAR?
Nieuwe aanvragers dienen een bewijs mee te sturen 
dat de bankrekening op naam van de aanvrager 
staat, zodat de relatiegegevens aangemaakt kunnen 
worden. Is dit bewijs meegestuurd?
Indien er sprake is van opgenomen BTW in de 
subsidieaanvraag:
Kan de aanvragen de BTW verrekenen met de door 
hem af te dragen BTW?
Indien er geen sprake is van een regellno:
Wordt een voorschot aangevraagd? Zo ja, is er een 
weergave llquiditeltsbehoefte gedurende het 
boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, 
zo mogelijk per tijdvak van 3 maanden 
meegestuurd?

Indien In de subsidieregeling gevraagd:
is de vereiste de-mihimusverklaring aanwezig?
Is geen winstopslag opgenomen in de 
subsidiabele kosten?

Wordt door financieel medewerker gecheckt. 

Wordt door financieel medewerker uitgezocht.

BEOOROËLÏNG VOORGENOMEN ACTVITEITEN ACTIE VOOR DOSSIER 
(iMvindingen dienen* in de checklist te >. 
wórden opgenomen)

Indien de aanvrager eerder een subsidieaanvraag heeft 
ingédiend, hebben zich toen problemen voorgedaan? Zo Ja, 
welke?

Nee

Is het doel van de subsidie helder beschreven in de 
aanvraag?
Is de uitvoering van de activiteiten helder beschreven In de 
aanvraag?
Passen dé beoogde activiteiten binnen de beleidslijnen van 
BZK en het desbetreffende DG?
Hebben de activiteiten al plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben plaatsgevonden is 
het resultaat meetbaar en het rjsico op M&O kleiner).
Let op niet altijd is het achteraf toekennen van subsidie 
mogelijk!

Nee

Is het aannemelijk dat de activiteiten binnen de gestelde 
termijn kunnen worden voltooid?
FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing voldoende inzicht in de 
besteding van de subsidlemiddelen?
Zijn de geraamde kosten direct toe te rekenen aan de 
activiteiten?
Is er voldoende vertrouwen dat de activiteiten met deze 
subsidie gefinancierd kunnen worden?
Is hét aannemelijk dat de activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden uitgevoerd?

Nee

Is er voldoende vertrouwen in de haalbaarheid van de 
activiteiten?
Dragen de activiteiten voldoende bij aan de doelstelling van 
de subsidie?

g Bestaat er voldoende vertrouwen In de capaciteit om de



activiteiten naar behoren uit te voeren?
h Het thèma waaruit dit betaald moet worden (staat het in 

het bestedingsplan, welk budgetplaats en -positie wordt 
gebruikt);
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Checklist rlsico-analyse en inhoudelijke beoordeling

De Inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zullen In samenhang worden beoordeeld. In belde gevallen moet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het invullen van de checklist is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik).en zal te allen tijde in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met of

B@minbzk.nO

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag: Woningen automatisch toetsen aan Bouwbesluit op basis van BIM Bots technoiogie"C

Periode: 1 oktober 2018 - 31 maart 2019

Vraag Ja/nee - Risico 'Toelichting
Hoog Midden LaagI>z<<

Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen problemen 
voorgedaan? Zo ia. welke?

nee X

Indien er een verzoek om 
aanvullende informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
Informatie gemakkelijk en snel 
worden aangeleverd?

ja X

ACTVITEITEN

Is het doel van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraag?

ja X

Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?

ja X
‘

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidslijnen van BZK?

ja X

Hebben de activiteiten al plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben 
plaatsgevonden is het resultaat meetbaar 
en het risico oo M&O kleiner.)

nee X



FINANCIËLE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoende Inzicht In de bestedjng 
van de subsidlemiddelen?

Ja X

Is er voldoende vertrouwen dat de 
activiteiten met deze subsidie 
gefinancierd kunnen worden?

Ja X

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde 
termlln kunnen worden voltooid?

Ja X

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitgevoerd?

nee X

Is er voldoende vertrouwen In de 
haalbaarheid van de activiteiten?

Ja X
■ ■4 ,

Dragen dé activiteiten voldoende 
bij aan de doelstejllng van de 
subsidie?

Ja X

Bestaat er voldoende vertrouwen
In de capacltelt om de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

Ja X

TOTAAL OORDEEL akkoord X

Alleen toelichten als het antwoord nee Is. Het risico te dan hoog of middel. Als het antwoordje Is, Is het risico laag. 
Naam; |
Datum: 12 Juli 2018



Memorandum s*

Aan
Ministerie BZK
Directeur Bouwen en Energie
Drs.^HBH
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

Stieltjesweg 1 
2628 CK Dem 
Postbus 155 
2600 AD Dein

www.tno.nl

Van
Dr. ir.|

Kopie aan 
Drs.l

I en Drs. Ing.

len ir.l

Onderwerp
Projectvoorstel "Woningen automatisch toetsen aan Bouv^esluit op basis van BIM 

' Bots technologie"

Datum 
12 juli 2018

Onze referentie
PvA BIM Bots Bouwbesluit

Doortdesnummer 
+31(1

Bidgetnutei/
BMtod/PC

Introdudiie
Een bouwvyerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en 
omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit voorschriften voor 
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd.
Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften. Toetsen aan dit 
Bouvdsesluit is een veel voorkomende activiteit binnen het bouwproces waarbij 
meerdere partijen betrokken ajn. Echter, e|k van de partijen voert de voor haar 
van belang zijnde toetsen zelf uit en de partijen delen de resultaten op ad hoe 
basis. Deze inefficiëntie heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van het 
bouwproces. Een ontwikkeling die een positieve invloed heeft op de kwaliteit is dat



bouwende partijen meer en meer gebruik van BIM gaan maken om data te delen. 
Indien het mogelijk wordt om op basis van deze data ook te toetsen aan de eisen 
van het Bouwbesluit en deze uniform te delen, zal de kwaliteit van het ontwerp, de 
uitvoering en de oplevering ook verbeteren en zal het hele bouwproces een 
efficiëntieslag maken. Dit sluit aan op het beleid van de minister van BZK om de 
kwaliteit van het bouwen te verhogen.

In voorliggend projectvoorstel geeft TNO aan hoe invulling kan worden gegeven 
aan het toetsen aan de eisen van het Bouwbesluit op basis van een nieuwe 
technologie die gebaseerd is op BIM. De werkzaamheden die nodig zijn om deze 
zogenoemde BIM Bots technologie door te ontwikkelen en om een applicatie te 
ontwikkelen waarmee een gebouw in verschillende fases van het bouwproces 
getoetst kan worden aan de eisen van het Bouwbesluit, zijn omvangrijk. In 
voorliggend projectvoorstel wordt uitwerking gegeven aan de-Proof of Concept 
(PoC). Daarbij wordt invulling gegeven aan een deel van de BIM Bots architectuur 
die noodzakelijk is om de toets aan de nieuwe eis aan de Milieuprestatie van 
Gebouwen (MPG) volgens het Bouwbesluit geautomatiseerd uit te kunnen voeren. 
Deze applicatie wordt aan het eind van dit project aan de markt zonder verdere 
kosten beschikbaar gesteld.

Deze PoC moet aantonen dat het mogelijk is om automatisch te toetsen aan de 
eisen van het Bouwbesluit met behulp van de BIM Bots technologie. Vervolgens 
zal TNO deze technologie verder uitwerken voor in eerste instantie de 
gebruiksfunctie wonen en zal een applicatie beschikbaar stellen voor de markt. De 
PoC wordt gerealiseerd begin 2019. In de periode 2019-2021 is TNO voornemens 
de applicatie stapsgewijs uit te bouwen voor de overige eisen uit het Bouwbesluit 
en deze gelijktijdig tegen marktconforme kosten beschikbaar stellen aan de markt.

Met deze PoC worden een tweetal hoofddoelstellingen bereikt. Enerzijds wordt er 
een basis gelegd voor de BIM Bots architectuur en anderzijds wordt er een eerste 
deel van een toepassing ontwikkeld (Automatische toets Bouwbesluit, specifieker 
de MPG toets) óm aan te tonen dat een dergelijke toepassing mogelijk is met 
behulp van deze BIM Bots technologie.

Datum
12 juli 2018

Onze referentie
PvA BIM Bots Bouwbesluit

Blad
2/35

Achtergronden
In verschillende fases van het bouwproces voeren betrokken partijen toetsen uit 
aan de eisen van het Bouwbesluit. Architecten, constructeurs en adviseurs werken 
aan het voorlopig en definitief ontwerp, gemeenten en brandweer (en naar 
verwachting in de toekomst de private kwaliteitsborger) beoordelen de 
vergunningaanvraag (en in de toekomst de oplevering), de aannemer is 
verantwoordelijk voor het bouwen volgens de overeengekomen specificaties en 
ook de toeleverende industrie zorgt ervoor dat hun bouwproducten conform eisen 
van het Bouwbesluit zijn. Echter de verschillende partijen voeren de toetsen ieder 
voor zich uit. De resultaten van de toetsen zijn lang niet altijd goed 
gedocumenteerd en daarmee is het voor andere partijen lastiger om de toetsen te



herleiden. Dit heeft tot gevolg dat de onderlinge aansluiting van de resultaten van 
toetsingen nog verre van optimaal is.

Positief is dat steeds meer partijen zich dit realiseren en meer en meer partijen 
zetten zich dan ook in om informatie over het gebouw te delen op basis van BIM 
technologie. BIM staat voor Bouw Informatie Model (of Management, of 
modellering). Voor dit project werken we op basis van de open standaard IFC, die 
het mogelijk maakt dat verschillende partijen de informatie onderling kunnen 
delen. BIM maakt het mogelijk om het gebouw in verschillende dimensies te 
beschouwen en het kan ingezet worden gedurende verschillende fases van het 
bouwproces en de beheerfase van het gebouw. Naast het delen van informatie 
biedt BIM data ook de mogelijkheid om op basis van deze informatie diverse 
activiteiten automatisch uit te laten voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het toetsen van 
het gebouw aan de eisen van het Bouwbesluit.

TNO heeft hier in de afgelopen drie jaar nader onderzoek naar uitgevoerd.
Voor de Building and Construction Authority (BCA) in Singapore is een onderzoek 
gedaan naar de haalbaarheid van verschillende categorieën van eisen uit het 
Bouwbesluit. In het project (voorjaar 2017) is aangetoond dat met bepaalde 
technologie een hoge mate van nauwkeurigheid behaald kan worden in de 
toetsing, zonder veel eisen te hoeven stellen aan de structuur van de 
gebruikersdata.
Verder is TNO nagegaan of het mogelijk is om de eisen en bepalingsmethoden uit 
het Bouwbesluit, de aangewezen NEN-normen en andere bronnen volledig te 
automatiseren. In opdracht van het ministerie VWS heeft TNO daartoe een 
onderzoek uitgevoerd. Zie TNO-rapport 2015 R11060 “Risicogestuurde 
brandveiligheid in de langdurige zorg - Onderbouwing van een »
beslisingsondersteunend model”) en de demo op
httD://voutu.be/AWWGMmKLN8a. De conclusie is dat de logica die ten grondslag 
ligt aan het Bouwbesluit inderdaad te automatiseren is. Wel moet er aan BIM 
modellen nog veel aanvullende informatie over bouwproducten en specifieke 
Bouwbesluit begrippen worden'toegevoegd.

Daarnaast heeft TNO de principes van de zgn. BIM Bots technologie uitgewerkt. 
Daarbij kunnen “robots” (de Bots) op autonome wijze data uit een BIM model 
lezen, een analyse op uitvoeren en het resultaat terugkoppelen naar de gebruiker 
en de data van het BIM model verrijken. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de 
nog uit te werken BIM Bots technologie net zoals BIM ook gebaseerd is op open 
standaarden. Daardoor kunnen meerdere partijen straks Bots ontwikkelen en 
beschikbaar stellen en zijn gebruikers van Bots in staat om zelf een set van Bots 
te gebruiken en niet afhankelijk te zijn van een bepaalde softwareleverancier (een 
zogenaamde vendor lock-in). TNO heeft in verschillende EU-projecten laten zien 
hoe de BIM Bots technologie kan worden ingezet. Dit betreft de EU-projecten 
ELASSTIC en STREAMER.
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ELASSTIC: Enhanced Large scale Architecture with Safety and Security 
Technologies and special Information Capabilities. Binnen dit onderzoeksproject is 
onderzocht op welke wijze in de ontwerpfase van grote en complexe gebouwen



obv een BIM model de veerkracht en de veiligheid van gebouwen verbeterd kan 
worden.

STREAMER; Dit project had tot doel om energiegebruik en CO2 reductie van 50% 
in de komende tien jaar te realiseren binnen een ziekenhuiscomplex. Hier is 
gebruik gemaakt van BIM modellen in combinatie met Geo Informatie Systemen 
(BIM-GIS).

Ook in het lopende project Built2Spec worden aspecten van de BIM Bots 
technologie uitgewerkt. Deze projecten hebben inzichtelijk gemaakt dat naast het 
ontwikkelen van de architectuur voor de open standaard van de BIM Bots 
technologie, ook nadrukkelijk aandacht moeten worden besteed aan het ontsluiten 
van specifieke data van bijvoorbeeld toeleveranciers en de ontwikkeling van een 
dashboard om het feitelijke toetsingsproces te kunnen aansturen. Daarnaast mag 
niet vergeten worden dat het belangrijk is om de voorwaarden voor het gebruik 
van de technologie vast te stellen, bijvoorbeeld over het delen van informatie en 
toetsingsresultaten tussen partijen.

Automatisch toetsen aan het Bouwbesluit op basis van BIM Bots technologie zal 
bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van het bouwproces 
en de kwaliteit van het gebouw. Tevens zullen de kosten voor het toetsen aan het 
Bouwbesluit dalen en wordt het gemakkelijker om meerdere ontwerp alternatieven 
onderling te vergelijken. Dit sluit direct aan bij de doelstelling van de minister van 
BZK om de kwaliteit in de bouw toe te laten nemen waarbij de wensen van de 
bouwconsument een centrale rol kunnen krijgen. Deze aanpak is ook bruikbaar 
binnen het huidige stelsel van de beoordeling van de bouvyaanvraag door de 
gemeente. Daarnaast sluit deze direct aan bij het voorgenomen stelsel van de 
private kwaliteitsborging waarbij het gebouw beoordeeld moet zijn op het moment 
van oplevering.
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Doel en resultaten
Het project heeft als doel aan te tonen dat het concept van het automatisch 
toetsen aan het Bouwbesluit op basis van BIM Bots technologie ook daadwerkelijk 
mogelijk is. Daarbij ligt de focus op afdeling 5.2 van het Bouwbesluit waarin de eis 
voor de milieuprestatie is gesteld. Het onderzoek is gericht op het ontwikkelen van 
de architectuur van de BIM Bots technologie en het implementeren van eisen en 
bepalingsmethoden uit het Bouwbesluit, NEN-normen en andere bronnen.
Met deze PoC worden een tweetal hoofddoelstellingen bereikt. Enerzijds wordt er 
een basis gelegd voor de BIM Bots architectuur en anderzijds wordt er een eerste 
deel van een toepassing ontwikkeld (Automatische toets Bouwbesluit, specifieker 
de MPG toets) om aan te tonen dat een dergelijke toepassing mogelijk is met 
behulp van deze BIM Bots technologie.

De werkzaamheden zullen resulteren in:



• Een (set van) Bot(s) voor het automatisch toetsen van de milieuprestatie 
van nieuwbouwwoningen. Deze Bot(s) wordt/worden vrij beschikbaar 
gésteld aan de markt om in de praktijk te worden toegepast.

• Een dashboard voor toetsing Boi^esluit. In Figuur 1 is een impressie 
gegévèn van dit dashboard, waarbij de eindgebruiker een gedetailleerd 
overzicht krijgt yan het resultaat van de toets van het ontwerp van het 
gebouvy aan het Bouwbesluit.

Datum 
12 juli 2018

Onze referentie 
PvABIM Bots Bouwbesluit

Blad
sns

Dashboard 
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Figuur 11mpressie van het Dashboard Toetsing Bouwbesluit

• Een dnetal bijeenkomsten van de klankbordgroep samengesteld uit 
vertegenwoordigers van betrokken stakeholders.

• Een publicatie over het projectresultaat in het blad Bouwtkwaliteit in de 
bouw.

• Een roadmap en Plan van Aanpak “BIM Bots Bouvytbesluit 2019-2021° 
voor de verdere ontwikkeling van een BIM Bots ecosysteem’ voor het 
toetsen van nieuwbouw vrijstaande woningen, rij^eshuizen en 
appartementsgebouwen aan de eisen van het Bouwbesluit.

’ De term BIM/Bots ecosysteem verwijst naar een systeem waarbij er interactie is 
tussen de individuele onderdelen (de Bots) die autonoom kunnen opereren, maar 
wel gezamenlijk een systeem vormen. Dit biedt allerlei mogelijkheden voor nieuwe 
en bestaande softwarepakketten om onderdeel uit te gaan maken van dit 
ecosysteem



Toetsing Bouwbesluit o.b.v. BIM Bots technologie
Onderstaande Figuur 2 is een schematische weergave van het concept voor een 
automatische toets van het Bouwbesluit op basis van de BIM Bots technologie. 
Deze PoC licht zich op de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Het onderstaande 
overzicht geeft een impressie van het geheel om zo de context van het concept te 
schetsen, Onderstaand Bots zullen dan ook niet allemaal in de komende PoC 
ontwikkeld worden.
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Figuur 2 Concept groeimodel Automatische toets Bouwbesluit

Om een dergelijk netwerk van autonome Bots te laten functioneren en interacteren 
zal er een architectuur worden ontwikkeld die dit mogelijk maakt. Een uniforme 
interface en taal op basis waarvan de diverse BOTS straks met elkaar kunnen 
interacteren en elkaar begrijpen. De benodigde ingangsdata die BIM Bots 
verwacht is gebaseerd op IFC die afkomstig is van de output van een bestaande 
BIM-tool.

Swteem-onderdeel toelichting

Q
I'm

\

Eindgebruiker / BIM-tool / IFC: De eindgebruiker van 
een Bllvl-tool waarin het ontwerp van het gebouw wordt 
gemaakt. Tijdens deze PoC zal gebruik worden gemaakt 
van een aantal BIM-tools zoals Revit, FreeCAD en 
ArchICAD. De term IFC staat voor Industry Foundation 
Classes (IFC) en is èen neutraal en open data formaat 
voor het uitwisselen en delen van BIM-Informatie.



wm
_ _

Bouwbesluittoets: De Bot die de toetsen op de 
Bouwbesluit onderdelen straks coördineert. Deze Bot 
maakt op haar beurt gebruik van een aantal 
ondersteunende Bots, afhankelijk.van de het hoofdstuk / 
artikel waarop de toets moet plaatsvinden. Tijdens de. 
PoC zal dé Bot die de milieuprestatietoets uitvoert 
kunnen worden aangeroepen, maar op termijn zal de 
Bouwbesluittoets Bot een scala aan Bots kunnen 
aanroepen. ____
Dashboard Bouwbesluit: Dit geeft de eindgebruiker een 
gedetailleerd overzicht van de resultaten van de toetsen 
per hoofdstuk / afdeling. Zie ook figuur 1 voor een 
impressie van het dashboard. Dit dashboard kan de 
eindgebruiker ook delen met andere partijen.

Milieuprestatietoets (MPG): Dit is de Bot die toets op 
Afdeling 5.2 van het Bouwbesluit uitvoert.

\
Brandveiligheidstoets: Dit is de Bot die een toets op de 
brandveiligheid gaat uitvoeren (onderdeel van Hoofdstuk 
2 van het Bouwbesluit). Deze bot is ter illustratie 
opgenomen en zal geen onderdeel uitmaken van de 
PoC.

Energietoets: Dit is de Bot die een toets op de 
brandveiligheid gaat uitvoeren (onderdeel van Afdeling 
5.1 van het Bouwbesluit). Deze Bot is ter illustratie 
opgenomen en zal geen onderdeel uitmaken van de 
PoC.

Materialendatabase: Dit is een database met daarin alle 
verschillende materialen met hun specifieke 
eigenschappen, welke gebruikt worden om de 
milieuprestatie te berekenen.
Indien een materiaal zich nog.niet in de database bevindt 
zal het systeem een suggestie doen, dan wel de '. 
eindgebruiker vragen een suggestie te doen om de 
database met de juiste informatie te verrijken. Daarnaast 
wordt toeleveranciers van materialen gevraagd om______
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informatie aan de database toe te voegen. Op deze wijze 
ontstaat een “rijke” materialendatabase die wordt gevuld
én daarnaast up to date Is en blijft.___________ __
BIM server: Dit is een open source server die door TNO 
is ontwikkeld en de mogelijkheid biedt om een IFC 
bestand (het databestand met daarin de BIM data) om te 
zetten naar objecten in een database. Dit geeft de 
softwareontwikkelaars de mogelijkheid om op een 
efficiënte wijze met specifieke onderdelen (objecten) van 
een gebouwontwerp te gaan rekenen, aan te passen, te 
selecteren, etc.
Voxel Bot: Voxel is de combinatie van de woorden 
Volume en Pixel en zorgt ervoor dat een bepaalde ruimte 
of een object in een gebouw kan worden weergegeven in 
3D-pixels. Dit is weer nodig om bepaalde checks te 
kunnen doen, zoals bijvoorbeeld valpreventie.

Geometrie Bot: Deze bot controleert eisen op basis van 
de geometrische eigenschappen van een ontwerp. Eisen 
als 'een persoon mag maximaal een meter naar beneden 
vallen, anders moet er een hekje staan' worden door 
deze bot getoetst. Ook de helirigshoek van helingbanen 
en de toegankelijkheid van vluchtwegen en looproutes 
worden bijvoorbeeld door deze bot geanalyseerd.
Unieke waarde van deze bot is dat er door Cloud 
technologie en geavanceerde combinaties met de Voxel 
bot slechts heel weinig eisen aan het IFC model gesteld 
hoeven te worden. Daardoor kunnen veel meer IFC 
modellen uit de praktijk gebmikt worden. Omdat^het niet 
meer noodzakelijk is om een IFC model speciaal te 
prepareren voor een Bouwbesluit toets, verhoogt de 
productiviteit van de bouwsector, en de bruikbaarheid van 
het systeem.■________ _________ ;
Leveranciers: Leveranciers van bijvoorbeeld trappen, 
deuren, daken, enz... kunnen gebruikers ondersteunen 
met autonome bots. Door bijvoorbeeld een standaard 
ontwërp van een trap te controleren op maakbaarheid, 
levertijd, enz.. Ook kan een leverancier materialisering 
toevoegen en aanvullende gegevens zoals aansluitingen 
of suggesties voor alternatieven.
Door een link te leggen met de MPG bot kan de 
materialéndatabase uitgebreid worden.
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Betrokken stakeholders
Verschillende stakeholders zijn door TNO op de hoogte gebracht van het initiatief 
voor de ontwikkeling van een automatische toets aan de eisen van het 
Bouwbesluit op basis van BIM Bots technologie. Onderstaand een overzicht van 
de groepen stakeholders en de partijen die door TNO zijn / worden benaderd. Per 
groep van stakeholders is aangegeven wat mogelijke voordelen van het 
projectresultaat voor de stakeholders zijn.

• Ontwerp en engineering
Architect, constructeurs en adviseurs spelen een belangrijke rol bij de 
totstandkoming van een ontwerp van een gebouw. Het voordeel van het 
automatisch toetsen aan het Bouwbesluit op basis van BIM Bots 
technologie vopr constructeurs en adviseurs is dat de focus zal 
verschuiven van het routinematige werk van het feitelijke toetsen aan de 
eisen van het Bouwbesluit naar optimaliseren van het ontwerp. Naast het 
vergelijken van alternatieve ontwerpen, is het ook makkelijker om vanuit 
meerdere disciplines integraal naar een ontwerp te kijken. Daarnaast kan 
een constructeur of adviseur zich meer toeleggen op het beoordelen en 
onderbouwen van gelijkwaardige oplossingen.
De volgende stakeholders zijn / wórden door TNO benaderd: 

o BNA-|HHH|^HÜ 
o VNconstructers-I
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• Ontwikkeling en uitvoering
Aannemers bepalen de kwaliteit bij de realisatie van een gebouw. Zij 
maken vandaag de dag al gebruik van BIM technologie bij het bouwen, 
waarmee de kwaliteit verbetert. Het voordeel van het automatisch toetsen 
aan het Bouwbesluit op basis van BIM Bots technologie is dat een 
aannemer ook bij nadere detailleringen en herzieningen van het ontwerp 
tijdens dé bouw ervan uit kan gaan dat het ontwerp integraal voldoet aan 
de eisen. Tevens is het op termijn mogelijk om op basis van BIM Bots 
technologie Bots te ontwikkelen die ingezet kunnen worden ter 
ondersteuning van de uitvoering van de werkzaamheden. Denk 
bijvoorbeeld aan een Bot waarmee de kosten van wijzigingen in het 
ontwerp automatisch door te rekenen zijn.
De volgende stakeholders zijn / worden door TNO benaderd: 

o Bouwend NL-nummu 
o Uheto-VNI

• Toelevering
Voor toeleveranciers van bouwproducten is het van groot belang dat de 
prestaties van bouwproducten eenduidig zijn. Door toepassing van 
automatisch toetsen aan het Bouwbesluit op basis van BIM Bots 
technologie wordt bevorderd dat de prestaties ook eenduidig worden 
aangeboden aan de gebruikers. Daarmee krijgen de toeleveranciers ook 

. een beter beeld van wat er in de praktijk wordt gebruikt.
De volgende stakeholders zijn / worden door TNO benaderd:



o Metaalunie - 
o NVTB- 
o 'FME-

Beheer borgingsinstrumenten
In het kader van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen kunnen door 
private partijen verschillende borgingsinstrument worden ingezet om een 
bouwplan te toetsen aan de eisen van het Bouwbesluit. Van bouwplannen 
die op basis van automatisch toetsen aan het Bouwbesluit op basis van 
BIM Bots technologie zijn gebaseerd, kunnen eenvoudiger worden 
vastgesteld of aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan. Bij de toets 
kan dan ook meer de aandacht gevestigd worden op de risicovoNe details 
van het ontwerp en op de onderbouwing van gelijkwaardige oplossingen. 
De volgende stakeholder is / wordt door TNO benaderd: 

o SBK-l
o Woningbqrg-| 
o SWK-I 
o KOMO-I
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Professionele opdrachtgevers
Ook al is een professionele opdrachtgever niet direct betrokken bij het 
toetsen aan het Bouwbesluit op basis van BIM Bots technologie, het zal 
de opdrachtgever wel overtuigen van de kwaliteit van de toetsingen. Voor 
een professionele opdrachtgever wordt het daarmee eenvoudiger om te 
vragen naar alternatieve ontwerpoplossingen en om wijzigingen 
voorgesteld tijdens de bouw eerder te accepteren. Dit is dan mn. gericht 
op het beter onderbouwen van investeringsbeslissingen. Daarnaast biedt 
de BIM Bots technologie de mogelijkheid om bij oplevering van het 
gebouw tegelijkertijd een up-to-date dossier met alle toetsen aan het 
Bouwbesluit op te leveren. Dit is een belangrijk dossier in het kader van 
de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.
De volgende stakeholders zijn / worden door TNO benaderd: 

o VNO-NCW-MKB
o Neprom -| 
o Aedes-|

• Eindgebruikers
Voor eindgebruikers biedt de BIM Bots technologie verschillende 
voordelen. De automatische toets aan het Bouwbesluit op zich is wellicht 
van minder belang voor de eindgebruiker, omdat deze ervan uit moet 
kunnen gaan dat een gebouw inderdaad voldoet aan de eisen gesteld 
door het Bouwbesluit. De voordelen hebben vooral betrekking op het 
resultaat dat de kwaliteit van het gebouw zal toenemen, de optie van Bots 
die ingaan op aanvullende (private) eisen, en de mogelijkheden om 
investeringsbeslissingen beter te onderbouwen.
Deze groep van stakeholders (waaronder VEH, Woonbond, VAC.wonen 
en CG-raad) is voor de PoC niet door TNO benaderd.



• Bevoegd gezag
Volgens de huidige versie van de Woningwet toetst een gemeente (Bouw
en woningtoezicht en brandweer) bij een vergunningaanvraag of het 
ontwerp voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en in de (naar 
verwachting) toekomstige situatie van de wet Kwaliteitsborging voor het 
bouwen controleert de gemeente of bij oplevering is aangetoond dat het 
opgeleverde gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Bij 
toepassing van een automatische toets aan het Bouwbesluit op basis van 
BIM Bots technologie wordt het voor de gemeente makkelijker om vast te 
stellen of een gebouw voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.
Daarmee kan de aandacht zich vooral richten op details met een hoger 
risico.
De volgende stakeholders zijn / worden door TNO benaderd; 

o Gemeente Den Haag - 
o VBWTN - 
o BrandweerNL -
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Uitgevers bepalingsmethoden
Niet alleen in het Bouwbesluit, maar ook in NEN-normen en andere 
bronnen zijn bepalingsmethoden nader vastgelegd. Voor zowel de 
uitgevers als de gebruikers van deze publicaties is het van belang dat zij 
betrokken blijven bij de nieuwste ontwikkelingen.
De volgende stakeholders zijn / worden door TNO benaderd: 

o NEN-^^^^B

Platforms die zich (mede) richten op BIM
Binnen verschillende platforms wordt nadrukkelijk aandacht geschonken 
aan BIM. Uiteraard hebben deze platforms een directe link met het 
automatisch toetsen aan het Bouwbesluit op basis van BIM Bots 
technologie.
De volgende stakeholders zijn / worden door TNO benaderd: 

o BIM Loket 
o Bouwagenda 
o Building SMART 
o Kadaster

Software leveranciers:
Een aanvulling op eigen ontwikkeling om rekenkernen te koppelen met 
BIM. De focus van bijvoorbeeld DGMR ligt met name op het ontwikkelen 
en uitbaten van de rekenkern. Software leveranciers krijgen de 
mogelijkheid om hun tools op te (laten) nemen in het BIM Bots 
ecosysteem, waarbij ze in staat worden gesteld om hun businessmodel te 
handhaven.
De volgende stakeholders zijn / worden door TNO benaderd:

• DGMRtI



In Bijlage A zijn de schriftelijke steunbetuigingen opgenomen van een aantal van 
deze stakeholders.

Klankbordgroep van stakeholders
Bij aanvang van het project zal een representatieve afvaardiging van 
bovenstaande stakeholders worden uitgenodigd om plaats te nemen in de 
klankbordgroep van stakeholders. Belangrijk criterium daarbij is dat de 
vertegenwoordigers niet alleen een vertegenwoordiging zijn voor de gehele 
bouwsector, maar ook inhoudelijk een oordeel kunnen vormen over de 
technologie die in het project wordt ontwikkeld. Het ministerie van BZK wordt 
uitgenodigd om als toehoorder zitting te nemen in de klankbordgroep.
Aan de klankbordgroep zal het ontwikkelde PoC worden gedemonstreerd en de 
groep zal daarbij om feedback worden bevraagd (zie ook het volgende hoofdstuk 
Project aanpak). De groep zal betrokken worden in bepaalde keuzes en 
prioritering die van invloed zullen zijn in de oplossingsrichting van de PoC. Kortom 
de klankbordgroep draagt er aan bij dat er een PoC wordt ontwikkeld in lijn met de 
venwachting van een representatieve groep van toekomstige eindgebruiker.

Project aanpak
Het project zal op iteratieve wijze worden aangepakt zoals weergegeven in Figuur 
3. Op deze wijze zal in nauwe samenwerking met de klankbordgroep het PoC 
ontwikkeld en getoetst gaan worden. Het voordeel hiervan is dat er steeds een 
toets moment is, waarin wordt vastgesteld of het systeem in lijn is met de 
verwachtingen van de toekomstige gebrüikers en kan er tijdig worden bijgestuurd. 
Een cyclus is tijd gedreven en duurt steeds 5-8 weken. Binnen deze tijdspanne 
wordt zoveel als mogelijk de software ontwikkeld die qua functionaliteit door de 
gebruikersgroep in samenwerking met het ontwikkelteam wordt vastgesteld aan 
het begin van een iteratie. Een iteratie ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

• Input klankbordgroep. Aan een geselecteerde groep van toekomstige 
eindgebruikérs / betrokkenen wordt gevraagd haar input te leveren met 
betrekking tot de invulling van de gewenste functionaliteit en haar 
ervaringen uit de dagelijkse praktijk met het ontwikkelteam te delen. In

' een volgende iteratie zal de nieuw ontwikkelde software aan deze 
klankbordgroep gedemonstreerd worden en zal de klankbordgroep daar 
haar feedback op kunnen geven.

• Ontwerp architectuur / flowcharts Bouwbesluit. De BIM Bots architectuur 
zal verder worden uitgedacht en ontworpen welk vervolgens zal resulteren 
in een aantal Bots alsmede de zakeri die “onder de motorkap” van belang 
zijn zoals privacy, security, schaalbaarheid, efficiency, etc. Een ander 
onderdeel van het ontwerp is het “vertalen” van een hoofdstuk, afdeling of 
artikel van het Bouwbesluit in een logische flow chart. De flow charts 
worden opgezet door specialisten van TNO.

• Technologieontwikkeling BIM Bots onderdelen. Hierin wordt alle 
benodigde software ontwikkeld voor de PoC. Dit wordt gedaan aan de 
hand van de ontwerpen van de architectuur en de flow charts. Het
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software ontwikkelteam zal voor een deel bestaan uit TNO-experts en 
voor een deel uit exteme softwareontwikkelaars.

• integratie. Zorgt ervoor dat de verschillende softwareonderdelen op de
- ' juiste wijze met elkaar interacteiren en autonoom kunnen acterm.
• Technische en ftinrtönele validatie. Aan de hand van een testplan wordt 

de ontwikkelde software op een gesftuctureehJe wijze zowel technisch ais 
functioneel getoetst.

Input .
klankbordgroep

Technische en 
; functionéle ; 

-validatie -

\

Integratie

T OnKverp'
I 'architectuur /: 
I flowcharts 
I Bouv/besluit

^ ^^

, Technologies 
ontwikkeling , 

vBIM Bots.
... onderdelen
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Figuur 3 iteratieve aanpak

Aanpak fase 1: Proof of Concept
De PoC zal in een drietal iteraties worden ontwikkeld. Op hoofdlijnen zijn de 
volgende 3 iteraties voorzien (zie ook Figuur 4).
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Figuur 4 aanpak PoC

De drie iteraties worden hieronder beschreven;

1. Prototype rekenmethode: De milieutoets die in afdeling 5.2 van het 
Bouw'besluit moet worden uitgevoerd is in gesimplificeerde vorm te 
herleiden tot de berekening Materiaal x Gewicht. Voor een compleet 
gebouw betekent dit dat voor ieder vertrek en ieder object van zo’ri vertrek 
gekeken moet worden welke materialen zijn er gebruikt met welk gewicht 
In de eerste iteratie virardt deze logica in de software ontvrikkeld.

In deze eerste iteratie wordt ook het dashboard ontwikkeld, waarbij de 
eindgebruiker een gedetailleerd overzicht krijgt van het resultaat van de 
toets van het ontwerp van het gebouw aan het Bouwbesluit.

□ashtnard 
Bouwbesluit To^

Het dashboard zal op verschillende aggregatieniveaus (per hoofdstuk / 
afdeling / artikel) aangeven aan welke eisen is voldaan, waar nog 
informatie ontbreekt en welk deel niet conforrin het Bouviibesluit is (middels 
bijvoorbeeld een groen, geel, rood indicatie)
Voor deze PoC zal de dashboard alleen informatie bevatten over afdeling 
5.2. en bevatten de andere onderdelen nog geen onderliggende 
informatie.



2. In de eerste iteratie is een prototype gemaakt van de rekenmethode; de 
berekening Materiaal x Gewicht. In de tweede iteratie zal verder worden 
ingezoómd worden op het onderdeel Materiaal. Ei wordt gebniik gemaakt 
van de bestaande Nationale Milieu database (NMD) met daarnaast een 
wat uitgebreidere Materialen database. Dit is een database met daarin alle 
verschillende materialen met hun specifieke eigenschappen, welke 
gebmikt worden om de milieuprestatie te berekenen.
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Indien een materiaal zich nog niet in de database bevindt zal het systeem 
een suggestie doen, dan wel de eindgebruiker vragen een suggestie te 
doen om de database met de juiste infomiatie te verrijken. Daarnaast 
wordt toeleverahciers van materialen gevraagd om informatie aan de 
database toe te voegen. Op deze wijze wordt het gebruik van de 
Nationale Milieu Database gepromote en ontstaat een “rijke" 
materialendatabase die up to date is en blijft. .

3. In de derde en laatste iteratie wordt ingezoomd op het onderdeel Gewicht. 
Hierbij wordt er van ieder onderdeel van het ontwerp vastgesteld wat het 
gewicht ervan is (gewicht van de gebruikte deur, van het kozijn met 
beglazing, van de gebruikte stenen, beton, etc.)

Projectrisico's
Voorliggend project kent een aantal risico’s, met bijbehorende mitigerende 
maatregelen;

Risico

TNO werkt op dit moment ^ 
voor eigen rekening en risico.: ' 
aan.de opzet van de' BIM Bots;; 
basis-afchitectuur.'lndiéii“d’e;r" 

|#^r''‘"eerste'iteratie (het'^t 
‘i/fj Bouwbesluit specifieke déel)>^: 
'hy niet uiteriijk 1 okt 2018 kan ^ 
'j'j: starteri, dan zal het project 

vertragen. Daarnaast zal de J , 
i verdere ontwikkeling van dé - 

■ ^ basisarchitectuur inefficiënt^ , 
worden omdat deze dan ndg^

■ tniet geïntegreerd kan worden ■

Maatregel

Mogelijkheid is oin de^
^detacheringyarv^A

, . sqftwareontwikkélaars I 
pas te lateri starteh-'^l. 
zodra dé toezeggihg%S 

S van BZK binnen is^ H’étl

' ;iiid yciMicyicciu i\ai
het Bouvvtesluit

'^sp^ifieke deel. Dat is e1éh
II^Hfinaricieel risico voor TN03* ‘‘f ̂ 

■ tomdat de financiële middelerfS 
i;a?öm;de basisarchitectuur

V risico is dat we dari déj^i 
4 - planning niet gaan - 4 

halen. De--;,^,
i. detacheringscontractenj

Risico
gebied

m•ü
met de
softwareontwikkelaare

i\ '’'.'"^-■hébben èen' 'Vr^ï
I^Ötificatieperi^KJe^jl



Mkj(»vÓOTfiricli2Ö;|8^
^moetervzijn-.urtgenut

2. Gekoppeld aan het eerste 
risico (start eerste iteratie 
later dan 1 oktober 2018) is 
de .inhuur van externe 
software ontwikkelaars die in 
het gedrang komt, dan wel 
TNO loopt een financieel 
risico indien deze 
ontwikkelaar al wel per 1 
augustus worden ingehuurd.

De eerste inschattingen door 
een drietal soflwareonbvikkel- 
experts voor een klein deel 
van het p^ect laten een 
grote marge zien tussen de 
minimale en de maximale 
effort die geleverd moet 
worden voor een onderdeel 
van het PoC, vanwege het 
innovatieve karakter van de 
ontwikkeling

,_|ir^r^éld;zijn)

so^aréontwkljelaarg 
;$ofi^ur

^'!i^óBetóbl8'd(^yi 
^^TN©‘ v\^èh‘verzöfgd?y

.• Zie bovenstaand

^ix^jnJrari|rW(^ 

^ft§ara0n^il3<e^^

Deze PoC zal ook 
gebruikt worden om tot 
een raming en scopè 
te komen Voor de 
realisatiè van het 
complete toets op het 
Bouwbesluit op basis 
van de BIM Bots 
technologie, Onderdeel 
van deze PoC is het 
opstellen van een PvA 
incl raming voor het 
vervolg.__________

Geld
Planning

Kosten
Planning
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WI.WIW^/^WWII

r^V;j.draagviak OT^de software/oe5?

i:»E.

,&<) .stakeholders .is.dpor,jg,j?
JNO béhaderd eii-X^t^. 

b’ -f -He^ haar Steun--#^f 
tb^egd'aah dit-f 
initiatief.'• ^

6. Een gebruikersgroep zonder 
heldere doelstelling heeft het 
risico om vertragend en 
inefficiënt te werken.

qhty^etteamCtöt'fieti^., 
|§-F?o&t^er)^:^a^ 
• Deze doelstelling is 

. beschreven in het 
hoofdstuk
“Klankbordgroep van 
stakeholders" Dit zal 
tijdens de kick off ook 
helder worden 
gecommuniceerd en 
het is aan de 
projectleider om deze 
doelstelling ook goed 
te bewaken.

Planning
Kwaliteit
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Planning
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt de volgende planning 
aangehouden:

or^gfOwrepr

3.S-a:j I < 3-9-auÓKt BZK

PUn Mn A^notf voor Vanslg

De adiviteiten vanuit TNO zijn reeds óp 1 mei 2018 begonnen.



Het uitgangspunt van deze planning is dat de toekenning van de subsidie door 
BZK uiterlijk op 1 september 2018 is gehonoreerd, vertraging hierin heeft een 
direct gevolg voor deze planning, omdat dan de activiteiten die gefinancierd 
worden binnen vanuit de BZK subsidie niet kunnen starteri op 1 oktober 2018.

Kosten en financiering
De kosten van de werkzaamheden is vast en bedraagt EUR| 
BTW).

{exclusief
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De kosten en de aanvraag zijn als volgt opgebouwd

Hieronder een overzicht van de geraamde uren per onderdeel, gespecificeerd per 
categorie van medewerkers.

Overzicht uren per onderdeel
Onderdeel junior medior senior totaal

Iteratie 1: Prototype rekenmethode ■I miteratie 2: detaillering materiaal miteratie 3: Detaillering gewicht ■1 mBIM Bots architechmr
Projectleiding mOverig (Administratie, documentatie, 
projectplan, communicatatie.etc) ■ m ■
Totaal ■1 ■■

Onderdeel
Iteratie 1: Prototype rekenmethode 
iteratie 2: detaillering materiaal
itératie 3: Detaillering gewicht
BIM Bots architectuur
Projectleiding

Overzicht uren per onderdeel

Overig (Administratie, documéntatie, 
projectplan, communicatatie,etc)

Totaal

junior medior' senior totaal

Hieronder een overzicht vertaald naar kosten.



Onderdeel
Integrale kostprijs Euro/uur

Iteratie 1: Prototype rekenmethode 
■■■ 2: detaillering materiaal
iteratie 3: Detaillering gewicht

I Bots architectuur

Overig (Administratie, documentatie, 
projectplan, communicatie.etc)
OnvoorTien

overticht kosten per onderdeel
reserve-. out-ofr , 
ring - . pocket ' totaal

12%

unior medtor senior
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De gehanteerde TNO uurtarieven zijn in lijn met de overeenkomst die daarover is 
afgesloten tussen TNO en BZK.

TNO behoudt zich het recht voor om binnen de genoemde kosten tussen de 
diverse posten te schuiven.

TNO zal voor de uitvoer van dit project ook gebruik maken van een aantal 
gedetacheerde software ontwikkelaars en van een extern communicatiebureau.

De voorgestelde financiering ziet er als volgt uit;
• Bijdrage door BZK van EURI
• Bijdrage door TNO van EUF

De TNO bijdrage bestaat uit
o Inbreng van een deel van de BIM Bots architectuur welke op dit

moment wordt ontvyikkeld binnen het EU project Build2Spec, en welke 
binnen deze PoC verder zal worden doorontwikkeld. Deze inbreng 
vertegenwoordigt een waarde van

o Inbreng om een deel van de BIM Bots architectuur te ontwikkelen. 
Deze inbreng vertegenwoordigt een waarde van ^I^^B^eze 
activiteiten zijn vanaf 1 mei 2018 reeds begonnen.

De forfaitaire BTW van 8% (I 
TNO.

komt ten laste van een algemene pot vanuit

Op dit projectvoorstel zijn de 'Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO’, 
van 1 juli 2017, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te Den Haag en de Kamer 
van Koophandel Haaglanden van toepassing (zie bijlage C). Een kopie van de 
'Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO' is tevens te vinden op de 
website https://www.tno.nl/nl/.



Bijlage A: Aanbevelingsbrieven
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OGtuir IDjuniZDIS
CMattep: Bob lectnilov^ UX automalBUie txuWKSIultoetsnxr

C3eae«BhBef,nwraMr,

Wt 4n ifcv TNO Ooiadod en giAttniBen) over net yoomencfi (bl ^ hcUm om BM tecmiogpe te 
ontndketen ife het rrcoe^ gaat maten om gedifende het rrteeti^ en bouuetoces een tutondisme toeb 
aan het Etnartiesliii te censeren. Met deze britf.»fflen »iö érge stem voor deze cnhvWt^tfl^ietei.

Hel'getinlliv3nlFCaBbl)>iBseChgsl33l>oornti(letd3l3birmdilGteoeaceeiaBenllnNBdBilatid.D33rtüb 
hetvrensetlXcmaanvuBEndBtüepieisiiflenopliasisvandczeniodBhttatittekifwienweieh, zd ook een 
liquMiesmq^niBlti^XivandBauygtMiitiBlMBoblerhnctaiieL

Een BM Bob voor tioiHiliesUttDebtng hetot ons Ui hel eenler. sn^.en DeteMunen toetsen van 
txiui(ttannBn op vel-eh legdtaBwig. Dd au ore heben n de oomruicatie en abtemring met ovoheid, 
gemeentes en belan^iehbenden 14 (fveise beeUtvomangstraieden. Bestaande procBitfes en doolaoptëden 
itumen aanaer«jk vereenvoudgd en aoliort ucnlen. - /

Ab ha crtnfttaltiaiBct gaal starten, nwftebegil nel beer^tetenlte een Proof <dC>ucBpl.aiBaui4 ook 
traag b een gétnftefÉgnep panidinen om 2D ki een vnngtgfig staoun onze nul IS tuvieh laneisn en de 
tntUxarteld van'deaetechnologiè  te toeben. Gp deze «gze hopen «g een UIdiage te kuben leveren (1 een 
technokigpeoaMMielIng ife nauw aaidLd eg onze behoetle.

& vanUt ^anite.da u nel (ft sctitwn nax behoeven hehoen gAdonnecid. vertigven «4.

Dkecteir
OgiBaseDv.

.0lOlWoSMlSc



BreactMmrre 0301 RBKflOWtaalu
AfB&tt«ctaiibare*u9

ACmr fDÏDS IMS, Boimaua vabaf im7

idfunisiia

BouwbeshiittDets vU BUU 
03froreiwTNOJb»eoeio>p

D« ■HAoRtnuita lailon MO HBian'
tnnuog tniiu o* lUsirtnpn m

Anwltuost (IMa7«t4» 
0«tf na DBdtduUM A KU«ct«fi < t90n 
tainOKtnaca cK*a»lMM Rsa»rMn. 
tuiB» AntsBRin vucDtBtaQ cstiMa- 
• ama «• BTiA •) seu lU MtlBB kt« BCb »•

woei. Of BTSA fceos HJLU PBSM* iQsan 
alf h—rfwo»rnni> <n itnisi ttadt t9VJ 
bet rratBBM 'feaiiituab’.

D* BNA nwanehtwBftnloiflO N«dftfUndM mrehit»ettnteimaus) Is door TNO gsinfarm—fd ov«r fm 
voomemén dit TNO iMWft om BiU-t*chnoloott t* ontwfldcciBA <£• h«t moos&Ik east mok«n om 
gedurande hel onaterp- en bouwpiooes een au&autisOhe toets aan het BouwbestuÜ te reaRseren. 
Um <le» brief. wBlefi «r^ onze sttun «oof deze ontoftkefing uttspreken.

Het okfantik van FC ab uttshssefingstoa] voor modeldau ts inmtddets geaccepteerd in Nedertartd. 
Daarbij is het wertsef^ om aanvuQende tDepassingen op toss van deze medeidsta uh te lamnen 
voeren, zo ook een Bouwbeiluinoets met behulp van de aogenaantde BIU*8o£s-t«ehnoiogie.

Als het ontarïkketin^eci g^ startsn. «elke b^jfm mat in een» instarrtie een *Proof of Concept', wfl de 
graag 'm een gebniatersyoep participerén om zo in een vmcgtgdig stadwm haar input te Mmnen 

leveren en de hnikbaartieid van deze technoiogte te toetsen. Op deze «^ wil de BNA een bqdrage 
leveren aan een techrtologleonariUteËng ifie nauw aansluit bQ da behoefte van leden van de 6NA.

Er vanuft gaande dat wg u met di: s^u^ven rtaar behoeven hebben geïnformeerd, tekenen

Met'viferKSef^. poet.

JoBmurWM 'PosaxalOeOOL'tODOCPAtTstgdan

Datum 
12 juli 2018

Onze referentie
PvA BIM Bots Bouwbesluit

Blad
21/35



^buildingSMflRI
Benelux

TNO< .

ijesw^] 
2628CKDetft

BudtingSMART Benetiix 
V>n der BurghvKg 1 
2628 CA Delft

Kenmerk; AB_bimb<ia_201SW13
Detum; 13 april 2018
Onderwerp: Aanbeveling

Geachte h
Graag maak ik hamm de vereniging builrangSMART Benelux hierbij kenbaar, dat het toetsen van 
inftmnatie op basis van modeWata (IFC) een aanbeveling is.

Het gebruik van IFC als uitwissermgstaal voor modeidata is inmiddels geaccepteerd in Nedertand. 
Daarbij is het wenselijk om aanvullende toepassingen op basis van deze modeidata uit te kunnen 
voeren, zo ook een bouwbeslulttoets met behulp van een BIMbol.

Hopende u Idennee voldoende gdiifotmeerd te hebben, tekent,

namens buBdingSMART Benelux.

^MdingSA/mRT
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Den Haag

senHcnte Deo lUoR Otttst

Dtend Stod^Jlu OnMkksUas AKtttns

VcTEunnkigen fcTocikirt

ssmci wi9
OnMTMfp

■tecnhc&risins BIM Boti

ÜCrte

Wijzen door tl gdaformeerduvcrhct voornemen dat a hoeft om BIM technologie te ontvrikkclcndic, 
bet mogelijk maken om godnrende bel ontH-c^ eo bouwproces eeo mitomatbcbc toets oon liet 
Bouvrbesluil te realiseren. Ma dcu briof, wQlcn oon stmn nwr deze onnyOckdtng oitspreken.

Het gebruik van tPC als uitvasselingstaal voor modddata is inmiddels geaccepteerd lo NedcHamJ. 
Daaibij b hel wenseiyk nm aanvallende toepassrngen op basis van deze modeldata uil te kunnen 
vooTco. xo ook cen DoinTbcshnttocts met b(diu)p\iin do zogenaamde BIM Bots tcchnalng;i&

tr^öd gaat starten, welke begint mfl in eerste tn8|Hniie eet Proof of Coneejtf willen

bQdngc IC kmiiuin kurcnm in «n technolDeicontwikïcIi^ die luuw uitnluit t>U Ixdmrie.

Er TODuit gsandï dat *itj u m« dh sdiritwn naar behoeven hebben geJntormcêrd. tékonmi «■y, 
Koogaeiileiul,

Afdellngffl
nveriter

r Vergunningen en Toezidn
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sneltjenvCR 1
2628 a OEUT

On> kenmerk: 201S(S31 
Daiimi: 31 mei 2018 
Betreft: Steunbetuiging 8IM Bots

Geachte heer]

Wi] zi}n door u geïnformeerd over hei voornemen dal u heeft om BIM tectmotogic re omwOckelen die 
het mogdipi gaat maken om gedurende het ontwerp- en bouwproces een automatize toets aan 
het Bouwbeshjtt te realiseren. Met dete brief, willen wij onze steun voorden oniwfkkeQng 
ultspreken. ' '

Het gebruik van tFCab uitwlsselingstaaf voor modeidsta is Inmiddels geaccepteerd In ('tederiand. 
Daarbij Is het wem^k om aanvuHeride toepassingen op basis van deze modeldata uit te kunnen 
voeren, zo ook een Bouwbedulttoets met behulp van de zogenaamde BiM Bots technologie.

Als het ontwOckettraJeo gaat starten, weflce begint met in eerste instantie een Proof of Concept 
ruöen vrij ook graag In een gebrulkersawp partkipcren om zo In «en yroe^^ig stadium onze Input 
te kunnen leveren en'de bnjfkbaartield van deze technologie te toetseiCOp dèu'wqze hopen wQ eon 
bedrage te kunnen leveZ In een techiwIogJeontwIkkeDng die nauw aanstuft orae behoefte.

Er vanuit gaande dat wIJ u met dh schrijven n»r behoeven hebben geïnformeerd, tekenen wij.

. vricndeiyte gröèteh.’.

PöÈfe<Qair :.3S04M UTRECHT “mSI

ii': ■■Efe
-i?

wffffiVkbnjti

“ ’ d"" !ü' .
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testmitD Deo HosOHM

Ditest SteddQb OntuftteflosAIMrs

ytergOAOlfixen kl^walehi
OHM
tsodcma

Be»e

Wq door g ga&formeerd over het voorneincn dat q heeft om BIM teehmdogle te ontwftiahai die 
bet md^dUk gaat mafcen txn eed uren de hot ootHcrp- on botn«ptnccs een antuimitlschc tocU aan bet 
Bouwbesloll te reallsereo. Mei deze brief, wtlkn nr^ txizc iteun voor dceontwiitlrilngaltsprclceD.

Het gcbnilh vsn IFCals tdtwusdmgBtaal v-oor modddata tehuniddels geaccepteerd lo Nederland. 
DaarUj Kh /rm h^tA wm itmp nKtdcldstanU to ktifincn
voei^, 20 ooit eca Bomettcsloittoets mét beholp van de eoanwindt BIM Bots teefacobsm

,/Als bd ocnvQdcdlr^^ eaatatailca, welke begin! mei b eento bstantleeei) proof of Coneqn «olIen 
vd) 0^ gnftfl tn eet gebratkeKjproep partldpee» om zo in een yro^U^dlgctadium onxs bpvt Ie 
kannen tévereocn ddbruiidnisSielo van dezoteebnMogie te toetsen. Op deze wQu hopen wH een 
l^dreix te kn&ncn Icnstm in cco tcdmoloKlcomwildcclrax dk mow «mduil onze behoeoe.

Er vfsoit gaande dot wQ a dit scbr

lloogtc]|]^^ '

en naar behoovco hebben gi&ifomttcrd tekenen w^

er Vcrgtmqlngen en^fPeikart



Verzonden: 18 juni 201816:20 
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Onderwérp; BIM Bots 

HoiHlH,

Bedankt voor jullie toelichting vanochtend op het BIM Bots concept. 
Interessant concept. ,

Als DGMR-BINK willen wij graag aangehaakt blijven bij deze 
ontwikkelingen en meedenken over hoe deze kunnen bijdragen bij het 
verbeteren èn versnellen van bouwbesluitberekeningen in combinatie met 
gebouwmodellen.

Ik hoor graag van jullie wanneer er verdere stappen worden gezet.

Met vriendelijke groet,

ing|
Directeur DGMR Software BV / BINK Software BV

Software voor milieu, bouw, installatie en duurzaamheid

Casuariestraat 5, 2511 VB Den Haag 
Postbus 370, 2501 CJ Den Haag

e j@,dgmr.nl
w www.dgmrsoftware.nl en www.binksoftware.nl



Van: B|^B:1<orrio
Verzonden: woensdag ,1 l'juli 2018 15:49

Onderwerp: RË: Afspraak TNO BIM Bots

Beste ■■■, .
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Dank voor het gesprek dat we hadden inzake BIM BOTS
Het lijkt me een relevante ontwikkeling met een potentieel grote impact op de
private, kwaliteitsborging. '
Als KOMO en als KiK wil ik daar dan ook graag aan bijdragen in de sfeer van 
informatie delen, klankborden, strategisch positioneren etc.
Dè felévantie van samenwerken en “ delen” acht ik groot

Veel succes met de ontwikkeling

Met vriendelijke groet.

Directeur KOMO

ffi' KOMO. Kwaliteit zoals beloofd.



Bijlage B: toelichting op eerdere vragen
1. Wie is de doelgroep en op welk marktsegment wordt gemikt? Kun je 

dit koppelen aan het volgende beeld dat wij van de huidige markt 
hebben?:

a. In de systeembouw hebben veel bouwers al hun eigen BIM- 
systemen die zijn gekoppeld aan productbibliotheken en o.a. 
worden gebruikt voor interne kwaliteitscontrole en voor 
bewoners die dan bewonersopties zoals dakkapellen zelf in 
kunnen voeren.
In de complexere bouw zoals zorg wordt risicogestuurd 
gewerkt ipv regelgestuurd: daar werkt een rechttoe-rechtaan 
toetsmodel als BIMbot volgens ons minder goed.
Al bestaande modellen als Bouwconnect hebben weinig afzet. 

Kunnen jullie toelichten hoe jullie model hier in past?

b.

c.

Reactie TNO:
De BIM/Bots technologie heeft een breed scala aan mogelijkheden. Als we 
kijken naar het automatisch toetsen aan het Bouwbesluit zien we dat de 
doèlgroep gevormd wordt door partijen in de bouwketen waarvoor de toets aan 
de eisen van het Bouwbesluit van belang is. Dit betreft de architecten, de 
adviseurs, de aannemers, de toeleveranciers en de gemeenten.

Toetsen aan de eisen van het Bouwbesluit omvat in eerste instantie toetsen 
aan de regelgestuurde bepalingsmethodes zoals die in het Bouwbesluit en de 
aanpalende NEN-normen omschreven zijn. Vele van deze regelgestuurde 
bepalingsmethodes zijn inderdaad recht-toe-recht-aan methoden, maar er zijn 
ook nog een aantal uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het toetsen van de 
constructie. Wij zien daarin twee opties: (1) de wapening van een betonbalk 
zoals deze in het BIM-ontwerp is vastgelegd (en dus door een constructeur is 
berekend) wordt voor de toepassing getoetst aan de eisen, en (2) op basis van 
het ontwerp van het gebouw in BIM gaat de constructeur met een Bot aan de 
slag om het constructieve ontwerp semi-automatisch uit te voeren; de 
constructeur maakt keuzes en de Bot helpt de constructeur bij het maken van 
de verdere berekeningen en het genereren van de rapportage.

Toetsen aan de eisen van het Bouwbesluit kan ook gelijkwaardige oplossingen 
bevatten. ISSO neemt nu al stappen om de logica van de zgn. referentiedetails 
vast te stellen en deze zijn middels een Bot aan BIM te koppelen. Ook is het 
mogelijk om geaccepteerde gelijkwaardige oplossingen te koppelen met 
BIM/Bots technologie. En ten slotte kan ook een risicogestuurde benadering 
(bijvoorbeeld een integrale beoordeling van de ontruiming van een 
zorginstelling voor gekozen bouwkundige en installatietechnische maatregelen) 
worden uitgewerkt in een Bot, waarbij gebruik gemaakt kan worden van het 
eërdergenoemde semi-automatische concept.
In dit project wordt bewust nog geen nadere invulling gegeven aan andere 
bepalingsmethoden dan de regelgestuurde. De ontwikkeling van Bots ziet TNO 
als een meer commerciële activiteit, waaraan meerdere partijen kunnen gaan 
bijdragen op basis van de BIM/Bots architectuur die TNO zal ontwikkelen.
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Traditionele manieren van omgaan met BIM is dat de BIM-dataset theoretisch 
perfect in elkaar moet zitten. Om dit te realiseren worden conceptbibliotheken, 
objectbibliotheken en product bibliotheken ontwikkeld. De wens/eis om een 
perfect model te krijgen legt veel druk en risico bij de BIM-modelleurs én levert 
hoge kosten op vanwege extra handelingen.

Wat betreft 1a: Het klopt dat er bouwproducten zijn die een of andere 
“bouwsysteem” hebben. Denk bijvoorbeeld ook aan de zgn. erkende 
kwaliteitsverklaringen. Een dergelijk bouwsysteem is al een keer tegen het licht 
gehouden en hoeft niet opnieuw getoetst te worden aan de eisen van het 
Bouwbesluit (anders dan op enkel randvoorwaarden die van toepassihg zijn). 
Wat wel mogelijk is om een dergelijk bouwsysteem middels BIM/Bots te 
ontsluiten en te koppelen aan het complete gebouw.

Hoe de markt hier vervolgens op gaat reagereri is nog niet geheel duidelijk; het 
kan een voordeel zijn om de koppeling tot stand te brengen en wellicht meer 
bouwproducten op die manier aan de markt te leveren, maar het kan ook zo zijn 
dat noodzaak van een getoetst bouwsysteem niet langer noodzakelijk is, omdat 
BIM/Bots toetsing toch wel uitvoert.,
TNO gaat het erom om technologie te bieden waarin beide opties (toets aan 
Bouwbesluit en koppeling van bouwsysteem aan toets van complete gebouw) 
door marktpartijen aangeboden kunnen worden.

Voor wat betreft 1 b: Hier zien we mogelijkheden voor een toekomstige 
applicatie voor BIM Bots. Het klopt dat de koppeling van regelgestuurde toetsen 
middels BIM Bots voor de hand ligt, en dat is wat we ook voorstellen voor deze 
PoC. Maar ook andere manieren van toetsen waarbij interpretatie van een 
adviseur noodzakelijk is of die gebaseerd zijn op risico-gestuurde toetsen 
passen juist binnen het format van BIM Bots. De uitdaging is om Bots te 
ontwikkelen waarin de adviseur zijn/haar interpretatie aan toevoegt en Bots die 
gebaseerd zijn op nieuwe manieren van toetsen waarbij mogelijke meerdere 
aspecten onderling afgewogen kunnen worden (zoals bij een risicogerichte 
benadering). Daarnaast biedt de BIM Bots ook nog de mogelijkheid om de zgn. 
“referentie details” toe te voegen (er worden nu al stappen ondernomen om de 
logica achter de huidige details vast te stellen) en om geaccepteerde 
gelijkwaardige oplossingen toe te voegen.

Voor wat betreft 1c: De product bibliotheek Bouwconnect vereist bijvoorbeeld in 
iedere stap gedurende het ontwerpproces dat de gebruiker data aanlevert ter 
verfijning van het BIM-model, met het idee dat op deze wijze een soort 
compleet en perfect BIM-model wordt opgezet. Veel gebruikers vinden dat 
omslachtig en willen in een schetsfase nog niet allerlei details over een 
specifiek object invoeren. Naast deze als “omslachtig” ervaren werkwijze is het 
business model van Bouwconnect ook uitdagend. Zij vragen aan zowel 
gebruikers als aan toeleveranciers een financiële bijdrage, en dat lijkt minder 
goed te vallen bij deze partijen.
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De eerste doelgroep waar TNO met BIM Bots nu op mikt zijn enerzijds de 
eindgebruikers in de ontwerp / engineeringsfase. Eindgebruikers zoals 
ingenieursbureaus, aannemers, ontwerpers en gemeenten. De tweede 
doelgroep zijn de toeleveranciers. De derde doelgroep is de groep van 
ontwikkelaars die eraan bij dragen dat het BIM Bots ecosysteem tot wasdom 
komt.

De aanpak van de BIM Bots technologie gaat uit van de data die uit standaard 
objectenbibliotheken komt. Het'uitgangspunt is om de data die de eindgebruiker 
in zijn huidige BIM tooi heeft ingevoerd zo veel als mogelijk te verrijken door de 
BlM Bots. De modelleur wordt zo min mogelijk belast met het verwerken en het 
aanvullen van de data. De uitdaging om tot goede data te komen wordt dus niet 
overgelaten aan de individuele modelleurs, maar wordt opgepakt door de cloud 
computing kracht van de Bots. Deze aanpak bewerkstelligd onzès inziens een 
laagdrempelig gebruik van de BlM Bots technologie voor een eindgebruiker en 
verhoging van de productiviteit van de bouwsector.

Daarnaast willen we met het BlM Bots eco systeem enerzijds de 
(software)markt en toeleveranciers aanmoedigen om met aanvullende Bots te 
komen waarbij het businessmodel per Bot kan worden bepaald door degene die 
deze heeft ontwikkeld. Ter illustratie: de MPG toets zal gratis te gebruiken zijn, 
een Bot die een ontwerp constructief doorrekend zal hier een bijdrage voor 
kunnen gaan vragen.

2. Gekoppeld aan de voorgaande vraag zijn wij ook benieuwd hoe de 
marktpartijen dit zelf zien: wie zien zij als doelgroep? En waar 
hebben ze dan behoefte aan? In jullie concept voorstel gaan jullie wel 
in algemene zin in op ondersteuning van het voorstel door diverse 
partijen in de keten, maar blijft de vraag onbeantwoord wie hier 
behoefte aan heeft en hoe die het beste kan worden ingevuld. Wij 
zouden dit graag ook van marktpartijen zelf horen.
Hebben jullie hier een voorstel voor?

Reactie TNO: Naar aanleiding van de gesprekken die TNO inmiddels heeft 
gevoerd komt het volgende beeld naar voren:

• Gemeenten: Kosten voor de gemeente zullen omlaag gaan door het 
niet meer in detail te hoeven checken van de bou waan vraag, de 
kwaliteit van het uiteindelijke gebouw zal verbeteren. Dit standpunt 
wordt met name ondersteund door de gemeenten Den Haag

en Rotterdam
• Bouwend Nederland: Betere beheersing van kosten en risico’s bij de 

feitelijke bouw.
• Aannemers: Een grotere efficiëntie en daarmee kwaliteitsimpuls en 

kostenreductie in de uitwisseling van informatie (Volker Wessels -

• Toèleverahciefs: Meer informatie over toepassing producten en betere 
positionering van producten in de bouwketen. (Knauf -|^
Schuco Saint-Gobain,^^^^^^|)

• Adviseurs: De kleinëre bureaus kunnen het nu wellicht als bedreiging 
zien, de grotere bureaus zien het nu zeker als een kans om betere 
adviezen te kunnen geven op basis van afweging van alternatieven.
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Tevens zien zij kansen met de koppeling van andere tooling, zoals 
kostenberekening, aan het BIM model (VN-constructeurs

• Architecten: Besparing van kosten op uitbesteding aan adviseurs (meer 
zelf kunnend oen in eenvoudige gevaljen), sneller werken en beter de 
klant kunnen bedienen (BNA

• Kwaliteitsborgers: Het automatisch kunnen toetsten van het 
Bouwbesluit neemt veel eenvoudig werk uit handen waardoor er meer 
ruimte komt voor een goede inspectie (VKBN

• Platforms die zich richten op BIM: ontwikkeling van BIM Bots gaat het 
gebruik van BIM in de sector een impuls geven. Voor de kleinere 
partijen die minder financiële middelen hebben om grote pakketten aan 
te schaffen wordt een drempel weggehaald. (Building Smart

BIM Loket
• Software leveranciers: Een mooie aanvulling op eigen.ontwikkeling. De 

focus van DGMR ligt toch met name op het ontwikkelen en uitbaten van 
de rekenkern. (DGMR -^^^^■■■1)

TNO heeft inmiddels aanbevelingsbrieven ontvangen van: Volker Wessels, 
VKBN, Gemeente Den Haag en Building Smart, daarnaast hebben een aantal 
partijen een aanbevelingsbrief toegezegd.

3. Op zich is de milieuprestatie prima automatisch te toetsen. Dat geldt 
ook voor andere eenvoudige zaken als daglicht en 
ventilatiehoeveelheden. Dat zit ook al in de huidige BIM- 
toetsmodellen. Waar de echte uitdaging ligt is in de meer complexe 
zaken als bouwfysica waar meerdere bouwdisciplines en dus 
adviseurs samen komen. Voor die zaken is volgens ons de kern niet 
het maken van een technisch model maar vooral de 
gebruikersvriendelijkheid en de aanpassing van de bouwcultuur om 
samen te werken.- 
Hoe kijken jullie hier tegen aan?

Reactie TNO: Voor wat het aspect van samenwerken betreft, is iets wat 
inderdaad een cultuuraspect is. De BIM Bots technologie kan hier wel een 
faciliterende rol in gaan spelen. Door toepassing van deze nieuwe technologie 
zullen partijen zich meer genoodzaakt voelen om samen te werken. Dit, omdat 
de consequenties van gemaakte keuzes direct zichtbaar worden en 
samenwerking noodzakelijk is om tot oplossingen te komen.

Ter illustratie onderstaande praktijkvoorbeeld: Uit de berekening volgt dat de 
warmteweerstand onvoldoende is. Dan moeten er een keuze worden gemaakt 
in het samenspel van onderdelen die invloed hebben op deze warmteweerstand 
zoals dikte van de wand, gebruikte (isolatie)materiaal, soort glas, etc. Dat 
vereist een goede samenwerking tussen aannemer, architect, installateur, 
bouwfysisch ingenieur etc. In de praktijk zal die samenwerking niet altijd 
optimaal zijn. Een mogelijkheid die BIM Bots hierin kan bieden is een z.g. Multi 
Criteria Analyse Bot (MCA Bot). Door middel van weging van diverse criteria 
zal de MCA Bot met een objectieve suggestie komen voor de beste oplossing. 
Voor alle duidelijkheid: deze MCA Bot is geen onderdeel van de POC fase, 
maar kan in een latere fase worden meegenomen. _______

Datum
12 juli 2018

Onze referentie
PvA BIM Bots Bouwbesluit

Blad
32/35



4. Er zijn voor dit idee al. eerder Proof-of-Concepts gemaakt, o.a. ook 
door TNO voor bijvoorbeeld brandveiligheid. Het probleem lijkt niet. 
zozeer de PoC te zijn maar de vermarkting. Na de PoC moet dit in de 
markt worden gezet en daarvoor bv geschikt worden gemaakt voor 
diverse BIM-Autocadsystemen.
Waarom is nu dan toch. weer een PoC nodig?

Reactie TNO: BIM werkt op basis van IFC data (de standaard voor BIM data). 
Het BIM Bots concept wordt opgezet vanuit de visie dat dezé Bots met ieder 
(volwassen) systeem moet kunnen werken. Naast deze PoC worden een drietal 
generieke Bot plugins ontwikkeld voor een BIM tools (Revit, FreeCAD en 
ArchiCAD) om zo het draagvlak te vergroten en aan te tonen dat BIM Bots niet 
exclusief met één BIM tooi samenwerkt. Ook zonder plugins kan iedereen 
werken met de Bots door er IFG data naartoe te sturen.

De doelstelling bij de eerdere twee prototypes was om het principe aan te tonen 
om een bepaalde functionaliteit onder te brerigen binnen 1 tooi (op zichzelf 
staand Proof of Principle)! De Proof of Concept en de daarop volgende fasen in 
het project heeft als doel het valideren of complete toetsing vari het Bouwbesluit 
mogelijk is met de data zoals deze initieel door de eindgebruiker wordt 
aangeboden en op welke wijze de autonome BIM Bots de data moeten / 
kunnen verrijken op een wijze die de eindgebruiker ondersteund tijdens het 
ontwerpproces.

5. Kunnen jullie nog nader toelichten hoe BIM bots kunnen worden 
gebruikt bij de controie van het asbuilt bouwwerk?

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van ‘point clouds’ 
(punténwolken) in de uitvoerende bouw. Zo’n puntenwolk is een verzameling 
van punten die door een laser, of analyse van camera beelden wordt 
sarn ongesteld.

Bedrijven als Pix4D, Reconstruct, München uni, en aantal anderen bieden 
services aan om camera beelden (bijvoorbeeld van een camera die permanent 
in de hijskraan hangt) om te zetten naar 3D objecten. De ‘werkelijke’ 3D 
objecten worden dan vergeleken met de BIM data.

TNO heeft algoritmes beschikbaar om te controleren om puntenwolken 
(weergave van de werkelijke situatie) en BIM (gewenste situatie) te vergelijken, 
en afwijkingen te visualiseren. ___________________
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Door deze tools en technologieën te combineren, is het mogelijk om camera 
beelden automatisch naar de cloud te sturen, om te vormen naar point clouds 
en te vergelijken met de BIM data. Op die manier krijgt een gebruiker ‘live’ 
inzicht in de afwijkingen van de as built situatie ten opzicht van de werkelijke 
situatie. Door toepassing van iGPS (indoor GPS met nauwkeurigheid van 
0.2mm) kan deze technologie zelfs extreem geoptimaliseerd worden.
Bouwers kunnen worden gestimuleerd om deze technologie te gebruiken door 
het te koppelen aan de concrete toepassing van voortgangscontrole. Door 
integratie van BIM, planning en point cloud kunnen bouwers automatisch inzicht 
krijgen in achterstanden en afwijkingen in de planning.
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Deze concrete toepassing wordt waarschijnlijk snel gebruikt door bouwers, en 
de kwaliteitscontrole kan dan automatisch worden meegenomen.

Meer kwalitatieve toetsen als warmteweerstand, luchtdichtheid, etc. kunnen ook 
worden gekoppeld aan BIM. EU Projecten als Built2Spec (httD://built2spec- 
proiect.eu^ leveren een bijdrage aan,de koppeling tussen BIM en zelf-mspectie 
op de bouwplaats. Deze PoC zal op onderdelen van' de benodigde architectuur 
weer voortbouwen op de ontwikkelingen die gedaan zijn binnen genoemde EU 
project.

Tot slot meer administratief: hebben jullie uitgezocht of dit project in 
aanmerking komt voor de subsidiëring van de BTW? Uit het huidige concept 
voorstel wordt ons dat niet duidelijk.

Reactie TNO: Het gaat hier om een niet-economische activiteit en dan is er 
geen sprake van BTW (het is een subsidie). Wel is er sprake van forfaitaire 
BTW van 8% , deze komt ten laste van een algemene pot vanuit TNO.
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ECS advies op subsidie

De ECS toets vindt plaats aan de hand van de leidraad subsidieaanvraagZ-vaststelling.

Oigidöc werkmapnummer ' 2018-0000030399
Datum ontvangst dossier 26-07-2018
Type subsidieverzoek^ Aanvraag
Naam ontvanger TNO
Omschrijving subsidie Toetsing Bouwbesluit
Bedrag van de subsidie
DG/Directie D(3BRW/B&E

‘Contactpersoon directie ;i|g|jg|||
Toetspunten voor ECS .. ' ' Akkoord s
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Financiële aspecten ' X
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Toelichting:

Datum: 1-8-2018

Fonnulier ECS advies op subsidie versie 30-1-2018
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Aanvulling projectvoorstel 'Bouwbesluit toets met BIM Bote'" >)■: #

Kopie aan

Onderwerp

'VisS'
Deze memo geeft een aanvulling op dat projectplan “Woningen automatisch 
toetsen aan bouwbesluit op basis van BIM Bots tMhnologie", om een aantal van 
de vragen verder toe te lichten. .

1. Eisen aan data

Technical Sciences 
Stieltjesweg 1 
2628 CK Dem 
Postbus 155 
2600 AD Delft
www.tno.nl

Datum
20 augustus 2018 
Onze referentie
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1.1 . Beperkingen van dèscriptief toetsen technologie
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

TNO
T.a.v. Mevrouw |
Anna van Buerenplein 1 
2595 DA Den Haag

Direaoraat- Generaal Bestuur 
Ruimte en Wonen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Oen Haag 
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
De heerri

(5>minbzk.nl

Datum 23 oktober 2018
Referentienummer 2018-0000087527
Betreft Subsidie TNO "Woningen automatisch toetsen aan

Bouwbesluit op basis van BIM Bots technologie"

Geachte mevrouw |

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 6 juli 2018 waarin u verzoekt om een 
subsidie voor het project "Woningen automatisch toetsen aan Bouwbesluit op 
basis van BIM Bots technologie" dee| ik u mee dat ik bereid ben u, op grond van 
de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdrachtwonen 2013, een 
projectsubsidie toe te kennen voor een bedrag van €^^m||voor de activiteiten 
zoals beschreven in het projectplan.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, 
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot 
verstrekt van het te subsidiëren bedrag^^ntvangtdi^oorschot van 
(■■■^■op rekeningnummer ten name van TNO.

1 februari 2019 wordt een tweede voorschot uitbetaal^an CBHIB Het 
resterende bedrag van deze subsidiebijdrage € ^^^^|ontvangt u na de 
definitieve vaststelling van deze subsidiebijdrage in 2019.

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

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

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals 
die is beschreven in uw bovengenoemde brief en de bijbehorende subsidie
aanvraag en projectplan.

Kenmerk
2018-0000543783

Uw kenmerk
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Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

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

b. TNO zal de methode van BIMbots aan de klankbordgroep uitleggen zodat 
de klankbordgroep de gelegenheid heeft om daar op te reageren.

c. U dient een be»Mijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde 
activiteiten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een congres- of 
onderzoeksrapport). Tevens dient ü een einddeclaratie (prestatie en 
gerealiseerde kosten) over te leggen, welke is opgesteld conform de door 
u ingediende begroting.

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

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

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

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

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

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen

Datum
23 oktober 2018
Kenmerk
2018-0000643783
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd^^cht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heerjmm|||||, bereikbaar 
onder nummer |

Hoogachtend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
naméns deze.

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen

Datum
23 oktober 2018
Kenmerk
2018-0000643783

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/BaE, 
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 
datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan,van de gronden waarop 
het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht. ’
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

•> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

TNO
T.a.v. Mevrouwj 
Anna van Buerenplein 1 
2595 DA Den Haag

Directoraat -Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

Turfmarkt 147 
Den Haag ■
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twltter.com/minbzk

de heer

minbzk.nl

Datum 03 december 2018
Betreft Wijzigen startdatum Subsidie TNO" Woningen automatisch

toetsen aan Bouwbesluit op basis van Bim Bots technologie"

Geachte mevrouwl

Gezien uw verzoek via de e-mail van donderdag 1 november 2018 aan de heer 
I^HIBIom de startdatum van het project:" Woningen automatisch toetsen aan 
Bouwbesluit op basis van Bim Bots technologie" te verschuiven, wijzig ik met dit 
besluit de beschikking van 23 oktober 2018 met het referentienummer 2018- 
0000087527.

In de brief van 23 oktober 2018 is ervan uit gegaan dat de werkzaamheden 
1 december 2018 zouden starten. Naar aanleiding van uw bovengenoemd verzoek 
stel ik de startdatum vast op 1 november 2018.

Verder blijven de voorwaarden, zoals beschreven in de beschikking van 
23 oktober 2018 onverlet van kracht.

Kenmerk
2018-0000896478

Uw kenmerk
e-mail van donderdag l 
november 2018

Voor vragen kunt u zicht wenden tot de contactper 
bereikbaar op het nummei^^^^^H^^n e-mail EarnmiiaaDP
Hoogachtend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Directeur Programmadirectie uwen en ■nergie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGWB/Bouwen en 
Energie, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van 
een datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden 
waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is 
gericht. , .
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2S00 EA Den Haag

TNO
T.a.v.
Anna van Buerenplein 1 
2595 DA Den Haag

OIrectoraat-Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

Turfmarttt 147 
Den Haag 
Postbus 20011'
2500 EA Den Haag 
www.rijksoverheld.nl

Contactpersoon 
De heard

i@mlnbzk.nl

Datum 24 april 2019
Betreft Wijzigen einddatum Subsidie TNO "Woningen automatisch

toetsen aan Bouwbesluit op basis van BIM Bots technologie"

Geachte mevrouw |

In uw e-mail van donderdag 11 april 2019 waarin u verzoekt om een verlenging 
van de looptijd, bevestig ik hierbij dat ik instem met dit verzoek.
De einddatum wordt verschoven van 30 juni 2019 naar 1 november 2019.

Met dit besluit wijzigt de beschikking van 23 oktober 2018 met het kenmerk 
2018-0000643783.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een 
vaststellingaanvraag in te dienen. Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag 
daarom uiterlijk 1 februari 2020 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken 
na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van de 
verplichting bij punt a beschreven bewijs in de bovengenoemde beschikking. Na 
vaststelling van de subsidie zal normaliter het eventuele restantbedrag van 
cHI|^^B}p uw bankrekeningnummer^^^lllllllHllllllllim^^ ten name van 
TNO gestort worden.

Verder blijven dé voorwaarden, zoals beschreven in de beschikking van 
23 oktober 2018 onverlet van kracht.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de contactpersoon heer| 
bereikbaar op het nummerpj^Hl^^H en e-mail |

Hoogachtend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namensdezei

Kenmerk
2019-0000191871

Uw kenmerk

irecKur tsauwenen tnerve
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■m
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2S00 EA Den Haag

TNO
T.a.v. de heer 
Postbus 155 
2600 AD Delft

Dlrectoraat-Ceneraal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
www.rijksoverbeid.nl

Conto

iminbzk.nl

Datum 29 januari 2020
Betreft Wijzigen einddatum Subsidie TNO "Woningen automatisch

toetsen aan Bouwbesluit op basis van BIM Bots technologie”

Geachte heer]

In uw e-mail van woensdag 23 oktober 2019 waarin u verzoekt om een 
verlenging van de looptijd, bevestig ik hierbij dat ik instem met dit verzoek.
De einddatum wordt verschoven van 1 november 2019 naar 1 maart 2020.

Met dit besluit vvijzigt de beschikking van 23 oktober 2018 met het kenmerk 
2018-0000643783.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd orh een 
vaststeilingaanvraag in te dienen. Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag 
daarom uiterlijk 24 mei 2020 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na 
ontvangst van uw vaststeilingsaanvraag worden vastgesteld op basis van de 
verplichting bij punt a beschreven bewijs in de bovengenoemde beschikking. Na 
vaststelling van de subsidie zal normaliter het eventuele restantbedrag van

uw bankrekeningnummei^^^^^||^^mimm:en name van 
TNO gestort worden.

Verder blijven de voorwaarden, zoals beschreven in de beschikking van 
23 oktober 2018 onverlet van kracht.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de contactpersoon heer| 
bereikbaar op het nummer||||||||||||m|en e-mail|

Hoogachtend,
Dé Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
nartiens deze;

Kenmerk
2019-0000642874

Uw kenmerk

ouwen en nergieirecceur



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 2Ó011 2500 Éa Den Haag

Vakmedianet Bouwcommunities B.V. 
de

Postbus 448
2400 AK Alphen a/d Rijn

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en wonen
Directie Bouwen en Energie

Turfmarkt 147
Den haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rijksovertield.nl
www.facebook.com/minbzk
vnvw.twltter.com/mlnbik

Contactpereoon

Datum 14 oktober 2019
Referentlenummer 2019-00000542369
Betreft Subsidie Vakmedianet Bouwcommunities B.V.

"Conferentie Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen"

Geachte heer

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 27 juli 2019 waarin u verzoekt om een 
subsidie voor het project Conferentie Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen" 
deel ik u mede dat ik bereid ben u, op grond van Subsidieregeling experimenten 
en kennisoverdracht wonen 2013'een subsidie toe te kennen voor een bedrag van 
maximaal ^^^^B'oor de volgende activiteiten zoals beschreven in het 
projectplan.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, 
waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot 
veretreia van 80 % van het te subsidiëren bedrag. U ontvangt dit voorschot van 
€^^^H|na het verzenden van de beschikking betaalbaar gesteld op uw 
rekeningnummer^^^^^^^^H^^^^Hten name van Vakmedianet 
Bouwcommunities B.V.

De start van de subsidieactiviteiten is op 26 juli 2019. De activiteiten zullen 
uiterlijk 2 december 2019 zijn afgerond.

Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een 
vaststellingaanvraag in te dienen. Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag 
daarom uiterlijk 1 maart 2020 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na 
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij 
punt a hieronder beschreven bewijs. Na vaststelling van de subsidie zal het 
eventuele restantbedrag van €^^^|op bovengenoemd rekeningnummer gestort 
worden.

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

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

ilnbzk.nl

Kenmerk
2019-0000534325

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

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

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïrifomTeerd^Moch^ nog 
vragen hebben, neemt u dan cpntact op met de heer^^^^^^^^^Hbereikbaar 
op telefoonnummet]

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

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

Datum
14 oktober 2019
Kenmerk
2019-0000534325

ouwen en

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/BBE, 
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 
datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaaii van de gronden waarop 
het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht.

Pagina 2 van 2



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DGBW 
Directie B&E 
Afdeling BB

DIrectoraat-Generaal 
Bestuur en Wonen
Dati|

memo Vaststellingsmemo subsidie < Congres Wet 
kwaliteitsborging>

Subsidie ontvanger: Vakmedianet Bouwcommunities B.V. 
Naam subsidie: Congres Wet kwaliteitsborging

Advies aan budgethouder:

Definitief vaststellen van verleende bedrag: 
Wat’is'het bedrag van de verleende subsidie?

Wat is inniiddels betaald als voorschot?

yihdt ëf nog een nabetaling plaats of niet? 
Ja,

Motivering:
Vakmedianet Communities heeft het congres samen met BZK georganiseerd, 
conform afspraken en voorwaarden. Het congres is goed bezocht en heeft aan de 
gestelde doelen voldaan. Er waren diverse medewerkers van BZK aanwezig. De 
reacties uit de evaluatie door bezoekers waren positief.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Aanvraag subsidlevaststelling
Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht



Aanvraag subsidlevaststelling

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het vaststellingsformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk invullen van 
de subsidlevaststelling.

Een volledige vaststetlingsaanvraag Is ondertekend door de daartoe 
bevoegde statutair bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde 
documenten.

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar:

pminbzk.nl

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 
Directie Bouwen en Energie
Postbus 20011 
2500 EA Dén Haag

Versledaturn: 2 Januari 2017 Pagina 2 van 7



Aairvraag subsidlevaststelling

1.1.2

Aanvraag subsidlevaststelling

1.1 Gegevens aanvrager

1.1.1 Gegevens organisatie

Organisatie 

Rechtevorm 

Kvk InschtIJfnummer 

BTW-nummer 

Banknummer 

Bezoekadres

Postadres

Contactpersoon

Contactpersoon

Telefoon

Emailadres

Vakrhedianet Bouwcommunities B.V. 

BV

Prinses Margrietlaan 3 
2404 HA Alphén a/d Rijn

Postbus 448
2400 AK Alphen a/d Rijn

övakmedianet.ni
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Aanvraag subsldlevaststelllng

1.2 Beschrijving vaststellingsaanvraag

1.2.1

1.2.2

Doel

Geef een korte beschrijving van het doel van de gesubsidieerde 
activiteiten.

Het organiseren van het Congres Wet Kwaliteitsborging op maandag 25 
november 2019 in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF). Doel van dit 
congres was draagvlak creëren voor de implementatie wetsvoorstel 
kwaliteitsborging bouw, duidelijkheid geven over wat wetsvoo;rstel voor 
diverse partijen betekent, (bouwers en aannemers, gemeenten, 
kwaliteitsborgers, instrumentaanbjeders en adviseurs), d.m.v. 
doelgroepgerichte workshops laten zien wat er gaat veranderen, waar 
kansen liggen en hoe zij zich het best op het beoogde stelsel kunnen 
voorbereiden. Vanuit de minister de oproep: grijp je kansen, werk 
samen, innoveer en'lever de afgespróken kwaliteit.

Activiteiten

Geef een overzicht van de uitgevoerde activiteiten en of het beoogde doel 
daarmee gerealiseerd is.

net congres wero succesvoi 
andere^^^H^H Dl ree

wmiÊÊÊÊÊÊm^
(Directeur Woningborg Toet

Het congres werd succesvol georganiseerd met lezingen van onder
[Dlrecteur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen), 

|(kwartiermaker Wkb) en^HBHHB 
i^tslng en Toezicht). Daarna werd er in het 

middagprogramma dieper Ingegaan op de Wkb met praktische 
workshops van onder andereH^H|^^^H(Algerneen directeur 
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland),!
(Senior adviseur bouwregelgeving | NLIngenleurs)L 
(Beleidsmedewerker pntwerpproces en techniek) er 

^^^^Senlor consultant, kwalltelts- en risicomanager).

Congresbezoekers werden door Vakmedianet Bouwcommunities via o.a. 
Cobouw, Omgeving in de Praktijk, Bouwkwallteit in de Praktijk, 
Vastgoedmarkt, de Architect, NBD, Brandveilig.com en Installatie-tltels 
van Vakmedianet geworven. Het beoogde aantal bezoekers (450) 
kwamen om zich te laten informeren, interesseren en inspireren. Een 
enquête onder de bezoekers leverde een uiterst positieve 
terugkoppeling op, waarin men aangaf meer duidelijkheid te hebben 
gekregen.
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Aanvraag subsidlevaststelling

1.2.3 Kenmerk, kosten en looptijd

Wat is het kenmerk van uw subsidiebeschikking?

Wat is het referentienummer van uw 
subsidiebeschikking?

Wat waren de totaie geraamde kosten?

Weik bedrag is uw subsidieveriening?

Weik bedrag zijn de werkelijke totale kosten?'
(indien in de subsidiebeschikking daar om is gevraagd)

2019-0000534325

2019-00000542369

Wat was de looptijd van de gesubsidieerde 
activiteiten

1-8-2019
25-11-2019

1.3 Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door. een hiertoe bevoegd statutair bestuurder.

Datum

3-3-2020

Plaats

Alphen aan den Rijn

Handtekening

Naar ^
Functie:
Bij deze aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen:

< ... >

- Etc.

Voorbeelden van benodigde bijlagen en bescheiden zijn: eindverslag, 
indien van toepassing een controleverklaring.
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Aanvraag subsidlevaststelling

Toelichting

Aan te leveren Informatie
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op één project, is 
volledig ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijlagen en 
bescheiden.,

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vullen.

l.ï.2. Contactpersoon.
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon in te vullen (dus niet "v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doel
Hier geeft u kort aan wat u bereikt wilde hebben met de ontvangen 
subsidie. U kunt hier ook eventuele producten benoemen die het project 
heeft opgeleverd (bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving.of een 
samenwerkingsovereenkomst).
Geef uw doel conform de subsidie aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem bij Iedere uitgevoerde activiteit In hoeverre de gewenste 
resultaten en effecten zijn berejkt. Geef aan of de doelen uit de subsidie 
aanvraag zijn bereikt. Geef een verklaring waar het anders is gelopen dan 
de initieel beoogde resultaten en effecten.'

1.2.3. Kenmerk, kosten en looptijd 

Kenmerk
Vul hier het kenmerk van uw subsidiebeschikking in.

Kosten
Vul de totale geraamde kosten van het project in. Als daar om in de 
subsidiebeschikking is gevraagd vul je ook de totale werkelijk kosten.
Vul het bedrag in dat is verleend in de subsidiebeschikking.

Lpoptijd
Geef hier de begin- en einddatum van de gesubsidieerde activiteiten weer.
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Aanvraag subsidievaststelling

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij 
behandeling van uw vaststellingsaanvraag dient üw organisatie 
geregistreerd te staan in het KvK-register. Onderteken het formulier met 
dat datum, plaats, handtekening, uw naam en functie.

Behandeltermijnen
(

.Behandelen vaststelling
Voor de behandeling van een subsidievaststelling hanteren wij de 
wettelijke termijn van maximaal 22 weken.

Ontbrekende Informatie
Wanneer wij constateren dat de dooru ingeleverde vaststellinsaanvraag 
onvolledig is, ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de 
ontbrekende informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de 
informatie aan te leveren.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende Informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht.
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CHECKLIST INHOUDELIJKE TOETS OP AANVRAAG TOT SUBSIDIEVASTSTELLING

Het invullen van de inhoudelijke toets door de beleidsmedewerker is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) 
en zal te allen tijde in het subsidiedossier terug te vinden rhoëten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met de Financieel medewerker van 
de directie. Komen jullie er samen niet uit dan kun je een mail sturen aan de processenbalie van FEZ I

Vraaq 1/n Toellchtina

AANVRAAG TOT VASTSTELLING
Is de aanvraag tot vaststelling tijdig ingediend?
Zo nee, wat is hiérvan dé reden?

Nee
Hebben zich. bij eerdere vaststellingen problemen 
voorgedaan bij deze subsidieontvanger?
Zo la, welke?

Nee

Indien er om aanvullende informatie is gevraagd, kon 
deze informatie aemakkeliik en snel worden aanqeteverd?

Ja
ACnVITEITEN
Zijn de activiteitén waarvoor subsidie is verstrekt, 
uitgevoerd conform het ingediende activiteitenplan en 
eventuele aanvullende voorwaarden In de beschikking?

Ja

Is er duidelijk inzicht jn de geleverde prestaties? En 
voldoen de orestaties aan de daarvoor oestelde eisen?

Ja BZK was zelf met diverse medewerkers aanwezig.
Is er extra informatie gevraagd en voldeed deze 
informatie? '

Ja
FINANCIËLE ASPECTEN
Zijn de activiteiten uitgevoerd conform de bij de 
subsidieaanvraag ingediende begroting?

Ja
Variant 4 en 5:

Sluit de verantwoording aan op de goedgekeurde 
begroting?
Zijn eventuele verschillen duidelijk verklaard?
Zijn de kosten redelijk (doelmatig) en gemaakt in 
de afoesoroken oeriode?

Ja

Variant 5:
■ er een controleverklaring bijgevoegd?
Wat is de strekking van de 
accountantsverklaring? Is deze goedkeurend? Zo

n.v.t. -



nee, heeft dit gevolgend voor het vast te stellen 
subsidiebedrag?
Is er naar aanieiding van de controleverklaring 
reden om extra vragen te stellen?

n.v.t.

Mao
Bestaat er een vermoeden van M&O (Inclusief niet tijdige 
melding van veranderende omstandigheden die van 
invloed zijn op de subsidie) en zo ja, waar is dit op 
gebaseerd?

Nee

Is er reden om te korten op het uiteindelijk toe te kennen 
subsidiebedraa? Nee
Is er reden óm de subsidieontvanger op te nemen in het 
M&0~reaister en zo ia, waar is dit op gebaseerd?

Nee
■

Totaal oordeel Akkoord

Naam:

Datum: 5 maart 2020



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Vakmedianet Bouwcommunities B.V. 
De heerm^^H 
Postbus 448-
2400 AK ALPHEN AAN DEN RIJN

Datum
Referentienummer
Betreft

Geachte heet

12 maart 2020 
2020-24437
Subsidievaststelling en nabetaling Conferentie Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 3 maart 2020 heb Ik de verantwoording voor de door u ontvangen subsidie 
Conferentie Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ontvangen. Dank daar- ,
voor.

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

Conform uw ingediende verantwoording van 3 maart 2020 stel ik de subsidie 
vast op een bedrag van € |

Aan u is reeds een bedrag van C^^^^^^als voorschot uitbetaald. Het res
terende bedrag van ÓRedQekeurd en wordt betaalbaar gesteld op
rekeningnummer^^l^^l^^l^i^^Pen name van Vakmedianet Bouw

communities B.V.

Hoogachtend,
De rnipister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Naméf

nergiëf

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. OGBRW/BenE, 
Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 
datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden 
waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht.

DG Bestuur, Ruimte en 
Wonen / Bouwen en. 
Energie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
http://www.rljksoverheid.nl

Contactpersoon

minbzk.nl

Kenmerk
2020-0000121522

Uw kenmerk

Bijlagefnj
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Bewijs plaatsvinden Congres WKB op 25 november 2019

Kenmerk van subsidiebeschikking: 2019-0000534325 

Referentienummer van subsidiebeschikking: 2019-00000542369

Ter vaststelling van de subsidie ten behoeve van het Congres Wet Kwaliteitsborging op 25 november 
2019 zijn hier enkele artikelen opgesomd die het evenement bespreken. Het evenement is 
georganiseerd door Cobouw, namens Vakmedianet Bouwcommunities B.V. in samenwerking met het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Namens het Ministerie waren dan ook acht personen aanwezig.

Als bijlage een pdf van een verslag van het congres op Cobouw, wat een uitdraai is van deze link:

https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2019/ll/deze-bouw-ceo-is-wel-voor-de-wkb-wet-
brengt-arbeidsvreugde-en-geeft-imago-van-sector-grote-boost-101279457

Dit is de website van het evenement en daarbij de pagina met alle presentaties van de dag die zijn 
gegeven (zowel algemeen programma als workshops).

https://wetkwaliteitsborging.cobouw.nl/

https://wetkwaliteitsborging.c6bouw.nl/presentaties ’

Ook op andere sites is een nieuwsbericht verschenen dat het congres heeft plaatsgevonden, zoals op 
BWTinfo.nl en stichtingibk.ril:

https://www.bwtinfo.nl/nieuws/2019/ll/presentaties-congres-kwaliteitsborging

https://www.stichtingibk.nl/categorv/congres/

Bijlage:

PDF artikel: Topman Janssen de Jong: 'Wet of geen wet,, wij gaan beginnen'



> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Vereniging Nederiandse Gemeenten 
T.a.v. de heer |
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Datum 2 december 2019
Referentienummer 2019-0000063291
Betreft Subsidie Vereniging Nederlandse Gemeenten "Wet

kwaliteitsborging bouwen"

Directoraat' Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen 
Directie Bouwen en Energie

Turfmarkt 147
Den haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
WWW. rijksoverheid, nl
www.facebook.com/minbzk

WWW.twitter, com/mlnbzk
Contactpersoon 
De he

l@mlnbzk.nl

Kenmerk
2Q19‘0000&57S1S

Uw kenmerk

Geachte heer |

Onder verwijzing naar uw subsidieaanvraag van 18 november 2019 waarin u 
verzoekt om een subsidie voor het project "Wet kwaliteitsborging bouwen", deel Ik 
u mee dat ik bereid ben u, op grond van de artikel 2 van de Kaderwet overige 
BZK-subsidies en het Kaderbesluit BZK-subsIdies, een projectsubsidie toe te 
kennen voor een bedrag maximaal c||H^^|voor de activiteit zoals 
beschreven in het projectplan. Deze beschikking is een nadere uitwerking van het 
bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor 
het bouwen getekend op 17 januari 2019.

Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, 
waaronder de.BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot 
verstrekt van 17% van het te subsidiëren bedrag. Dit voorschot van 
€|jj|j|lH^|wordt na het verzenden van de beschikking betaalbaar gesteld op 
u^eReningnummer ten name van Vereniging
Nederlandse Gemeenten.

Gedurende de looptijd van het programma zal er jaarlijks een gezamenlijke 
evaluatie plaatsvinden over de uitvoering van de activiteiten, de behaalde 
resultaten en de invulling van de subsidie.
De eerste evaluatie zal in januari 2020 plaatsvinden over de behaalde 
resultaten van 2019 op basis waarvan, in afstemming tussen BZK en 
VNG, kan worden bijgestuurd.
Een tweede evaluatie moment zal mei 2020 plaatsvinden tussen BZK en 
de VNG ter voorbereiding op de besluitvorming van het besluit van de 
Minister in hoeverre het stelsel per 1 januari 2021 op verantwoorde wijze 
kan worden ingevoerd, wijzigingen in het programma implementatie Wkb 
van de VNG gewenst zijn.

1 juli 2020 wordt een tweede voorschot uitbetaald zijnde € 
resterende bedrag van deze subsidiebijdrage zijnde 
de definitieve vaststelling van deze subsidiebijdrage tn

Het 
htvangt u na

Dé start van de subsidieactiviteiten is op 16 juli 2019. De activiteiten zullen 
uiterlijk 31 december 2021 zijn afgerond.
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Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een 
vaststellingaanvraag in te dienen. WIJ verwachten uw vaststellingsaanvraag 
daarom uiterlijk 1 april 2022 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na 
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij 
hieronder beschreven verplichtingen. Na vaststelling van de subsidie zal het 
eventuele restantbedrag van C^m^^^op bovengenoemd rekeningnummer 
gestort worden.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals 
die is beschreven in uw bovengenoemde brief. Per fase verwacht ik dat in ieder 
geval de volgende producten en diensten worden opgeleverd:
Fase 1

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

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen 
Directie Bouwen en Energie

Datum
2 december 2019
Kenmerk
2019-00006S781S

Fase 2
Een representatieve hoeveelheid proefprojecten om besluit
inwerkingtreding te kunnen nemen
Een goed werkende begeleidingsgroep proefprojecten
Een adequate inbreng vanuit de VNG in de besluitvorming van de minister
Handreikingen en templates voor gemeenten
X-aantal georganiseerde bijeenkomsten met gemeenten
Aangepast model legesverordening

Fase 3
Handreikingen en eventuele aanvullende producten en diensten voor 
gemeenten ter ondersteuning implementatie

Fase 4
Overzicht openstaande vraagpunten gemeenten met advies voor 
opvolging/afhandeling

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

a. U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde 
activiteiten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een activiteitenoverzicht 
pf kennisproducten). Tevens dient u een einddeclaratie (prestatie en 
gerealiseerde kosten) over te leggen, welke is opgesteld conform de door 
u ingediende begroting.

b. U diént een controleverklaring over te leggen zoals bepaald in artikel 24 
van het Kaderbesluit BZK-subsidies. De controleverklaring wordt 
opgesteld conform de NBA standaard bij subsidleverantwoordingen in de 
publieke sector.
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Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

d.

U dient .onmiddellijk schriftèlijk te melden zodra aannemelijk is dat de 
activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel 
zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de 
verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan. 
U dient ulterlljk 1 september 2020 een tussenrapportage in te dienen.

Datum
2 decémber 2019
Kenmerk
2019-0000657815

Met betrekking tot de subsidies proefprojecten stel ik de volgende 
aanvullende voorwaardèn;

e. U dient te waarborgen dat de subsidie gebruikt wordt voor niet- 
economische activiteiten. Dit mag geen staatsteun zijn, bij de 
verstrekking moet aan de aanbestedingsregeis gehouden worden en 
indien aan gemeente verstrekt wordt dient u inclusief BTW te verstrekken

f. Indien met gebruikmaking van deze subsidie derden worden Ingehuurd 
om commerciële activiteiten te verrichten, dient gewaarborgd te worden 
dat deze activiteiten tegen marktconforme voorwaarden worden 
uitgevoerd. Aangetoond zal moeten worden op welke wijze u hiervoor 
zorg draagt. Eén van de manieren om activiteiten tegen marktconforme 
voorwaarden te realiseren is bijvoorbeeld het vragen van offertes.

g. U dient een gescheiden boekhouding bij te houden voor de proefprojecten 
en hierover te verantwoorden in de tussenrapportage én in de 
eindverantwoording over deze subsidie.

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

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van.het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit 
van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en 
oneigenlijk gebruik een departementaal register wórdt bijgehouden. In dit register 
wordt onder meer bijgehouden welke sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere 
vaststelling, intrekking van de subsidieverlening óf intrekking van de 
subsidievaststelling) genomen is.
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Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen 
Directie Bauwen en Energie

Datum
2 december 2019Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 

vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer bereikbaar Kenmerk
onder nummer 2oi9-oooo6578is

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens d^

Directeur Bouwen ein^nërgie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief 
.bezwaar maken bIJ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v DGBRW/BBE Postbus 
20011, 2SÖ0 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum 
alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het 
bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Subsidieaanvraagformulier
<naam subsidieregeling>

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. De toelichting treft.

Versiedatum: 1 juli 2018



Subsldleaanvraagfomriulier

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De toelichting ondersteunt u bij het zo 
juist en volledig mogelijk invullen van de subsidieaanvraag.

Een volledige aanvraag is ondertekend door de daartoe bevoegde statutair bestuurder en gaat vergezeld 
van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de benodigde handtekening. Stuur 
het ingescande formulier inclusief alle'gevraagde bijlagen bij voprkeur per e-mail naar:

Dminbzk.nl. directoraat generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, directie.Bouwen en Energie
\

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
<Directoraat Generaal>
<Directie>
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

1.1.1. Gegevens organisatie

Organisatie

1.1.2

Rechtsvorm

Kvk Inschrijfnummer

ZIN Kwaliteitsborging BV 

Besloten Vennootschap

BTW-nummer

Bezoekadres Savannahweg 17
3542 AW UTRECHT

Postadres Savannahweg 17

3542 AW UTRECHT

Contactpersoon

Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres HB@zinkb.nl
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Subsidleaanvraagformuller

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doel

Geef een korte beschrijving van hèt doel van de te subsidiëren activiteit.

Project: Wkb proefproject - Huize de Vries - Gemeente Bergen

ZiN Kwaliteitsborging is gevraagd om de kwaliteitsborging voor dit 
project te doen. Opdrachtgever en ZiN kwaliteitsborging willen in de 
project ervaringen opdoen met kwaliteitsborging onder de Wkb. Het 
project zal als proefproject ingediend worden.

ZiN Kwaliteitsborging zal vanwege de kleine schaal (1 woning) en het 
gebrek aan ervaring bij opdrachtgever en gemeente bij dit project meer 
uren en kosten maken dan dat we kunnen belasten aan de 
opdrachtgever.

Doel is om alle partijen ervaringen op te laten .doen en deze te delen 
met elkaar en met V.NG en BZK. Op basis hiervan kunnen we steeds 
beter de laatste praktische zaken'boven water halen en een aoede

1.2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toelichting waarmee u uw doel wilt bereiken.
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Subsidleaanvraagformulier

ctiviteiten



Subsidieaanvraagformulier

1.2.3 Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project?

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben?

Kunt u BTW verrekenen? Ja
Wat is de looptijd van de gesubsidieerde activiteiten 14-5-2020 24-12-2020

Indien mogelijk, wilt u een voorschot? Ja .

Geef een onderbouwing bij uw voorschotverzoek, waaruit uw liquiditeitsbehoefte blijkt gedurende de 
looptijd van uw subsidieaanvraag: '

ex BTW

ex BTW

Facturatie geschiedt voor een deel bij opdracht, maar het overgrote 
deel pas bij oplevering. De arbeidsuren en daarmee kosten liggen 
daarvoor. Voorschot is dus gewenst.

I

Heeft u elders subsidieaanvragen hiervoor 
aangevraagd en/of subsidie ontvangen?

Indien 'Ja' graag uw aanvraag hieronder toelichten.

nee

1.3 Ondertekening
I

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden ondertekend door een hiertoe bevoegd 
statutair bestuurder.

Datum

11-5-2020

Handtekening

Plaats 

Dén Haag

Naam:
Functie: Directeur ZiN Kwaliteitsborging BV .

Bij deze aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen:
Gespecificeerde begroting (pxq)
Bij eerste aanvraag: uittreksel van het KvK-register en kopie bankafschrift.
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, beleidsplan, etc.
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Subsidleaanvraagformulier

Toelichting

Aan te leveren informatie

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. Een volledige aanvraag 
heeft betrekking op één project, is volledig ingevuld en gaat vergezeld van aiie gevraagde bijlagen en 
bescheiden. Er dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag meegestuurd te 
worden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het bezoekadres gelijk is aan het 
postadres hoéft u het postadres niet in te vullen.

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en achternaam van de 
contactpersoon in te vullen (dus niet "v.d,"), zodat het secretariaat de correspondentie op de juiste wijze 
kan adresseren.

1.2.1. Doel
Hier geeft u kort aan wat u bereikt wilt hebben als het project is afgerond. U kunt hier ook eventuele 
producten benoemen die het project zal opleveren (bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reële opgave van wat u wilt bereiken. Het al dan niet realistisch zijn van de doelstelling weegt 
me bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten .
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet te nemen acties weer per 
activiteit. U dient tevens aan te geven welke resultaten en effecten de omschreven activiteiten 
opleveren. U vult bij iedere activiteit in welke resultaten en effecten de activiteit oplevert voor de 
doelstelling van het project.

U dient de resultaten en effecten "output en outcome gericht" te formuleren.. Als output wilt u 
bijvoorbeeld bij activiteit 1 een congres of bijeenkomst organiseren. Resultaten en effecten kunnen in dit 
verband zijn dat u 600 uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen en 20 deelnemers 
hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en looptijd 

Kosten
Vul zowel de totale kosten van het project in als het deel van de kosten dat u gesubsidieerd wilt hebben. 
Het gevraagde gesubsidieerde bedrag wordt in relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de 
activiteiten die u wilt ontplooien, meegewogen in de beoordeling. Specificeer uw kosten zo veel mogelijk 
in de begroting met personele en materiele kosten, en in prijs maal hoeveelheid (pxq). Geef daarbij ook 
aan of deze kosten'inclusief of exclusief BTW zijn begroot.
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Subsldleaanvraagformulier

BTW • .
Indien u BTW-plichting bent en betaalde BTW kunt verrekenen, dan is BTW in de subsidie niet 
subsidiabel. Indien u de te betalen BTW voor de subsidie activiteiten niet kunt verrekenen en die BTW 
een kostenpost voor u vormt, dan kunt u door u te betalen BTW meenemen in dé berekening van de 
begroting.

Looptiid
Geef hier de totale looptijd van het project weer. Deze.gegevens hebben w/ij nodig voor de planning van 
de verantwoording en afwikkeling in geval van verstrekking van de subsidie.

Bevoorschottino
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en onderbouw uw voorschotverzoek. Het is ter 
beoordeling aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of zij akkoord gaat met uw 
voorstel en in hoeveel termijnen u het voorschot uitgekeerd zult krijgen.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden ondertekend door een hiertoe bevoegd 
statutair bestuurder. Bij behandeling van uw aanvraag dient uw organisatie geregistreerd te staan in het 
KvK-register. Onderteken het formulier met dat datum, plaats, handtekening, uw naam en functie.

Bijlagen
U dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag mee te sturen. Indien u voor het 
eerst subsidie aanvraagt bij BZK dient u een uittreksel van het KvK-register en een kopie bankafschrift 
mee te sturen. Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, beleidsplan, etc.

Behandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke termijn van maximaal 13 
weken. In uitzonderingsgevallen geldt een termijn van 22 weken. Deze termijn geldt voor 
subsidieaanvragen waarbij sprake is van EU-cofinanciering of bij aanvragen waarvoor een 
beoordelingscommissie moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 weken na ontvangst van uw 
aanvraag een ontvangstbevestiging.

Ontbrekende informatie
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig is, ontvangt u binnen 2 weken 
na ontvangst een verzoek om de ontbrekende informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de 
informatie aan te leveren.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder verzoek om aanvullende 
informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U 
wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Checklist risico-analyse en Inhoudelijke beoordeling ,

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zullen In samenhang worden beoordeeld. In beide gevallen moet er 
gekeken worden naar de aanvrager én naar de activiteiten die worden beoogd.

Het invullen van de checklist is een verolicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te allen tijde in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met de Financieel medewerker van de directie. Komen jullie er 
samen niet uit dan kun je een mail sturen aan de processenbalie van FEZ I

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag: Proefproject De Kleine Stolp Huize De Vries 
Periode: 14-05-2020 tm 24-12-2020

Vraag Ja/nee Risico Toelichting
Hoog Midden Laag

AANVRAAG
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft Ingediend, 
hebben zich tóén problemen 
voorgedaan? Zo la, welke?

Nee

□ □ KI

Indien er 'een verzoek om 
aanvullende informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aanoeleverd?

Ja

□ ■ □ KI

ACTVITEITEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraag?

Ja □ □ KI

Is de uitvoering van de 
activitéiten helder beschreven In 
de aanvraag?

Ja
□ □ KI

Pas^h de beoogde activiteiten 
binnen de beleidslilnen van BZK?

Ja □ □ KI

Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben 
plaatsgevonden Is het resultaat meetbaar 
en het risico od M&O kleiner.)

Nee

□ KI □
Deels, start was per 14 mei jl..



FINANaELE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
voldoende inzicht in de besteding 
van de subsidiemiddelen?

Ja
. □ □

Is er voldoende vertrouwen dat 
de activiteiten met deze subsidie 
gefinancierd kunnen worden?

Ja
□ □ IE

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gestelde 
termijn kunnen worden voltooid?

Ja
□ □ IE

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de B2K 
subsidie kunnen worden 
uitgevoerd?

Nee

□ □
Partijen twijfelen aan deelname 
proefprojecten vanwege (dubbele) kosten.
Deze bijdrage en betrokkenheid BZK kan ze 
nét over de streep trekken.

Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?

Ja □ □ IE

Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling van de' 
subsidie?

Ja
□ □ IE

Bestaat er voldoende vertrouwen 
in de capaciteit om de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

Ja
□ □ IE

TOTAAL OORDEEL Toekennen Zie beoordeling en bovenstaande korte 
toelichting

Alléén toelichten als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoord Ja Is, Is het risico laag. 
Naam:l

Datum: woensdag 10 juni 2020



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DGBRW 
Directie B&E 
Afdeling BB

DIrectoraat-Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Datum
18 juni 2020

memo Subsidieverlening

Subsidie ontvanger: Zin.Kwaliteitsborging
Naam subsidie: Proefproject De Kleine Stolp/Huize De Vries

Advies aan budgethouder:
Is er sprake van een subsidieregeling, zo ja welke?
Nee ' .

Wat houdt de subsidieaanvraag in: Aanvraag voor subsidie voor het proefproject 
De Kleine Stolp/Huize De Vries van Zin Kvyaliteitsborging. Het betreft een 
proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In 
het bestuursakkoord Implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging 
voor het bouwen zoals op 17 januari 2019 met de VNG gesloten, is vastgelegd dat 
BZK en VNG proefprojecten ondersteunen om deelnemers ervaring op te laten doen 
met elementen uit het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging. Zowel BZK als VNG 
dragen per proefproject maximaal bij en hebben dit partijen laten
weten. Deze zijn hiermee akkoord. De start van proefprojecten verloopt nog stroef 
en toekenning zal helpen om ook andere partijen te stimuleren om proefprojecten 
te starten zoals met de VNG overeengekomen. Zin Kwaliteitsborging is een 
kwaliteitsborger die het instrument KIK zal toepassen, zoals ontwikkeld door 
KOMO. KOMO is eèn beoogd instrumentaanbieder conform de Wkb.

Advies wel/geen subsidie verlenen, wat is de reden:

Hoogte van het aangevraagd, bedrag en gesubsidieerd bedrag: 
Aangevraagd: EURr 
Toegekend: EUrI

Welke uitvoeringsvariant wordt gekozen en toelichten waarom: 
Variant 1, 100% voorschot. Ivm hoogte bedrag

Looptijd subsidie (startdatum kan niet in het verleden liggen) 
Begindatum: heden 

- Einddatum : 24 december 2020
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staat het in het bestedingsplan, wat is de budgetcodering, is het budget toereikend?
- Hoofdstuk: 7
- Budgetplaats:|

Budgetpositie:!

- Grootboekrekening:]

Motivering:
Zie bilj advies budgethouder

TOETSPUNTEN VOLLEDIGHEiD SUBSIDIE-AANVRAAG

Is de aanvraag Ingediend met het standaardformulier (zie onderstaand hyperlink)? Zo

nee, zitten alle asp>ecten uit het aanvraagformulier in de subsidieaanvraag?

Ga naar startpagina Rijksportaal:

Home? Financieel? Financiële processen BZK Kerndepartement? Sribsidie.s> Hulpmiddelen

St'anHaarHformulipr subsidlpaanvraag

Toetspunten Financieel Medewerker

□ Heeft de toets of de aanvrager voorkomt In het M&O-register FEZ plaatsgevonden?

□ Bankrekeningnummer, waarop de subsidie dient te worden gestort. Komt dit overeen met 
de relatiegegevens bij FDC?

□ Is de Checklist risicoanalyse en Inhoudelijke beoordeling door de beleidsmedewerker 
ingevuld en aan het dossier toegevoegd?

Toetspunten Beleidsmedewerker

Ga na of de aanvraag de volgende vereiste gegevens bevat:

0 Doel van de te subsidiëren activiteit;

□ Overzicht van activiteiten incl. korte toelichting waarmee doel bereikt wordt;

□ Totale kosten van het project moeten met een PxO-beorotlnQ (dit is het geheel 
van de activiteiten en de bijbehorende kosten: uur x tarief) worden onderbouwd 
LET OP; de posten Onvoorzien, Winstopslag en Algemene Reserveringen in de 
begroting worden niet gesubsidieerd;

□ Bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

□ Nieuwe aanvragers dienen een recente Uittreksel KvK toe te voegen.

De KvK-check wordt uitgevoerd op het bestaan van de rechtspersoon en de 
statutaire naam (voor adressering van de brieven).

□ Nieuwe aanvragers dienen een bewijs mee te sturen dat de bankrekening op 
naam van de aanvrager staat, of als een bankrekeningnummer wijzigt, zodat de 
relatiegegevens aangëmaakt kunnen worden. Is een kopie bankafschrift 
toegevoegd?

□ Indien er sprake Is van opgenomen BTW in de subsidieaanvraag; Kan de 
aanvrager deze verrekenen met de door hem af te dragen BTW?

□ IndiGO Gr Q0eh sorakG is van een r0QeliriQ:
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Wordt een voorschot aangevraagd? Zo ja, is er een weergave of onderbouwing 
liquiditeitsbehoefte gedurende het boekjaar waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd, zo mogelijk per tijdvak van 3 maanden meegestuurd?

Voeg een onderbouwing bij afwijking van de voorschot-aanvraag;

Indien in de subsidiereoelino gevraagd:

- is de vereiste de-minimusverklaring aanwezig?

Datum
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

ZIN Kwaliteitsborging B.V.
De heerHHilllim
Savannahweg 17 
3542 AW UTRECHT

Datum: 26 juni 2020
Referentienummer: 2020-54360
Betrèft: Subsidieverlening proefproject WKB Huize de Vries

Geachte heer|

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

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

De subsidie is vastgesteld op BTW. Dit bedrag is inclusief
alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen. U kunt het bedrag in 
juni/juli 2020 verwachten op rekeningnummer ^^^^^^^^■■■■t.n.v.
ZiN Kwaliteitsborging B.V.

DG BRW / Bouwen en 
Energie 
Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 
Den Maag '
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
http;//WWW. rijksoverbeld. nl
Contactpersoon

I (9mlnbzk.nl

Kenmerk
2020-0000374831

Uw kenmerk

Bljlage(n)

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

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

2. U dient onmiddéllijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac
tiviteiten waarvoor subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen 
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die 
aan de subsidies zijn verbonden zal worden voldaan. ^

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

Daarnaast verwijs Ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Be
sluit van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkortiing van misbruik 
en oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit 
register wordt onder meer bijgehouden welke sanctiemaatregel (bestuurlijke 
boete, lagere vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking 
van de subsidievaststelling), indien nodig, genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met Bart Dunsbergen.

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Datum
26 Juni 2020
Kenmerk
2020-0000374831

irecteur öouwen en nergie

Belanghebbenden lojnnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar 
maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/DenB, Postbus 20011, 
2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de 
naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust 
en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Subsidieaahvraagformulier
<naam subsidieregeling>

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formuiier invult. De toelichting treft
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Subsidleaanvraagformulier

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De toelichting ondersteunt u bij het zo 
Juist en volledig mogelijk invullen van de subsidieaanvraag.

Een volledige aanvraag is ondertekend door de daartoe bevoegde statutair bestuurder en gaat vergezeld 
van alle gevraagde documenten.

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de benodigde handtekening. Stuur 
het ingescande formulier inclusief alle gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar:

1, directoraat generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, directie Bouwen én Energie

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
<Director3aL Generaal>
<Directie>
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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SubskJleaanvraagformuller

Subsidieaanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

1.1.1 Gegevens organisatie

Organisatie ZIN Kwaliteitsborging BV

Rechtsvorm Besloten Vennootschap

Kvk Inschrijfhummer

BTW-nummer

Banknummer

Bezoekadres

Postadres

66625904

Savannahweg 17 
3542 AW UTRECHT

Savannahweg 17 

3542 AW UTRECHT

1.1.2 Contactpersoon

Contactpersoon

Telefoon

E-mailadres l@zinkb.nl
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Subsktieaanvraagformuller

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doe!

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidiëren activiteit.

Project': Wkb proefproject - De 4 Heemskinderen - Gemeentè Etten- 
Leur • '

ZiN K\Maliteitsborging is gevraagd om de kwaliteitsborging voor dit 
project te doen. Opdrachtgever en ZiN kwaliteitsborging willen in de 
project ervaringen opdoen met kwaliteitsborging onder de Wkb. Het 
project zal als proefproject ingediend worden.

ZiN Kwaliteitsborging zal vanwege de kleine schaal (14 woningen) en 
het gebrek aan ervaring bij opdrachtgever en gemeente bij dit project 
meer uren en kosten maken dan dat we kunnen belasten aan de 

, opdrachtgever.

Doel is orh alle partijen ervaringen op te laten doen en deze te delen 
met elkaar en met VNG en BZK. Op basis hiervan kunnen we steeds 
beter de laatste praktische zaken boven water halen én een goede 
invulling geven hieraan. '

1.2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toelichting waarmee u uw doel wilt bereiken.
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Subsidieaanvraagformulier
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Subsidieaanvraagformulier

1.2.3 Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project? 

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben?

€|

€|

B,- ex BTW 

I,- ex BTW

Kunt u BTW verrekenen? Ja
Wat is de looptijd van de gesubsidieerde activiteiten 12-6-2020 1-7-2021

Indien mogelijk, wilt u een voorschot? Ja

Geef een onderbouwing bij uw voorschotverzoek, waaruit uw liquiditeitsbehoefte blijkt gedurende de 
looptijd van uw subsidieaanvraag:

Facturatie geschiedt voor een deel bij opdracht, maar het overgrote 
deel pas bij oplevering. De arbeidsuren en daarmee kosten liggen 
daarvoor. Voorschot is dus gewenst.

Heeft u elders subsidieaanvragen hiervoor 
aangevraagd en/of subsidie ontvangen?

Indien 'Ja' graag uw aanvraag hieronder toelichten.

nee

1.3 Ondertekening

Dit forrnulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden ondertekend door een hiertoe bevoegd 
statutair bestuurder.

Datum

8-6-2020

Handtekening

Plaats 

Den Haag

Naam:
Functie: Aigémeen directeur

Bij deze aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen:
Gespecificeerde begroting (pxq)
Bij eerste aanvraag: uittreksel van het KvK-register en kopie bankafschrift.
Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, beleidsplan, etc.
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Subsidieaanvraagformulier

Toelichting

Aan te leveren informatie

Alleen volledig Ingevulde aanvraagformulieren wórden in behandeling genomen.'Een volledige aanvraag 
heeft betrekking op één project, is volledig ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijlagen en 
bescheiden. Er dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag meegestuürd te . 
worden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het bezoekadres gelijk is aan het 
postadres hoeft u het postadres niet in te vullen.

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en achternaam van de 
contactpersoon in te vullen (dus niet "v.d."), zodat het secretariaat de correspondentie op de juiste wijze 
kan adresseren.

1.2.1. Doel
Hier geeft u kort aan wat u bereikt wilt hebben als het project is afgerond. U kunt hier ook eventuele 
producten benoemen die het project zal opleveren (bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reële opgave van wat u wilt bereiken. Het al dan niet realistisch zijn van de doelstelling weegt 
me bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activiteiten
Benoem eerst de geplande projectactiviteiten. Geef eenduidig en concreet te nemen acties weer per 
activiteit. U dient tevens aan te geven welke resultaten en effecten de omschreven activiteiten 
opleveren. U vult bij iedere activiteit in welke resultaten en effecten de activiteit oplevert voor de 
doelstelling van het project.

U dient de resultaten en effecten "output en outcome gericht" te formuleren. Als output wilt u 
bijvoorbeeld bij activiteit 1 een congres of. bijeenkomst organiseren. Resultaten en effecten kunnen in dit 
verband zijn dat u 600 uitnodigingen verstuurt, 80 bezoekers hoopt te ontvangen en 20 deelnemers 
hoopt te werven voor uw project.

1.2.3. Kosten en looptijd 

Kosten
Vul zowel de totale kosten van het project in als het deel van de kosten dat u gesubsidieerd wilt hebben. 
Het gevraagde gesubsidieerde bedrag wordt in relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de 
activiteiten die u wilt ontplooien, meegewogen in de beoordeling. Specificeer uw kosten zo veel mogelijk 
in de begroting met personele en materiele kosten, en in prijs maal hoeveelheid (pxq). Geef daarbij ook 
aan of deze kosten inclusief of exclusief BTW zijn begroot.
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Subsldleaanvraagformulier

BTW
Indien u BTW-plichting bent en betaalde BTW kunt verrekenen, dan is BTW in de subsidie niet 
subsidiabel. Indien u de te betalen BTW voor de subsidie activiteiten niet kunt verrekenen en die BTW 
een kostenpost voor u vormt, dan kunt u door u te betalen BTW meenemen in de berekening van de 
begroting.

Looptijd
Geef hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben wij nodig voor de planning van 
de verantwoording en afwikkeling in geval van verstrekking van de subsidie.

Bevoorschottina
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en onderbouw uw voorschotverzoek. Het is ter 
beoordeling aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of zij akkoord gaat met uw 
voorstel en in hoeveel termijnen u het voorschot uitgekeerd zult krijgen.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden ondertekend door een hiertoe bevoegd 
statutair bestuurder. Bij behandeling van uw aanvraag dient uw organisatie geregistreerd te staan in het 
KvK-register. Onderteken het formulier met dat datum, plaats, handtekening, uw naam en functie.

Bülaoen
U dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag mee te sturen. Indien u voor het 
eerst subsidie aanvraagt bij BZK dient u een uittreksel van het KvK-register en een kopie bankafschrift 
mee te sturen. Overige voorbeelden van bijlagen zijn: projectplan, activiteitenplan, beleidsplan, etc.

Behandeltermijnen

Behandelen aanvraag
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke termijn van maximaal 13 
weken. In uitzonderingsgevallen geldt een termijn van 22 weken. Deze termijn geldt voor 
subsidieaanvragen waarbij sprake is van EU-cofinanciering of bij aanvragén waarvoor een 
beoordelingscommissie moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 weken na ontvangst van uw 
aanvraag een ontvangstbevestiging.

Ontbrekende informatie
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig is, ontvangt u binnen 2 weken 
na ontvangst een verzoek om de ontbrekende informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de 
informatie aan te leveren.

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder verzoek om aanvullende 
informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U 
wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.
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Ministerie v.in Binncnlnndsc Znkcn en 
Koninkrijksicbiios

DGBRW 
Directie B&E 
Afdeling BB

Dlrecrtorsat-Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
E>atum

18 Juni 2020

memo Subsidieverlening

Subsidie ontvanger: Zin Kwaliteitsborging 
Naam subsidie: Proefproject de 4 Heemskinderen

Advies aan budgethouder:
Is er sprake van een subsidieregeling, zo ja welke?
Nee

Wat houdt de subsidieaanvraag in: Aanvraag voor subsidie voor het proefproject de 
4 Heemskinderen van Zin Kwaliteitsborging. Het betreft een proefproject In het 
kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). In het 
bestuursakkoord Implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor 
het bouwen zoals op 17 januari 2019 met de VNG gesloten, is vastgelegd dat BZK 
en VNG proefprojecten ondersteunen om deelnemers ervaring op te laten doen met 
elementen uit het beoogde stelsel voor kwaliteitsborging. Zowel BZK als VNG 
dragen per proefproject maximaal bij en hebben dit partijen laten
weten. Deze zijn hiermee akkoord. De start van proefprojecten verloopt nog stroef 
en toekenning zal helpen om ook andere partijen te stimuleren om proefprojecten 
te starten zoals met de VNG overeengekomen. Zin Kwaliteitsborging is een 
kwallteitsborger die het instalment KIK zal toepassen, zoals ontwikkeld door 
KOMO. KOMO is een beoogd instrumentaanbleder conform de Wkb.

Advies wel/eeen subsidie verlenen, wat'Is de reden:

10.2.g

Hoogte van het aangëvraagd bedrag en gesubsidieerd bedrag: 
Aangevraagd: ÉUR|||H 
Toegekend: EUR^H ind. BTW

10.2.g
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Welke uitvoeringsvariant wordt gekozen en toelichten waarom:
Variant 1, 100% voorschot. Ivm hoogte bedrag.

Looptijd subsidie (startdatum kan niet in het verieden liggen)
- Begindatum: heden

- Einddatum :1 juli 2021

Staat het in het bestedingsplan, wat is de budgetcodering, is het budget toereikend?
- Hoofdstuk: 7 .
- Budgetplaats: 101502
- Budgetpositie: 11064.
- Grootboekrekening: 49001

Motivering;
Zie bij advies budgethouder

TOETSPUNTEN VOLLEDIGHEID SUBSIDIE-AANVRAAG

Is de aanvraag ingediend met het standaardformulier (zie onderstaand hyperlink)? Zo 
nee, zitten alle aspecten uit het aanvraagformulier in de subsidieaanvraag?

Ga naar startpagina Rijksportaal:

Home^ Financieel^ Financiële processen BZK Kemdeoartement^ Subsidies> Hulpmiddelen 
Standaardformulier subsidieaanvraag

Datum

Toetspunten Financieel Medewerker
D Heeft de toets of de aanvrager voorkomt in het M&O-register FEZ plaatsgevonden?

□ Bankrekeningnummer waarop de subsidie dient te worden gestort. Komt dit overeen met 
de relatiegegevens bij FDC?

□ Is de Checklist risicoanalyse en Inhoudelijke beoordeling door de beleidsmedewerker 
ingevuld en aan het dossier toegevoegd?

Toetspunten Beleidsmedewerker
Ga na of de aanvraag de volgende vereiste gegevens bevat:

□ Doel van de te subsidiëren activiteit;

□ Overzicht van activiteiten incl. korte toelichting waarmee doel bereikt wordt;

□ Totale kosten van het project moeten met een PxO-bearotinQ (dit is het geheel 
van de activiteiten en de bijbehorende kosten: uur x tarief) worden onderbouwd 
LET OP: de posten Onvoorzien, Winstopslag en Algemene Reserveringen in de 
begroting worden niet gesubsidieerd;

□ Bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd;

□ Nieuwe aanvragers dienen een recente Uittreksel KvK toe te voegen.

De KvK-check wordt uitgevoerd op het bestaan van de rechtspersoon en de 
statutaire naam (voor adressering van de brieven).

□ Nieuwe aanvragers dienen een bewijs mee te sturen dat de bankrekening op 
naam van de aanvrager staat, of als een bankrekeningnummer wijzigt, zodat de
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relatiegegevens aangemaakt kunnen worden. Is een kopie bankafschrift 
toegevoegd?

Indien er sprake is van opgenomeri BTW in de subsidieaanvraag: Kan de 
aanvrager deze yérrekéhen met de door hem af te dragen BTW?

Indien er geen sprake is van een réaelino:

Wordt een voorschot aangevraagd? Zo ja, is er een weergave of onderbouwing 
liquiditeitsbehoefte gedurende het boekjaar waarvoor de subsidie wordt 
aangevraagd, zo mogelijk per tijdyakrvan 3 maanden meegestuurd?
Voeg een onderbouwing bij afwijking yan de voorschot-aanyraag;

Indien in de subsidiereoelinQ gevraagd:

- is de vereiste de-minimüsverklaring aanwezig?

Datum
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Checklist risico-analyse en Inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotèndeels en zullen in samenhang wrorden beoordeeld. In belde gevallen moet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het invullen van de checklist is een verplicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te allen tijde ih het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun Je contact opnemen met de Financieel medewerker van de directie. Komen Jullie er 
samen niet uit dan kun Je een mail sturen aan de processenbalie van FEZ |

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag: Proefproject de 4 Heemskinderen 
Periode: 12-6-2020 -1-7-2020

Vraag Ja/nee Risico Toeiichting •
Hoog Midden Laag

AANVRAAG
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich tóen problemen 
voorgedaan? Zo-1a, welke?

Nee'

□ . □ ' _K1

Indien er een verzoek om 
aanvullende Informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aangelevérd?

Ja

- □ □ KI

ACTVUEITEN
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraag?

Ja □ □ KI
Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?

Ja
□ □ KI

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidslijnen van BZK?

Ja □ □ , KI
Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben 
plaatsgevonden Is het resultaat meetbaar 
en het risico od M8iO kleiner.)

Nee

□ KI ' ■ □
Deels, start was per 12 Juni jl..



FINANaELE ASPECTEN
Geeft de financiële onderbouwing 
vbldóende inzicht in de besteding 
van de subsidlemiddelen?

Ja
□ □ KI

Is er voldoende vertrouwen dat 
de activiteiten inet deze subsidie 
oefin’ancierd kunnen worden?

Ja
□ □ K

Is het aannemelijk.dat de 
activiteiten binnen de gestelde 

,-terrniin kunnen worden voltooid? ■

Ja
□ □ K

Is het aannemelijk'dat’de 
activiteiten ookszonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uitgevoerd?

Nee

□ KI □
Partijen twijfelen aan deelname 
proefprojecten vanwege (dubbele) kosten.
Deze bijdrage en betrokkenheid BZK kan ze 
nét over de streep trekken.

Is er voldoende vertrouwen In de 
haalbaarheid van de activiteiten?

Ja- □ □ K
Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling van de 
subsidie?

Ja
□ K .

■Bestaat ér voldoende vertrouwen 
ih de'capaciteit om'de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

Ja
□ □ K

TOTAAL 9ORDEEL Toekennen Zie beoordeling en bovenstaande korte 
toelichting

Alleen toelichten als het antwoord nee Is. Het risico Is dan hoog of middel. Als het antwoord Ja Is, Is het risico laag.

Naam:l

Datum: vrijdag 19 juni 2020



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

ZiN Kwaliteitsborging B.V.'
Deheer|Hmi^g
Savannahweg 17 
3542 AW UTRECHT

DO BRW / Bouwen en 
Energie 
Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
http;//w*n«.iiJksovertteid.nl

Contactpersoon

Datum:
Referentienummer:
Betreft:

Geachte heerl

26 juni 2020 
2020-54360
Subsidieverlening proefproject WKB De 4 
Heemskinderen

ilnbzk.nl

Kènmérfc
2020-0000374914

Uw kenmerk

Bijlsge(n)

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 8 juni 2020 waarin u verzoekt om een 
subsidie voor Proefproject WKB de 4 Heemskinderen deel ik u mede dat ik bereid 
ben u op grond van artikel 2 van de Kaderwet overige BZK-subsidies en het 
Kaderbesluit BZK-subsidies een subsidie toe te kennen voor een bedrag van 
€ voor de volgende activiteit(en):

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

De subsidie is vastgesteld op € m^^^xclusief BTW. Dit bedrag is inclusief 
alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen. U kunt het bedrag in 
juni/juli 2020 verwachten op rekeningnummer^Hj^^^^HI^^^BIIt.n.v.
ZiN Kwaliteitsborging B.V.

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

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

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

2. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de ac
tiviteiten waarvoor subsidie is verleend niet tijdig, of niet geheel zullen 
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die 
aan de subsidies zijn verbonden zal worden voldaan.

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

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

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met(

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

Datum
26 juni 2020
Kenmerk
2020-0000374914

Directeur Bouwen en Energie

Belangheööenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar 
maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/DenB, Postbus 20011, 
2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de 
naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust 
en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.
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