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Stand egallsabereserve:

BevoorschottlngIX.

Wenst u af te wljken van het standaard 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.
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Begeleidend schrijven bijdrageverzoek BZK
2014-2a HvE Bijdrageverzoek Cencobouw pilots
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Projectsubsidle tbv begeleiding en kennisverspreiding pilots 
private kwaliteitsborging 
VP H18-8413

Datum 
Bet reft Uw kenmerk

Geachle heei

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 Kadertesluit 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), een subsidie toe te kennen voor de volgende activiteit(en):

l().2.g

Conform bovengenoemde regeling .wbfdt een voorschot verstrekt van maximaal 
100% van het te subsldl6ren bedrag van € 
rekeningnummer IBAN |||||||^|^^^^^^^
Stichting instituut voor Bouwkwaliteit.

U'ontvangt dit voorschot op
;n BIC :en name van

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 wdrden 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 subsidleverlening verbind.ik de navolgende verpllchtingen:
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U dient een bewjjs te overleggen waaruit blijkt dat de gesubsidleerde actl- 
viteiten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een congres- of onderzoeks- 
rapport). Tevens dient u een elnddeclaratle (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 verpllchtingen die 
aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan.

a..
Oatiim
24 oktober 2014

Kenmerti
20140000539286

b.

U kunt uw aanvraag tot vaststelling o.v.v. H18-8413 toezenden aan; 
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
W&R/DGWB/dIrectle Bouwen 
T.a.v. mevrou'
Postbus 20011 
2500 EA Oen 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 
stcllen, als u de aan de subsidie verbonden verpllchtingen niet of niet in voldoende 
mate naleeft.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd. Mocht u nog
Itelefoonlvragen hebben, neemt u dan contact op met de heer

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

Directeiir Bouwen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken ns bekendmaking van dit besluiC daartegen per brief bezwaar 
maken bIJ de Minister voor Wonen en Rijksdienst, t.a.v. DGWB/Olrectle Bouwen, Postbus 20011, 2S00 EA 
Den Haag. Het berwaarschrift meet 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 net bezwaar. berust en, zo 
mogelljk, een af^cbrlft van het beslult waartegen het bezwaar Is gericht.
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Datum 13 november 2014
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Oirectie Bouwen 
T.a.v. dhr.

I Postbus 20011 
I 2500 EA Oen Haag

I
Ondetwerp Bcschikking projectsubsidie VP H18~8413

I Uw kenmerk 2014-0000539286I
I i Ons kenmeilt 2014-912

I
iI

I
I

Geachte heerl

Op 24 oktober 2014 hebben wij van u de beschikking ontvangen waaimee u ons een projectsubsidie 
toekent in het kader van pilots kwaliteitsborging in de bouw, waarvoor dank. Op basis van de subsidie 
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 aanvraag stood. 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.1

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 vriendeliike groet.

\

/kwaliteitInstiti 'Ovfil

\

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Cargadoorskade 105 
3071AW Rotterdam

^@)instituutbo uwfcwaliteit.nl 
www.instituut bo uwfcwaliteit.nl BTWnr: NL853307908B01 

' KvK: 59078979tel:j



DMS¥DTry[LOTrvoo,BOUWKWALITEIT

VERANTWOORDiNG WERKZAAMHEDEN KWARTIERMAKERS TOELAHNGSORGANISATIE 
KWALITEtTSBORGING 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 totals toegekende subsidie ter grootte van!

tnclusief btw betrekking op 1) het uitwerken van de organisatiestructuur van de 
toelatingsorganisatie i o. van het door het ministerie van BZK beoogde stelsel voor private 

kwalitertsborging n 2) het rea se en an d aag ak voor het oogde st Isel De a ve an w o di g 
heeft betrekking op de door de kwartiermakers verrichte werkzaamheden vanaf najaar 2013 ten 
taste 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. Btijkens de uitkering van de laatste 20% in maart 2014 achtte BZK deze verantwoording 
toereikend.

I

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 mat 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 (potentiele) 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 Toelatingsorganisatie als ZBO i.o. Vanzelfsprekend kan er pas sprake zijn van 

een ZBO zodra deze bij wet is ingesiteld. Voor de "Toelatingsorganisatie 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 te 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, zodra de ZBO een fait is, ergo; zodra 
het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging wettelijk is ingevoerd.
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Advisering aan BZK1

De belangrijkste activiteit van de kwartiermakers in het kader van deel 1 van hun werkzaamheden 
bestaat uit het uitbrengen van adviezen aan BZK. De wljze 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 stiiurgroep, 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

B.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, becommentariering over en weer via e-mail, telefoon en gesprekken over 
concept teksten van de wet en de memorie van toelichting en via ondersteuning van de stuurgroep 
hebben de kwartiermakers hun adviserende taak invulling gegeven. De rol van de kwartiermakers in 
deze context was vooral om er voor te waken, dat de beoogde stelselwijziging aansluiting vindt bij de 
bouwpraktijk.

?

Verrichte werkzaamheden2

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 subsidient van het iBK, maar ook met diverse geledingen binnen de bouwsector. 
Zo overleggen de kwartiermakers telkens enkele dagen voorafgaand aan een stuurgroepvergadering
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met vertegenwoordigers van brancheorganisaties, bijvoorbeeld die vanuit het bevoegd gezag of het 

uitvoerend bouwbedrijfsieven, 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 Toelatingsorganisatie zo goed mogelijk te laten 
aansluiten op de werkwijzen in de bouwsector en omgekeerd; er is echt op veel fronten verandering 
nodIg!. 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 draagylak 
voor de noodzakelijke verandering.

Ook vindt overleg plaats met partijen, die al instrumenten hebben ontwikkeld, al dan niet in de 
praktijk getest of ideeen hebben over de stelselwijziging als geheel, onderdelen daarvan of 
mogelijkheden voor instrumenten. Dittype 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. Oat 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 auspicien 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 redartieraad van het maandblad Bouwregels in de Praktijk 
(dat per 2015 zal worden omgedoopt tot Bouwkwaliteit in de Praktijk) en verzorgen zij 
spreekbeurten etc.

De website www.mstituutbouwkwaliteit.nl3a

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 Linkedln. 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.

3



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 opgestelde brieven, rapporten en 
onderzoeken.

Het onderdeel projecten is opgedeeld in twee onderdelen: pilots en markinitiatieven. 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 het pilotproject Zeeburgereiland.

t:
iom 77^ 7!^• 4*
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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 media. 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).
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All Time

Title

WcAcom op dc wcbs^e van het Instituut voor Bouwkwaliteit

Home pose / Archives

Meer Informotle

Kwo rtf er makers

Proiecten
Vcdsestcidc vrogen....

Contact

Vert>etering tmaliteitsborging in de bouw • rdet von vondaag op morgen....

Oank voor uw mending
Cen owerzicht van dc rcocties op hci concept•wetsvoorstci Kwolitettsborging voor het bouwen

Kwaiicell geborgd via het Kcurmerk Selling GarantiewonEng

Nieuwbouw in Amsterdam via private Vwollieitsborging

impressie Algemccn ^orlcg Private kwaittcicsborging | Verstag op BWnnfo

Open brief aan dc Tweede Kamer: *Bou¥wtrv»aKtc<u Je bent er van of je bent er nict vanT

Consultatieversic Wet kwaliteicsborgfng voor het Oouwen gepvjbliceerd

Marktinitiatieven verbecering kwaiiteltsborgmg in de boow

Verruiming aartsprakclqkheid aannemer voor fouten

Koe komi het opieverdossier er pit tc ricn?

CcvolgVlasse 1 gedcfirticerd

Publiek private samenwerking (ver)bouwen In Deventer 

Von pobiiek naor prrvaoc en dc gcmccme dan?

Verpitchtc kosc ^Oc voor> cn nadclen van privatisenng van het boun^oeticht* dr. ir. Jerocn van der Heljden 

Congres Kwaiiteiisborging In de bPuw • 10 dccembcr 2014

Views

6.969
2.934

2372

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.

Afbeelding 2: aanmeldingen per maand

• I

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, omgevingsdiensten en 
veiligheidsregio's. Logischerwijs zijn de adviseurs 
goed vertegenwoordigd, evenals partijen in de 
kwaliteitszorg en certificering. Evenals op 
andere vlakken blijven opdrachtgevers en 
bouwers ook hier achter.

Afbeelding 1: herkomst abonnees
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Op basis van de bezoekcijfers en de respons via twitter en Linkedin kan worden geconcludeerd dat 
de website van iBK voorziet in een behoefte. 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.

/>i3b 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 aanta.l 

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.
maken al sinds 2006 deel uit van de redactieraad, maar doen dat sinds 2014 als

trad onder die vlag in 2014 toe tot de

en

kwartiermaker, dus namens het iBK. Ook 

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)

Quick Scan Erkende OpiossingenNr. 3

Column, historisch overzichtNr. 4

Bestuursrechtelijke handhaving (1)Nr. 5

Interview kwartiermakers, Bestuursrechtelijke handhaving (2), Verslag 'Toekomst van de 

bouw', Impressie managementsymposium VBWTN

Nr. 6

Nr. 7/8 Certificatieonderzoek

Column, Artikel over kwaliteitsborging en corporatiesNr. 9

Overzicht reacties op wetsontwerp (n.a.v. consultatieronde)Nr. 10

Impressie congres VBWTNNr. 11

Informatie voor gemeentebestuurdersNr. 12

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 N8D 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, •bilateraal

) Bouwbedrijven (‘Dura Vermeer, ‘Van Wijnen, ‘div. in Drenthe), projectontwikkelaars 
(•Bouwfonds, ‘Van Bohemen, ‘ingenieursbureaus OPA/CHRI, "NEN Bouw, “Metaalunie (3x),
• Regiobijeenkomsten Nederlandse Brancheorganisatie voor de Timmerindustrie, ‘Hogeschool 

Windesheim, ‘Brainstorm toekomst KOMO, ‘Vereniging Bouwplantoetsers, ‘Overleg SBK, KOMO, 
Cl's, gemeenten (‘Moerdljk, ‘Deventer, ‘Eindhoven, ‘Amsterdam, ‘Kaag en Braassem, ‘Rotterdam), 
‘Deelnemers CHW-experiment (4xj, ‘Betonvereniging + Bouwen met Staal, ‘Verzekeraars (3x), 

‘Leden Uneto-VNI (installateurs), ‘Roadshow BNA-Aedes (3x), ‘Regiodagen VBWTN (Sx), 
‘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 (opieverdossier), ‘Slotbijeenkomst Actieagenda Bouw, ‘Schakeidag Infomil, ‘ISSO 

(Installatiebranche), ‘Aedes, ‘Stabu, ‘Network 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 (‘Ajliantie, ‘Woningbedrijf Eindhoven).

en

Voor zover het presentaties betreft wordt de powerpoint-presentatie doorgaans achteraf in pdf ter 
beschikking gesteld van de deelnemers. Buiten deze optredens en de artikelen in 
Bouwregels/Bouwkwaliteit 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 met en
naar hun achterban. De kwartiermakers zijn beschikbaar om die terugkoppeling mee te 
ondersteunen. De stuurgroep wordt geleid door BZK (voorzitter de heer 

secretaris de heer

en
|, tevens projectleider 'borgen' binnen BZK).

Tijdsbesteding en voortgang
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Hat projectvoorstel van iBK uit oktober 2013 voor fase 1 ging uit van 120 dagen of 960 uur aan 

werkzaamheden door de kwartiermakers plus aanvuHing op hat vlak van juridische an secretariele 
ondersteuning an communicatie. Da feitelijke voortgang in hat earste halfjaar van 2014 verliep trager

r
an meer in datail dan in oktobar 2013 was voorzien. De kwam vooral doordat de parlamentaira 
behandaling 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 aan behoorlijke ‘nazit" via 
aanvullende vragen an antwoorden. Bij gevolg kon hat wetsontwerp pas eind 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 besluitvoiming, maar de exacte gevolgen voor de planning 
laten zich moeiiijk 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 an voortgang van het kwartiermakerswerk beTnvIoeden.

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 an 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, deals als 
aanvulling voor de periode daarna voorziet in
kwartiermakerswerk plus enige voorzieningen ter ondersteuning. Per saldo is dus voor fase 1

lur werk voor de kwartiermakers. Desalniettemin staat nu, aan het

dag ofwell lur extra voor het

budgettair gerekend op 
eind van fase 1, de teller - gerekend vanaf najaar 2013, de uren voor de verkennmgsfase rtiet



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
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.

heeft vooral te

uur gemoeld geweest.

Toen gedurende de zomermaanden van 2014 werd besloten de consultatietermijn te verlengen, met 
alle gevolgen van dien voor de vervoigstappen Is in goed overleg met BZK besloten de geplande 
werkzaamheden na 1 Juli niet in een 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.

Financi£le 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**): € 1+

Totaal (voorlopig): €

Een klein deel van de betalingen kwam op 2 januari 2015 feitelijk tot stand. 
Notaris, KvK, verzekering, kantoorbenodigdheden, administratieve en secretariele 

ondersteuning, vergaderaccommodatie, bankkosten.
***)

**

■

lO.Z.g
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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 
kwartlermakers 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 
worden de

. Bovendien zijn of
extra uren die niet waren geraamd ook niet gefactureerd.

Tenslotte

Over de hiervoor genoemde pilots voIgt zoals in de Inleiding is gesteld te zijner tijd een separate 
verantwoording aan Cencobouw en BZK. Het gaat om de begeleiding van een 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 ^6n van de kwartlermakers 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 Cost 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 instrumented 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 draagviak. 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 kari en moet worden om het doel van de stelselwijziging te bereiken.

Rotterdam 31 december 2014

pennihgmeester stichting Instituut voor Bouwkwaliteit
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Q TTO^aDafiir KWALITE Tvoor

Datum 4 januari 2015 
ek^tUdnsnr.W HU-8206

Ministerie van BZK/DGWB 
T.a.v. de hear drs.
Postbus 20951 
2500 EZ ’S-GRAVENHAGE

Uw kenmerk

Onskenmetk iBK-2015-001;|g
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. Oeze 
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 afgetegd.

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. ing. en ir.

L arch.Ing.
penntngmecster

Instrtuut voor Bouwkwafiteit 
Cargadoorskade 105 
3071AW Rotterdam

l@instituutbouwkwaliteit.nl 
www.instituutbouwkwaliteit.nl BTWnr; NL853307908B01 

KvK: 59078979tel: OF
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Projectplan voor het opzetten van de ZBO Bouwkwaliteit

Inleldino

De kwartiermakers, die hun werkzaamheden uitvoeren onder de vlag van het Insdtuut voor 
Bouwkwaliteit hebben hun taken eind december 2014 afgerond (m.u.v. de begeleiding van de 
lopehde pilotsl._______ _______ ^______________________________

10.2.g

Project 1
a. het opzetten van een Toelatingsorganisatie, die de instrumenten voor kwaliteitsborging 
toeiaat, monitort en zo nodig sancties treft.
b. een onderzoek op welke v^jze de huidige organisatie en het erbij horend takenpakket van 
SBK op het gebied van kwaliteitszorg geimplementeerd kunnen (en moeten) v/orden in de op 
te richten ZBO Bouwkv/aliteit (zie ook de notitie Contourschets Toelatingsorganisatie 
Kwaliteitsborging Bouw in reiatie 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 installing van de 
ZBO. Formeel blijft SBK verantwoordelijk voor dit project tot aan de installing van de ZBO, 
maar SBK zal de uitvoering opdragen aan iBK.

Verwachte resuttaten

Project 1
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^nm 
Het opzetten van de bedrijfsorganisatie van de 
treden van de wet operationeel is.
Het ondersteunen van het voorbereiden van een instellingsbesluit

Drie samenhangende onderzoeksrapporten met conclusies en aanbevelingen aan de 
opdrachtgever iBK, SBK en het ministerie van BZK.

a.

I wordt uitgewerkt).
>0 Bouwkwaliteit, die direct na het in werking

b.

UitwerKing
10.2.g

Veftort pio)8clplan 2BO Bouwkwatiteit, d d 15|anuan2015 Btad 2 van 3
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Toezicht

De eerste taak van de aan te stellen manager zal het opstetlen van een gedetailleerd 
werkplan voor 2015 zijn. Dit plan van aanpak zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
projecUeiding van BZK,
Via kwartaalrapportages wordt verslag gedaan van de (inhoudelijke en finandeie) voortgang

Verkort projeciplan ZBO Bouwkwaliteit, d d 15 januari 2015 Blad 3 van 3
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AAN: Datum 15 januari 2015
Ministerie van BZK/DGWB 
T.a.v. de heerdrs.
Postbus 20951 
2500 EZ 'S-GRAVENHAGE

Uw kentnerti

0ns kenmerk iBK-2015-002i^
Ondeiwerp Subsi ie a r a opze t ZBO ou kwa ite

Geachte heerl

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
iver tehonorering van dtt subsidieverzoek in de maanden januari t/m oktober 2015 telkens € 

maken naar de bankrekening van iBK en in november het restantbedrag. Oit 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 zuflen wij u daarover 
uiteraard informeren.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit,

/

1

-Penningmeester.

l@instituutbouwkwaliteit.nl 
www.instituutbouwkwaliteit.nl

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Cargadoorskade 105 
^071 AW RntterHam

BTWnr: NLB53307908B01 
KvK- 5907X979tel' OF
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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; Instituut voor Bouwkwatiteit

Postadres: Cargadoorskade 105

Postcode: 3071 AW

Vestigingsplaats; Rotterdam

Naam contactpersoon: Ing.

Teiefoonnummer:
r-

E-mailadres: (§)instltuutbouwkwaliteit.nl

Bank- of gironummer:
/

Stichting Instituut yoor BouwkwaliteitT.n.v.:

Nummer Kamer van Koophandel; 59078979

II. Vraagt u een instellingssubsidie of een projectsubsidie aan?

Projectsubsidie

Vui, indien het een projectsubsidie betreft, de start- en einddatum in:III.

Startdatum project; 1 januari 2015

Einddatum project: 1 aprii 2016

Bij weike directie vraagt u een subsidie aan? 

I Wonen en Bouwen (afdeling Bouwkwaliteitj

IV.

>

Subsidieaanvraagformulier tbv ZBO, 15-01-2015.docx Pagina 1 van 4



Vul het navolgende schema volledig in.V.

>n Gevraagde
subsidie

Beg rote 
lasten

Begrote eigen 
bijdrage

Begrote 
overige batenActiviteit<

ri01

Licht kemachtig per activiteit de begroting toe.VI.

ToelichUngActiviteit A GerealiseerdBegroot t Begroot t+1
t-1

Personeel “

• J

10-2.g

Materieei

Overig

€ €
Eigen bijdrage

'Out of pocket' kosten, 
secretarlaat

Overige
biidraqen

€C e

Totale
subsidie

e €1/ ”

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

Subsidieaanvraagformulier tbv ZBO, 15-01-2015.docx Pagina 2 van 4
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Beschrijving beoogde resultaten

Zie bjj Activiteit A hlervoor

(.\

Egallsatieresen/e (uitsluitend voor Instellingssubsidies)VIII.

Aangavraagde Instellingssubsidle:

€ -

Stand egallsatlereserve:

Bevoorschotting

Wenst u af te wijken van het standaard bevoorschottingsschema?

Ondertekening

Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verktaart kennis te hebben 
genomen van deze geldende wet-Siregelgeving op basis waarvan betreffende subsidie wordt 
aangevraagd en verklaart deze subsidieaanvraag juist en volledig te hebben ingevuld.

IX.

X.

Voortetters Plaats HandtekeninqAchtemaam DatumFuncBe
Rotterdam 15 januah 

2015
Penning meester 
iBK

!

BIJIage (optloneel):

2015-002gjvl aanvraag subsidle voor opzetten ZBO bouwkwaliteit
projectplan Instttuut voor Bouwkwaliteit (IBK) voor het opzetten van de ZBO Bouwkwaliteit

Subsidieaanvraagformulier tbv ZBO, 15-01-2015.docx Pagina 4 van 4
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrolaiics

Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen 
Directle Bouwen Datum

19 januan 201S

memo besluitvomningsmemo

Beste

Hierblj het verzoek om akkoord te gaan met de verpllchtlng van C 
voor de eerste bijdrage aan Instituut voor Bouwkwalltelt voor de organisatle van 
de toelatingsorganisatie kwallteitsborging bouw.

Iheeft de stukken gelezen en ziet geen belemmerlngen.

1. Omschrijving van de subsidie, cq verv/ijzing naar het plan van eisen
,=. Dit bedrag is niet bescbikbaarHet totale bijdrageverzoek bedraagt C 

btnnen de begrotlng van directle Bouwen. Er Is voor de Voorjaarsnota een yerzoek 
Ingedlend voor het extra benodigde budget.

10.2.g

In de beschikkingsbrief zal aan het IBK worden gevraagd omjeen projectplan te 
maken voor de besteding van de nu te beschikken €

Het weric omvat In zijn geheel (dus conform het bijdrageverzoek van|
\\

10.2.g

De resultaten zijn:
1. Ontwikkelen van protocollen voor toelabng, monitoring en sanctioneren. 

a. Gedurende 2015 begelelden en documenteren pilots
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Instrumenten.
b. Ondersteunen communicatie activitelten in 2015 (voorllchting, 

website, spreekbeurten, input t.b.v. het communicatieplan, dat 
door

Datum
19 Januarl 2015

wordt uitgewerkt).
c. Het opzetten van de bedrijfsorganisatie van de ZBO Bouwkwaliteit, 

die direct na'het In werking treden van de wet operatloneel is.
d. Het ondersteunen van het voorberelden van een instellingsbesluit 

2. Drie samenhangende onderzoeksrapporten met conclusies en
aanbevelingen aan de opdrachtgever iBK, SBK en het ministerie van BZK. 

Zie verder het bijgevoegde projectplan.

2. Planning
Afronding werkzaamheden naar verwachting 1 april 2016.

3. Het thema waaruit dit betaald moet warden 
Deze subsidie wordt voorlopig geflnanclerd uit onderzoeksprogramma 
Bouwkwaliteit 2015. Er wordt hiervoor budget vrijgemaakt door te schuiven in 
binnen de begroting (NEN, SBK).

4. Keuze uitvoeringsvahant uniform subsidiekader 
Er is gekozen voor variant 3 conform de subsidlevoorwaarden; prestatie 
verantwoorden. In deze variant verantwoordt de aanvrager zich bij 
subsidlevaststelling over de geleverde prestaties, of de verrichte activitelten. Dit is 
conform de eerdere bijdragen die zijn gegeven aan het iBK.
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Checklist risico-anaiyse en inhoudelljke beoordeling

De inhoudetijke beoordeling en de risico-anaiyse oveiiappen elkaar grotendeels en zullen in samenhang worden beoordeeld. In beide gevallen moe( 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 alien tijde in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advtes kun je contact opnemen met|

|lS>minbxk.nl)
of

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

Subsidieaanvraag: Projectplan Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) voor het opzetten van de ZBO Bouwkwafiteit

Periode: januari 2015 - apiil 2016

ToeiichtingJa/nec RIgicoVraaq
MiddenHoog Laag

AAWVRAAG
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen problemen 
voorqedaah? Zo ia, welke?______
Iridien er een verzoek om 
aanvuilende informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aandeleverd?___________
ACTVrTEITCM

Nee X

Ja X '

Is het doe) van de subsidte helder 
beschreven In de aanvraao?

Ja X

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

Ja X

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidsilinen van BZK?

Ja X

Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
{Wanne«r de activiteiten reeds tiebtien 
plaatsgevonden Is het resuttaat meetbaar 
en het nsico op MSP kleiner.)

Nee X

1



it

FINAWCIELE ASPECTEW
Geeft de financifile onderbouwing 
votdoende inzicht in de besteding 
van de subsidiemiddelen?

Ja X

Is er voldoende vertrouwen dat de 
activiteiten met deze subsidle

Ja X

qefinanctcrd kunnen worden?
Is het aannemelijk dat de^ 
activiteiten binnen de gestelde 
termiin kunnen worden voltooid?
Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK

Ja X

Het bijdrageverzoek betreft activiteiten die de 
verantwoordelijkheid zijn van het hjk. 
Marfctpartijen zuiten hiervoor geen eigen 
biidraqe qeven. •

Nee X

subsidfe kunnen worden 
uitoevoerd? ______________
Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?

Ja X •

Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doeistelling van de 
•subsidie? ' 

Ja X

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

Ja X

A

TOTAAL OORDEEL X

Alla*n toallchtAn a/s hat antwoord nee Is. Het ilsico 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 verDlicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en 
Oneigenlijk Gebruik) en zal te alien tijde in de werkmap In digidoc terug te vinden moeten zijn. 
Voor hulp en advies kun je contact opnemen met 

Ominbzk.nn.
of

J/n ToelichtingVraag
Aanvraag tot vaststelllna
Indien de aanvrager eerder een 
verzoek tot subsidlevaststelling 
heeft Ingediend, hebben zich toen 
problemen voorgedaan? Za ]a, 
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 deze informatie?

Geen extra informatie gevraagdNee

Financitle aspecten
Zijn de activiteiten uitgevoerd 
conform de bij het activiteitenplan 
ingediende begroting?

ja

In geval van arrangement 3; Is de 
controleverklaring voldoende?

ja

Misbruik ft Oneigenlijk gebruik 
(MAO)_______________ ______
Bestaat er een vermoeden van 
M&O (inclusief met tijdige melding 
van veranderende omstandigheden 
die van invioed zijn op de subsidie) 
en zo ja, waar is d it op gebaseerd?

Nee

Is er reden om te korten op het 
uiteindelljk 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

I, BZK/DGWB/BouwenNaam:

Datum: 3 februari 2015



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradf^s Postbus 20011 2S00 EA Den Haag

Instituut voor Bouwkwallteit 
T.a.v. de heer 
Cargadoorskade 105 
3071 AW Rotterdam

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen 
Directle Bouwen
Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2SOO EA Oen Haag
wivw.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactpersoon

tominbzk.nl

Kenmerfc
2015-00000422613 februari 2015

Subsidle voor het opzetten van de ZBO Bouwkwaliteit 
VP H18-8489

Datum
Betreft Uw kenmerk

Geachte heer

Onder verwijzing naar uw brief van 15 januari 2015 waarin u verzoekt om een 
subsidie inzake het opzetten 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 juli 
2013 (Staatscourant,.20 juni 2013 nr. 16506); hierna te noemen het 
subsidiebesiuit en subsidieregeling een subsidie van C 
voor de volgende activiteit(en}:

be te kennen

I0.2.g

Co_nfomj_^vengenoemde regeling wordt een voorschot verstrekt van maximaal
dit voorschot op 
en name van

zijnde 80% van het te subsidieren bedrao. U on€
rekeningnummer IBAN 
Instituut voor Bouwkwaliteit te Rotterdam.

en BIC

De laatste 20% zijnde € 
betaalbaar gesteld.

rordt na indiening van de vaststelling

Na afloop, 1 april 2016, 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 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

Paqiria 1 van 2



projectsubsidle onder vermelding van het kenmerk van deze brief en het 
verplichtingennummer te richten aan:

Minlsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Wonen en Rijksdienst, DGWB/directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

Datum
3 februari 2015

Konmerk
2015'0000042261

s

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

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.

a.

b.

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. 1

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben qeTnformeerd. Mocht u no 
vraqemhebben, neemt u dan contact op met de heer telefoon

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en Rijksdienst. 
Namens deze.

Belanghebbcnden kunnen binnen zes weken ns bekendmaking van dtt besiuit daartegen per brief bezwaar 
maken bIJ dc Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, C.a.v. Wonen en Rijksdienst, DGWB/ 
DIrectle Bouwen, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het berwaarscbrift moet zIJn ondertekend, voonten 
zIjn van een datum aismede de naam en het adres van de Indlener en dient vergezeld te gaan van dc 
gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschnft van het beslutt waartegen het bezwaar 
is gericht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

BESu/mrCksmMcsMEMO

DGWB, directie Bouwen Dlractoraat-G«nerAal 
Wofran en Bouwen 
Directie Bouwen

Co ntdctpersoo n

T

Datum
5 februari 201S

memo Vaststelllng bijdrage + aanvullende bijdrage 2014 
Stichting Instituut Bouwkwalitett

Ontferwerp
Bijdrageverzoek iBK| 
november 2013, kenmerit 2013-0000688515 
Bijdrageverzoek iBK €{
2014, kenmerk 2014-000033^05

Indusief 21% BTW, beschikking dd 13

jndusief 21% BTW, beschikking dd 4 jull

Verzoek
Ben Je akkoord met vaststelllng van de subsidle op de beschikte 
bedragen?
Ben je akkoord met de betaling van de resterende 20% zijnde C

Toelichtlng
De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform werkplan, planning en 
begroting.
Het werkplan was algemeen geformuleerd. De specifleke werkzaamheden 
zijn uitgevoerd in nauw overleg met de projectleider

heeft de stukken bekeken en ziet geen belemmeringen.

B£StillTVOItMIMGSn9«0 Pagirva 1 van 1



Betaalstukgroepnummer: vs 80088 en 
vs 81610
Verplichtingennummer: H18-8206

Checklist opschonen voorschotten Directies - Subsidies

Uitvoeringsvariant 3,4 en S

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 bijiage 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 bijiage 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. Vaststellingsaanvraag incl. verantwoordingsinformatie
De subsidieaanvrager moet een formele vaststellingsaanvraag indienen na afloop van de gesubsidieerde 
activiteiten. De vaststellingsaanvraag 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 vaststellingsaanvraag
Op basis van de aangeleverde vaststellingsaanvraag en verantwoordingsdocumentatie confrnleer je of de 
verantwoording voldoet aan de in de subsidiebeschikking gestelde eisen. Vul hiertoe het formulier 'Inhoudelijke 
toets op verzoek subsidlevaststelling" in (zie bijiage 2). Voeg het ingevulde formulier toe aan de werkmap.

X 4. Memo onderbouwing van de vaststelling
Op basis van de ultkomsten 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 bijiage 3, 4 of 5).

1. Vaststellingsbrief
2. Vaststellingsbrief met nabetaling
3. Vaststellingsbrief met terugvordering

N.B.: indien er sprake is van een terugvordering (ad. 3) moet een apart verzoek bij de debiteurenadministratie 
worden Ingediend. Zie hiervoor de werkinstructles 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 financiele administratie.

HlerblJ verklaar ik dat bovenstaande documenten Jufst en volledig lijn ingevuld en zijn opgenomen 
in de werkmap, *

Naam behandelaar: 
Datum: S februari 2015

•) Verzend de werkmap ntet indien het onmogelijk blijkt om de vereiste documenten complect te krijgen. Vul 

in dat geval de memo "Verzoek tot afboeken voorschot" in (zie bijiage 9) en verstuur naar 

Postbu: piminbzk.nl.

Checklist opschonen voorschotten directies 4 September 2014 versie 3.0



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

/

> Aecouradres Poscbus 20011 2500 EA Den

Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit 
T.a.v. de heer drs.|
Cargadoorskade 105 
3071 AW Rotterdam

Di rectors Bt fWTBa I
Wonen en Bouwan
Directle Bouwen

TUrfmarfct 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
WWW, ^ cebook. com/mi n bzk
www.twltter.com/mmbzk

Contactpersoon

>minbzk.nl

Kenmerfc
2015*000004563412 februan 2015

Vaststelting subsidie kwartiermakerfase route naar private
kwaliteitsborging
VP H18-8206

Datum
Betreft Uw kenmerk

Geachte heei

BiJ beschikking van 13 november 2013 met kenmerk 20130000688515 en de 
aanvullende beschikking van A juli 2014 met kenmerk 2014-0000337505 is aan u 
voor het project Kwartiermakerfase routenaarprlvate kwaliteitsborging een 
subsidie toegezegd van maximaal

Gelet op de door u ingedlendeveran^oording, stel ik de financl&le vergoedlng 
vast op een bedrag van.C
terugvorderlng bij later blijkende onjuiste vaststelling van deze financidie 
vergoeding.

inder voorbehoud van verrekening en

Aan u is reeds een bedra^ar^H 
resterende bedrag vanC^^^^H 
op rekeningnummerjUI^^^^^H 
voor Bouwkwaliteit te Rotterdam.

lals voorschot uitbetaald. Het 
lekeurd en wordt betaalbaar gesteld 
Iten name van Stichting Instituut

^ goei

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

0lrecteur‘Bouwen-
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Minisierie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2S00 EA Den

Instituut voor Bouwkwallteit 
T.a.v. de heer ir. 
Cargadoorskade 105 
3071 AW Rotterdam

DJrectoraat-Generaal 
Wofien en Bouwen 
Oinictie Bouwen

Turfmarfct le?
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.faoebook.com/mtnb2lc
www.twTttBr.aim/minbzfc

Contactpenoon

19mir4izk.nl

Keitmerfc
201570000120992Datum

Betreft
4 maart 2015
Wljzigingsbesluit projectsubsidie tbv begeleiding en 
kennlsverspreldlng pilots private kwaliteitsborging correctie 
einddatum

IAm kenmeiic 
2014-912

Geachte hear

De subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013 Ingaande 1 
jull 2013 (Staatscourant, 20 junl 2013 nr. 16506);
De beschikking met VP 8413, afgegeven op 24 oktober 2014.

Overwegende :
Gezlen uw verzoek van 13 november 2014 om de einddatum te wljzigen naar 1 
januari 2016.

Besluit:
De beschikking met VP 8413 zodanig te wijzigen, dat na afloop, 1 januari 2015 te 
wljzigen naar 1 januari 2016.

Verder blijven de overige voorwaarden van de beschikking van 24 oktober 2014 
van toepassing.

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen en Rljksdlen^, 
namens deze, .

Directeur Bouwen
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Checklist rlsico-analyse en inhoudelljke beoordeling

De inhoudelijke beoordeling en de risico-analyse overtappen eikaar grotendeels en zullen in samenhang worden beoordeeid. In beide gevallen meet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd.

Het invuilen van de checklist is een verolicht onderdeel (ook ter voorkoming van Mtsbruik en Oneigenlijk Gebruik) en'zal te alien tijde in het 
subsidiedossler terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met 

|e>minbzk.nn
of

Wanneer het nsico te groot lijkt/kan de beieidsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wtjzen.

SubstWeaanvraag: Projeetpfan Instituut voor BouwkwaHteit (iBK) voor het opzetten van de ZBO Bouwkwafiteit, 2* bijdrage

Pehode: januah 20IS - april 2016

Ja/nee Risico ToelichtingVraao
Midden LaagHoofl

AARVRAAG
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen probiemen 
voorgedaan? Zo welke?______
Indien er een'verzoek om 
aanvullende irifor^atie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aanqeteverd?___________
ACTVlTErTgN

Nee X

}a X

Is het doel van de subsidie helder Ja X
beschreven in de aanvraao?
Is de uitve^ring van de 
activiteiten helder beschreven in

Ja X

de aanvraag?_________________
Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidsltjnen van B2K?

Ja X

Hebben de activiteiten al 
ptaatsgevonden?
(Wanneer de acttvCtlten reeds htebben 
puatsgevonden is het rcsuitsat meettMar 
en het risico oo MfcO kleiner.)

Nee X

/

0



FINAWCIELE ASPECTEN /•
Geeft de rmanclftle onderbouwing 
voidoende inzicht in de bestedirrg 
van de subsidiemiddeien?

Ja X

Is er voidoende vertrduweh dat de Ja X
actlvitetten met deze subsklie 
gefinancterd ki/nnen w(^cn?
Is het aannemelijk dat de 
activiteiten bihnen de ge^elde 
tern^iin kunnen worden voltooid?
Is het aannemelijk dat de 
activrteiten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden

Ja X

Het bijdrageverzoek betreft activltelten die de 
verantwoordetijkheid zijn van het rijk. 
Marktpartijen zullen hiervoor geen eigen 
bijdraqe geven.

Nee X

uitoevoerd?___________________
Is er voidoende vertrouWen in de 
haalbaarheid van de activiteiten?

Ja X

Oragen de activiteiten voidoende 
bij aan de doetstelling van de 
subsidie?

Ja X

Bestaat er voidoende vertrouwen 
in de capaciteit om de activiteiten 
naar behdren uit te voeren?

Ja X

TOTAAL OORDEEL X

a/s Aet a/itwoortf nee Is. Het Hsieo is dan hoog ofmlddel. Als het antwoordja Is, Is het rislco laag.

Naam:

Datum; IS juli 2015

{

(
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Projectplan Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) 
voor het kwartier maken voor 

de ZBO Bouwkwaliteit

in opdracht te aanyaarden door 
BZK / DG Wonen en Bouwen

Rijswijk: 10 juli 2015
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Projectpian voor het kwartier maken voor de ZBO Bouwkwaliteit

Voorwoord
Deze geactualiseerde verste van het projectpian is inhoudelijk en financieel gelijk aan de 
oorspronkelijke versie van het projectpian 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 projectpian 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 hebben de eerste fase van hun taken eind december 2014 afgerond (m.u.v. de 
begeleiding van de lopende pilots)._______________________________________ • __________

102g

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 geimplementeerd 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 installing van de 
ZBO. Formeel blijft SBK verantwoordelijk voor dit project tot aan de installing van de ZBO, 
maar SBK zal de uitvoering opdragen aan iBK.

Verwachte resultaten

Project 1
Ontwikkelen van protocollen voor toelating, monitoring en sanctioneren, 

Gedurende 2015 begeleiden en documenteren pilots instrumenten.
a.

Verhort projectpian 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 door 
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

Drie samenhangende onderzoeksrapporten met conclusies en aanbevelingen aan de 
opdrachtgever iBK, SBK en het ministerie van BZK.

wordt uitgewerkt)

b.

Uitwerkjng

10,2g

Verkort projectplan ZBO Bouwkwaliteit, d.d. 10 juli 2015 Blad 3 van 4
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l().2.y

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 financiele) voortgang.

Blad 4 van 4Vefkort projeclpfan ZBO Bouwkwaliteit, d.d. 10 juli 2015 V



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

I

. !

Subsidieaanvraagformulier
Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen

Raadpleeg eerst de toellchting voordat u het formulier invult. De toelichting 
treit u als bijiage bij dit aanvraagformulier.

\

/



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 subsidleaanvraag.

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 bijiagen 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.

Postbijs 20011 
2500 EA Den Haag

t-

.1
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Subsidieaanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

Gegevens organisatie1.1.1

Instituut voor BouwkwaliteitOrganisatie

StichtingRechtsvorm

59078979Kvk Inschrijfnummer

NL853307908B01BTW-nummer

Banknummer
Op naam van Stichting instituut voor 
Bouwkwaliteit

Frijdastraat 20a 
2288EZ Rijswijk

Bezoekadres

Cargadoorskade 105 
3071AW Rotterdam

Postadres

I

1.1.2 Contactpersoon

Contactpersoon

Penningmeester Stichting iBKFunctie \

/Telefoon

@sti chtingibk.nlE-mailadres

7
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Beschrijving aanvraag1.2

Doe/1.2.1

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

In het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt een 
Toelatingsorganisatie ingesteld 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- en regelgeving eh de opvattingen en ervaringen in het veld 
zo goed mogelijk op elkaar afgestemd en wordt het veld zo goed 
mogelijk voorbereid (geinformeerd en ten dele ook gefraind) 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.g
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1.2.3 Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project? €
-I

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben? €

Welk is de looptijd van de gesubsidieerde 
activiteiten**

1-1-2015
1-4-2016

Indien mogelijk, wilt u een voorschot? Ja

In een keer voorafHoe wilt u het voorschot uitgekeerd krijgen?

*Naast het op 3 februari 2015 (nr. VP H18-8489) beschikte bedrag

**De einddatum Is mede afhanketijk van de politieke besluitvorming en 
het daadwerkelijk operationeel zijn van de door de minister in te stellen 
Toelatingsorganisatie.

Ondertekening1.3

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

PlaatsDatum

Rotterdam10 juli 2015

Handtekening

__1

Bij deze aanvraag dient u minimaal de volgende bijlagen mee te sturen:

Beleldsplan, Projectplan of activiteitenplan van de te subsidi^ren 
activiteiten;
Begroting van de activiteiten, minimaal onderverdeel In 
personele en materiSle kosten per activiteit en voorzien van een 
dekkihgsvoorstel van die kosten; Inbegrepen in projectplan 
Verklaring de-minimissteun-(of een toelichting waarom deze niet 
van toepassing is voor de subsidieaanvrager); Zie begeleidend 
schrijven en projectplan
Bewijsstuk waaruit de bevoegdheid blijkt van de ondertekenaar 
van de subsidieaanvraag; - Uittreksel KvK-registratie 
Bewijsstuk waaruit blijkt wie de eigenaar is van het 
bankrekeningnummer. = kopie afschrift bankrekening d.d. 9 
juni 2015

1.

2.

3.

4.

5.

Het geheel, bestaande uit de aanvraag en bijlagen, dient u te voorzien 
van een ondertekend en gedateerd begeleidend schrijven waarin u
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>

eventueel aanvullende informatie, bijvoorbeeld ten behoeve van de 
besluitvortning over uw aanvraag,, kunt vermelden.

t

f

(
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Toelichting

Aan te teveren informatie
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op den project, is 
volledig ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijiagen 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 
vulien.

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon in te vulien (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 
opieveren (bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst). ,

Geef een reele 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 opievert voor 
de doelstelling van het project.

U dient de resultaten eri 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 liitnodigingen 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.

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.
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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 formuller 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 gezondenT

Behandeltermfjnen

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

BESLurrvoaMiMCSMeMO

DIrectie Bouwen 
de waamemend directeur 
drs.

Directoraat-G«neraiil 
Wonen en Bomwen 
Oirectie Bouwen

Contactpersoon

T

Ootum 
14 juK 201S

memo Tweede bljdrage Instituut Bouwkwaliteit t.b.v. 
kwartlermaken stelsel kwairteltsborging

I. Inleiding
In Januari 2015 heeft het Instituut voor Bouwkwaliteit een verzoek ingediend voor 
een bijdrage van
voor het voorgenomen stelsel voor kwaliteltsborglng voor het bouwen. In maart

Meer was op dat

'oor het kwartlernnaken voor de bouwsector

2015 hebben we een bedrag beschikt van 
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.

Beslult
1. Ben je akkoord met het vertenerwaj^en bljdrage van de rest van het ge

vraagde bedrag, te weten

2. Omvang van de bijdrage
We steilen voor dat BZK een bijdrage verleent van 100% van het ingediende 
verzoek. De activiteiten die het iBK uit zal voeren, vormen de algemene 
kwartiermakersactivitelten zoals de voorbereiding van de bedrijf^rganisatle voor 
de nieuwe zbo Bouwkwaliteit, de ontwikkeling van protocollen voor toelating van 
instrumenten en de begelelding van communlcatie over het nieuwe stelsel. Oeze 
kosten kunnen lastig door de bouwsector zelf bijeen worden gebracht.
De bouwsector draagt zelf bl] aan het kwartlermaken door het voortoereiden van 
hun achterban/leden op het nieuwe stelsel via vooiiichting, opieidingen, 
communlcatie, discussiebijeenkomsten en bijdragen aan experimenten en 
pilotprojecten.

3. Omschrijving van de subsidie, c.q. verwijzing naar het plan van eisen 
Het werk omvat in zijn geheel (dus conform het bijdrageverzoek van |

I):
het opzetten van een Toelatingsorganisatle, die de instrumenten voor 
kwaliteltsborglng toelaat, monitort en zo nodig sanctles treft. 
een onderzoek op welke wijze de huidige organisatle en het erblj horend 
takenpakket van SBK op het gebled van kwaliteitszorg gelmplementeerd 
kunnen (en moeten) worden In de op te richten ZBO Bouwkwaliteit (zie 
ook de notitle Contourschets Toelatingsorganisatle Kwaliteitsborging Bouw 
In relatie met de huldige taken van Stichting Bouwkwaliteit d.d. 4 
September 2014).

1.

2.
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De resultaten zijn;
1. Ontwikkelen van protocollen voor toelating, monitoring en sanctloneren.

a. Gedurende 2015 begeleiden en documenteren pilots 
instrumenten.

b. Ondersteunen communicatie activiteiten in 2015 (voorlichting,

Datum
lA Jull 2015n

website, spreekbeurten, input t.b.v. het communicatieplan, dat 
door ____________ 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 samenhangende onderzoeksrapporten met conciusies en

aanbevelingen aan de opdrachtgever iBK, SBK en het ministerie van BZK. 
Zie verder het bijgevoegde projectplan.

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 kwalitelt 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 
prestatles en levert de bewijsstukken hiervoor. Ook zal worden gevraag om een 
goedkeurende verklaring van een accountant.

Datum
14)uii 2015

i

•t

j

t

\

I
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CHECKLIST WIJZIGEN VERPLICHTING - UITGEBREID - SUBSIDIE/ BIJDRAGE/ INKOOP

CONTROLE AANVRAAG ACTIE
De juiste werfcstroom 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: 
Oraag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
werkstroom te kiezen. Leg communicatie 
zoals mails vast in Dioidoc.

R

Indien niet de juiste documentatie aanwezigBenodigde documentatie is aanwexig
Wiiziaen verplichtinoenbedraQ
- 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

R
is:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
documentatie toe te voegen. Leg 
communicatie zoals mails vast in Digidoc.

Wiizioen budoetregei
Beide budgethouders moeten akkoord hebben gegeven 
voor het openstaande verplichtingenbedrag. Dit akkoord 
moet zijn vastgelegd

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

Wiizioen plandatum

Afboeken van verolichtinoen
Er moet een verzoek van de financieel medewerker 
aanwezig zijn met daarin de reden van afboeking. Er 
moet oekeken worden of er voorschotten zijn afoeboekt.
Werkstroomeigenschappen zijn volledig ingevuld 
Subsidles/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 verpllchting
- OE-code

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

R

InkOQP
- Verpllchting 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 verpllchting
- OE-code

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 malls vast In Digidoc.

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

R

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

Werkstroom-
mapnummer:
201S-37235

Datum:Naam:

23-D7-2015

R



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksreiaties

> Retouradres fHisttMJS 20011 2500 EA Oen Haag

Instituut voor Bouwkwatiteit
T.a.v. de heer|_________
Cargadoorskade 105 
3071 AW Rotterdam .

DIrectoraat-Ceneraal 
Wonen en Bouwen 
Directie Bouwen

Turfmarkt le?
Den Haag
PosttMiS 20011
2500 EA Oen Haag
www.faoebocA.com/minbzk
www.twTtter.com/minbzk

Contactpersoon

jOminbzk.ni

Kenmerk
201S-000041279027juli2015

Aanvullende subsidie tweede tranche fase 2 voor de 
voorberelding van de ZBO Bouwkwallteit

Datum
Betreft Uw kenmerk 

IBK 2015-008j

Geachte heer

Onder verwijzing naar uw verzoek van 10 jull 2015 om een aanvullende subsidle 
inzake de "tweede tranche fase 2 voor de voorberelding van de ZBO 
Boowkwalitett" deel Ik u mee dat Ik bereld ben u, op grond van de 
Subsidieregeling experlmenten en kennisoverdracht wonen 2013, een aanvullende 
projectsubsidie toe te kennen van voor de volgende activitelten:

lU.2.g

. ■ /!.
Het te subsidlSren bedrag bedraagt c| 
hlerdoor op C

|0e totale kosten komen 
1. confoi€

bovengenoemde regaling wordt een voorschot verstrekt van 100%
van de aanvullende subsidle. Oat wordt na het verzenden van de beschikking

en BICbetaalbaar gesteld op uw rekeningnummer IBAN
ten name van Stichting Instituut voor Bouwkwalitelt te Rotterdam.

Na afloop van de gesubsidleerde achvltelt, 1 april 2016, heeft u 13 weken de tijd 
om een vaststellingaanvraag in te dienen. Oe subsidle zal binnen 22 weken na 
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bl] 
punt a hleronder beschreven bewIJs. De uitwerking van het project dient te 
geschleden conform de projectopzet, zoals die is beschreven in uw 
bovengenoemde brief.
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Datum
27 Jull 2015

Kenmerk
2015-0000412790

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

Ministerie van BInnenlandse
Zaken en KonInkrIJksrelatles
Wonen en Rijksdienst, DGWB/directie Bouwen
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Aan deze subsidieverlening verbind Ik de navolgende verpllchtlngen:

U dient bewijs over te leggen waarult blijkt dat de gesubsidieerde activltel- 
ten hebben plaatsgevonden. Tevens dient u een verantwoording op te stei- 
len op basis van de oplevering van beschreven rapporten en bewijs van 
gedane actlviteiten middels een gedetallleerd verslag en accountantsver-

, dat is op-

a.

klaring voor totale gesubsidieerde bedrag van € 
gesteld 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 zulien 
worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de verplichtingen die 
aan de subsidle zijn verbonden zal worden voldaan.
Indien derden worden ingehuurd om comiherclele actlviteiten te 
verrichten, dient gewaarborgd te worden dat deze actlviteiten tegen 
marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd. Aangetoond zal moeten 
worden op welke wijze IBK hiervoor zorg draagt. Een van de manieren om 
actlviteiten 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 kerinisoverdracht wonen 2013 kunnen 
er aan de subsidieverlening nadere verplichtingen worden verbonden.

b.

c.

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

Pagina 2 van 3



Ik vertrouw erop u hiemnee voldoende te hebben gelnformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer

l@mlnbzk.nl.
|, telefoon Datum 

27 juli 2015

Keiunerk 
201S O0CKM12790

|, email:

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

Wnd. directeur Bouwen

Belanghebbenden kunnen btnnen zes weken na bekendmaklng van dit besluR daartegen per brtef bezwaar 
maken bl] de Minister voor Wonen en Rijksdienst, t.a.v. DGWB/Olrecde Bouwen, Bostbus 20011, 2500 EA 
Den Haag. Het bezwaarschnft tnoet ztjn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en 
bet adres van de indrener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo 
mogelljk, een afschrtft van het besluit waartegen hM bezwaar is gericht.

(
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J

PROJECTPLAN FASE 2.1

Het opzetten van de Toelatingsorganisatie Bouwkwaliteit

Verzoek aanvullende bijdrage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelatie / DG Wonen en Bouwen

Rijswijk, 9 noven>ber 2015

nst tuutbouwkwa te t.n 
WWW, nst tuutbouwkwa te t.n

Inst tuut voor Bouwkwa te t 
Fr jdastraat 20A 
2288 EZ R Jsw Jk

BTWnr: NL8S3307908B01 
KvK:S9078979
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Inhoudsopgave

31. Inleiding
1.1 Aanleiding
1.1 Omschrijving projectplan Fase 2
1.2 Leeswijzer
1.3 Uitgangspunten

3
3
4
5

62. Projectplan Fase 2.1
Organisatie inrichten (a.lj 

Organisatie inrichten 
Handboek en protocollen 

Instellingsbesluit 
Pilots (a.2)
Communicatie (a.3) 
Bedriifsvoering enfacUitaire zaken

62.1
62.1.1

2.1.2
2.1.3

7
7
72.2
82.3
82.4

93. Kosten Fase 2.1
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1. Inleiding

1.1 Aanleiding

Eind 2014 heeft het tnstituut voor Bouwkwaliteit (iBK) budget aangevraagd voor de beoogde 
werkzaamheden in het kader van de voorberelding voor de Wet k'waliteitsborging voor het bouwen 
(Wkb) in 2015. Oe 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 overieg met 
B2K 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. Oe 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. Oe 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 Ontwikkelen 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.
“w . .

3. Communicatie:
o Ondersteunen communicatieactiviteiten in 2015 (input ten behoeve van het 

communicatieplan).
o Bijdragen aan voorlichting en draagviakontwikkeling door voorlichting via de eigen

website van iBK, interviews, presentaties voor congressen etc., artikelen en tijdschriften 

(o.a. Bouwkwaliteit in de praktijk).

6 3d 3 van 9Het opzetten van de Toe at ngsorgan sat e Bouwkwa te t



BOUWC ;‘j7 rINSTITUUT voor

b. Een onderzoek op welke wijze de huidige organisatie en het erbij horend takenpakket van de 

Stichting BouwKwaliteit (SBK) kunnen (en moeten) worden geimplementeerd in de op te richten 

Toelatingsorganisatie.

Alle taken genoemd onder a. en b. worden op dit moment uitgevoerd 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.l), 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 andere wijze bekostigd en valt hiermee 
buiten deze subsidieaanvraag. Wei 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 operatlonele 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 2BO, 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 (financiele) 
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 via 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 mop opgesteld. Hierin zijn de taken/ werkzaamheden 
weergegeven met daarbij het einddoel qua planning. Oe planning in de tranformation mop 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.l t/m a.3) van project 
1 van Fase 2 aangehouden.

I0.2.U
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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 voor fase 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 totole kosten imet IBK Fase 2

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 wordt gehanteerd.

Dekking van de kosten
In de beschikking voor Fase 2 is een bedrag van toegekend. Voor het het uitvoeren van

De totale subsidie voorwerkzaamheden door iBK in 2016 is een uitbreiding noodzakelijk van
|. Bij deze wordt een verzoek gedaan voor een (aanvullende)Fase 2 bedraagt hiermee 

bijdrage van
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\Datumi—. __ 13 november201S |
Aanvulling subsidieaanvraag 

opzetten Toelatingsorganisatie i

Ministerie van BZK/DGBW 
T.a.v.: de heer drs.
Postbus 20951 

, 2500 EZ 'S-GRAVENHAGE

, Onderwerp III

• Uw k'enmerk j 

, Ons kenmerk ■ 20151113 Aanvraag aanvulling 
subsidiei

Geachte heei

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 een aanvulling op het toekennen van een uitbreiding op 
de reeds toegekende subsidie (d.d. 27 juli 2015 met kenmerk 2015-00004127SC).

De stichting Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) is door de drie kwartiermakers opgeticht met het 
uitsluitende doel cm uitvoering te geven aan de aanbeveling die is gedaan in de 'routekaait 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) 
genoemdc Toelatingsorganisatie operationeel is en het i3K 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 Nederlandse bouwwereld, met name de daarin actieve

1

koepelorganisatie er^/oortrekkers^etrokket^i^jeHjuidig^iMiieuw^tejse^arJjwaliJeitsborgin^ 
voor het bouwen. 10.2.g

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. Oaarnaast 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 Ease 2.1, die is toegevoegd als bijiage, is nader uiteengezet welke 
werkzaamheden en inspanningen door iBK in 2016 worden uitgevoerd en welke bijdrage van BZK 

hiervoor benodigd is.

instituutbouwkwalitelt.nl 
yiftvwjristituijt^uwkwaliteit nl

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Frijdastraat 20A 
2288 EZ Rijswijk

BTWnr: N18S33079O8B01 
KvK.59078979tel
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;
Wlj vertrouwen crop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zien graag uw reactie tegemoet. 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met met mij.

Met vriendelljke greet,

Namens het bestuur van de StichTing Instjtuut voor Bouw'kwallteit,>

Bljlage; - 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 ondergetekende
- ING-afschrift d.d. 3-11-2015, als bewijsstuk eigendom bankrekening

2
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties
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Subsidieaanyraagformulier
Subsidieregeiing experimenten en kennisoverdracht wonen

r

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invjit. Oe toelichting treft

>

t



Subsldieaanvraagformuiler

Inleiding

I
Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. Oe 
toelichting ondersteunt u bij het zo julst en volledig mogelijic invullen van 
de subsidieaanvraag.

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

Vul het formuller digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescande Formulier inciusief alle 
gevraagde bijiagen bij voorkeur per e-mail haar:

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar;
/

r .'-.■j -.NV
neraiil v

,/■ . I a 'j
i:-

Di'ecrie t’Vj.i*.*,tT.
if'.

1..1 .

r'l..
' ' V ■f

i
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VSubsidieaanvraag

Gegevens aanvrager1.1

Gegevens organisatie1.1.1

Instituut voor BouvvkwaliteitOrganisatie

StichtingRechtsvorm

59078979Kvk Inschrijfnummer

NL8533007908B01BTW-Hummer

Banknummer
lichting Instituut voor Bouwkwaliteit

Frijdastraat 20A 
2288 E2 RUSWUK

Bezoekadres

Cargadoorskade 105 
3071 AW ROTTERDAM

Postactres

Contacipersoon1.1.2

Ir.Contactpersoon

SecretarisFunctie
— • 'v<-- ••

Telefocn

'instituutbouwkwaliteit.nlE-mailadres

Paglria 3 van 7
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1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doe!

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidi&ren activiteit.

Eind 2014 heeft hat Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) budget aangevraagd voor de 
beoogda v<erkzaamheden in het kador van de voorbereiding voor de Wet 
kwallteltsborging voor het bouwen (Wkb) in 2015. De planning M'as op dat moment 
zodanig dat inwerklngtrading van de wet werd voorzien in 2016, waardoor ook de 
Toetatingsorganieatie al vanaf begin 2016 operatloneel zou zijn. Oe werkzaamheden 
van iSK zouden - zo was hat voornemen • vanaf begin 2016 langzaam maar zeker 
overgaan naar de nleuwe Toelatingsorgenisatie. Nu da inwerkingtreding van de vret 
met eerder wordt voorzien dan 2017 en de Toelatingsorganisatie niet eerder dan juli 
2016 opera’iioneel zal zijn, zal een doel van die werkzaamheden alsnog door iBK 
worden ultgevoerd. Oaarnaast leidt een analyse van de tekst en toellchting van het 
wetsvsorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen zoals op dit moment bekend tot 
enkali aanpassingen In de werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan Is het niveau van 
uitwerking dat In da wet is gekozen voor da elsan aan instrumenten. Ooordat gekozen 
Is om de detallinvulling van een instrument nIet bIJ wet wordt geregeld zullen de 
beleidsragals van de Toelatingsorganisatie • de basis voor de baoordeling van 
Instrumenten • verder moeten worden uitgewerkt, wat leidt tot aanvullende 
werkzaamheden aan da kant van IBK. Tensibtte Is in ovarlag met BZK gekozen voor 
IntensiverIng van ondar meer de communlcatle*lnspannlngen wasrvoor aanvullende 
rmandering nodig Is.

Het subsicleverzoek betreft een aanvulling op het toekennen van een uitbreiding op 
de reeds toegekende subsidle (d.d. 17 juli 2015 met kanmerk 2015-0000412790).

1.2.2 Actlvltelten

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

l().2.g
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1.2.3 Kosten en looptijd

Wat rijn de totale kosten van uw project?

Welk bedrag wilt u gesubsldleerd hebben?

1-1-2015
31-12-2016

Welk Is de looptijd van de gesubsidieerde 
acCtvItalten

Indien mogelljk, wilt u een voorschot? Ja

Hoe wilt u het voorschot uitgekeerd krijgen? 
genoemd onder 1.1.1

Op rekenlng

Ondertekenlng1,3

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

Datum Plaats

13 november 2015 RIjswIjk

Handtekening

Bij deze aanvraag dient u minimaal de volgende bljlagen mee te sturen:

Beieidsplan, Projectplan of activiteltenplan van de te subsiditren 
aclivitelten; Zie Pnjectplan Fase 2. l Def
Begroting van de activiteiten, minimaal onderverdeel in personele en 
meteriele kosten per activlteit en voonien van een dekkingsvoorstel 
van die kosten; Zie Projectplan Fast 2.1 Def
Verklaring de-minimissteun (of een toelichting waarom deze niet van 
toepassing is voor de subsidieaanvrager); Zie begeleidende brief en 
Projectplan Fase 2, d.d. 10 juli 2015.
Bewijsstuk waaruit de bevoegdheid blijkt van de ondertekenaar van 
de sgbsidieaanvraag; Uittreksel KvK Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit 
Bewijsstuk waaruit blijkt wie de eigenaar is van het 
bankrekeningnummer. Zie Bijgevoegd bankafschrift

1.

2.

3.

4.

5.

Het geheel, bestaande uit de aanvraag en bljlagen, dient u te voorzien 
van een ondertekend en gedateerd begeleidend schrijven waarin u 
eventueel aanvullende Informatle, bijvoorbeeld ten behoeve van de 
besluitvorming over uw aanvraag, kunt vermelden,
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Toelichting

Aan te leveren informatis
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden In behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op project, is 
volledig ingevuld en gaat vergezeid van alle gevraagde bijlagen en 
beschelden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelljk 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 
achtemaam van de contactpersoon in te vullen (dus nIet "v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de Juiste wljze 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 
opieveren (bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reele opgave van wat u wilt bereiken. Het at dan niet reallstisch 
zijn van de doelstelling weegt me bij de beoordeling van de aanvraag.

1.2.2. Activltelten
Benoem eerst de geplande projectactivitelten. Geef eenduidig en concreet 
te nemen acties weer per activitelt. U dient tevens aan te geven welke 
resultaten en effecten de omschreven activitelten opieveren. U vult bij 
iedere activitelt in welke resultaten en effecten de activitelt opievert voor 
de doelstelling van het project.

U dient de resultaten en effecten 'output en outcome gericht" te 
forrhuleren. Als output wilt u bijvoorbeeld bij activitelt 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 gesubsidleerde bedrag 
wordt In relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken en de activiteiten 
die u wilt ontploolen, meegewogen in de beoordeling.

Looptlid
Geef hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben 
wlj noOig 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 rnaken op een voorschot en in hoeveel 
termijnen u het voorschot uitgekeerd wilt krijgeri. Het is ter beoordeling 
aan het mihisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of zij 
akkoord gaat met uw voorstel.

1.3. Ondertekening

Dit formulier dient namens uw organisatle 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
Vopr de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wiJ de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderlngsgevallen geldt een 
termijn van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarblj 
sprake is van EU-coHnanciering of bij aanvragen waarvoor een 
beoordelingscommissie moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 
weken na ontvangst van uw aanvraag een ontvangstbevestiging v/aarln 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 aanvuilende 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

Oirectie Bouwen 
t.a.v.

Okectic Canstttwtiontlr Zkken cn 
Wc(^awing
Contactpcnoon

T-

Ostum
23 november 201Smemo Subsidie Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK)

Beste Jos,

Je hebt verzocht om de voorgenonfien 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 voIgt mijn advies.

Relevante felten
Het iBK vraagt een aanvullende subsidie van H 

[die reeds verleend is. De subsidie van 
de beoogde werkzaamheden in het kader van de voorfoereiding 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 niet,eerder 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.

op de subsidie van | 

was verleend voor

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.5tichtingibk.nl blijkt, dat de stichting informatie verzamelt en als intermediair 
doorgeeft aan de verschillende partijen. Ook door het plaatsen van voorbeeldpro- 
jecten (pilotprojectan, experimenten) en marktinitiatieven op haar website wordt 
de informatie ontsloten en is algemeen en openbaar toegankelijk. ledere publieke
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of private partij kan haar project of ervaring aanleveren om op de site te laten 
plaatsen.

Datum
23 novamMr 2015

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 (potentiele) 
markt."

Voor de beoordeling van de staatssteun, zie hierna.

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 64n {of enkele) onderne- 
ming(en), een specifieke sector of regio;

4. het voordeel ieidt tot een (dreigende) vervalsing van de mededinging op 
de Interne markt van de EU en een ongunstige bemvloeding 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 moeten 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- 
verordening (AGW) kan bijvoorbeeld van toepassing zijn met steun op het gebied 
van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Dan is een kennisgeving aan de EC vol- 
doende. Verder kan er bijvoorbeeld sprake zijn van de-minimssteun, dat is steun die 
is vrijgesteld van aanmelding omdat het gaat om een bedrag van 200.000,- euro 
over een periode van drie jaren. Dan moet een de minimisverklaring worden inge- 
vuld. Een steunmaatregel kan ook vallen onder een 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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Staatssteun; juridische beoordeling 
Ad. 1. Is sorake van een voordeel? —>

Het iBK wil van BZK een bedrag van 
tegenprestatie.

Oatum
29 201S

subsidie ontvangen zonder11.1

Ad. 2. Wordt dit voordeel uit staatsmiddelen aefindncierd? ~> Ja.
11.1

Ad. 3. Komt het voordeel ten aoede aan bepaalde ondernemipaen of bepaalde pro- 
ducties? —> Ver<\
Als een voordeel selectief wordt toegekend aan bepaalde ondememingen 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 
gefmancierd.

11.1

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 (potentiele) 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. Oe 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 ophefhng 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
tiele) markt."

10.2.g

Concreet wil het iBK de volgende (a) werkzaamheden uitvoeren bij het opzetten van 
een Toelatingsorganisatie;

1. het inrichten van de Toelatingsorganisatie (a.l), waaronder wordt begre- 
pen de ontwikkeling van een handbook (interne werkprocessen) en nieuwe
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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. v
het begeleiden en documenteren van pilots (a.2).
communicatieactiviteiten (a.3), waaronder wbrden 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).

Dctwn
2a npwtmbtr 2015

2.
3.

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 geTmplementeerd in de op te richten Toelatingsorganisatie. 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.

11.1

11,1
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tetum

11.1

11.1

Gelet op de feiten van de casus, wordt geadviseerd om in het besluit tot subsidie- 
verlening een aanvullende voorwaarde op te nemen. Indien derden worden inge- 
huurd om commerciele activiteiten te verrichten, dient gewaarborgd te worden dat 
deze activiteiten tegen marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd. Aange- 
toond zal moeten worden op welke wijze het iBK hiervoor zorg draagt. Een 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.

PaciruS«»iS



INSTITUUT 1voor

Oalum 25 november 2015Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
KoninkrijksrelatiesADGBV^^^

de heerHm^milim
Postbus
2500 EZ Den^ Haag

Orvdarwerp U tste e nddatum subs d e p ots Wkb
Uw kenmeik 2014-0000539286
Ons kenmerk 20151125BZK

Geachte hear

Op 24 oktober 2014 (nummer VP H18-8413) hebben wij de beschikking onfvangen 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. Middels dit schrijven verzoeken wij u uitstel te verlenen tot 1 juli 2016 voor de betreffende 
beschikking.

Doel van de pilots was en is tweeledig; kennis opdoen ten behoeve van de uitwerking van eisen 
aan instrumenten en ervaring opdoen met het werken volgens de nieuwe regels. Bij het 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 felt 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 
lotstandkoming 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.

(Sinstituutbouwkwaliteit.nl 
www.instituutbouwkwaliteit.nl

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Frijdastraat 20a 
2288 EZ Rijswijk

BTWnr: NL853307908B01 
KvK: 59078979tel; OF

/
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelades

De directeur Bouwen

Datum
26 november 2015

memo Verzoek aanvulling bijdrage kwartiermaken 
toelatingsorganisatle kwaliteitsborging

Inleiding
De pianning voor de invoering van het wetsvoorstel kwaliteitsborging is vertraagd. 
Nu Is voorzien dat de toelatingsorganisatle op 1 Januarl 2017 In werklng treedt. 
Oorspronkelijk was dit voorzien op 1 juli 2016.
Het iBK maakt kvyartier voor de nieuwe toelatingsorganisatle en bereidt de 
implementatle 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 ingedlend voor een aanvullende bijdrage 
en voor uitstel van de einddatum. Hierbij zal worden bezien wdke 
werkzaamheden in de tijd zullen kunnen worden uitgesmeerd.
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:,

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 rx>vember 2015

Toets staatssteun
CZW heeft het bijdrageverzoek getoetst aan de regeis voor staatssteun en 
concludeert dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun.

Dekking
Erisdekklrw voor het verlenen van een voorschot van maximaal ongeveer 

ult'het bestedingsplan BK 2015.

Voorstel
Inleiding
In het lopende projectplan gaat IBK er van uit dat de toetatingsorganlsatie vanaf l 
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 invuiiing van taken en competentles van zijn medewerkers.
In het verzoek om aanvutlende bijdrage gaat het iBK er van uit dat deze 
activiteiten nu (tenminste voor een groot deel) door het iBK zulien worden 
uitgevoerd. Op die manier kan de toelatingsorganisatie op 1 januari 2017 direct 
aan het werk met zijn wettelijke taken.
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Datum
26 Aovember 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 
Oe omvang van de eerste beschikking kan dan 
voIgt samengesteld;

- Inrichten organlsatie toelatingsorganisatie 
Communicatie

- Pilots 
Bedrijfsvoerlng

- Facilitaire zaken

bedragen. Dit is als

Totaal

fltw
De bijdrage vnordt inclusief btw toegekend.
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Datum
26 november 2015

Besiuit
Ben je ermee akkoord om:

I , Nu'een bijdrage van|
• i

top te kenngn?

I f
4

(
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Checklist rlsico-analyse en Inhoudelljke beoordeltng

De inhoudehjke beoordeiing en de risico-analyse oyeriappen elkaar grotendeels en zuilen in samenhang worden beoordeeld. In beide gevalten moet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activiteiten die worden beoogd

Het invulten van de checklist is een verolicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te alien tijde In het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met of

Wanneer het hsico te groot lijkt. kan de beleldsmedewerker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen.

Subsidieaanvraag: aanvvHende bijdrage iBK kwartiermaken wet kwaiiteitsborging

Periode: 1 Januari 2016- 31 december 2016

Ja/nee Riaico TocllchtingVraag
MiddenHoog taagr ' AAWVRAAG

Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen problemen 
'V(X)rQedaan? Zo ia. welke?

nee X

Indien er een verzoek om^ nvt
aanvuHende tnformatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snet 
worden aanqeieverd?_________
ACTVITEITgN,i.
Is het doel van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraao?_____
Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraao?

ja X

ja X

Passen de beoogde activiteiten 
binnen de beleidsHjnen van 6ZK?.

ja X

Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanne«r de activiteften reeds hebben 
plaatsgevonden is het resultaat meetbaar 
en het rtsico op MaO kteiner.)__________

nee X

1



\<

)

FlMANCIELg ASPECTPI
Geeft de financi^le ondert>ouwfng 
voldoende inzicht in de besteding 
van de subsidiemiddelen?

ja X

Is er voldoende vertrouwen dat de 
activiteiten met deze subsidie

Ja X

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

ja X

Er wordt juist subsidie aangevraagd omdat de 
activiteiten niet zonder subsidie zullen 
worden uitgevoerd. '

Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK

nee X

subsidie kunnen worden 
uitgevoeid?
Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarhetd van de activiteiten?

ja X

•Dragen de activiteiten voldoende 
bIJ aan de doetstetling van de 
subsidie?

ja X

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

ja X
/.

/
TOTAAL OOKPeCi. X

A//een tomfichtmn ml* hmt mntwoord nme Is. Het risico Is den hoog ofmiddel. Ats het entwoord Ja Is, Is het risico laag.

Naam:

Datum; 26 november 2015



CHECKLIST WIJZIGEN VERPLiCHTING - UITGEBREID - SUBSIDIE/ BIJDRAGE/ INKOOP

ACTIECONTROLE AANVRAAG
Indien niet de juiste werkstroom is gekozen: 
Draag de werkmap over aan de rinancieel 
ftiedev/erker en verzoek de juiste 
werkstroom te klezen. Leg communicatle 
zoals mails vast in Dioidoc.

De juiste werkstroom is gebruikt
- bij Subsidie: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen"
- bij Bijdragen: werkstroom “Subsidie/bijdrage verlenen"
- bij Opdrachten: werkstroom “Inkoop/lnhuur gunning"

r?

Indien niet de juiste documentatie aanwezigBenodigde documentatie is aanwezig
Wilziqen verplichtingenbedraq
- 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

W Is:
Draag de werkmap over aan de financieel . 
medewerker en verzoek de juiste 
documentatie toe te voegen. Leg 
communicatle zoals mails vast in Digidoc.

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

Wilziqen kaslaren
Er dient een onderbouwing van de beleidsdirectie 
aanwezig te zIjn. Deze onderbouwing moet door een 
gemandateerde budgethouder zijn geaccordeerd

Wilzioen Diandatum

Afboeken van verollchtinoen
Er moet een verzoek van de financieel medewerker 
aanwezig zijn met daarin de reden van afboeking. Er 
moet qekeken worden of er voorschotten ziln afqeboekt.
Werfcstroomeigenschappen zijn volledig ingevuld 
Subsldies/Biidraqe
- Beslissing toekennen of afwijzen
- Voldaan aan eisen
- Einddatum
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht >€ 30.000 door HIS
- ^aam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code

Indien er voorschotten zijn afgeboekt dient 
de werkstroom te worden doorgezet naar 
een medewerker kasbeheer.
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 communicatle zoals mails 
vast in Digidoc.

F

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 niet een gemandateerde 
budgethouder heeft getekend:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de overeenkomst of

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

F

beschikking te laten ondertekenen door een 
gemandateerde budgethouder. Leg 
communicatle zoals malls vast In Digidoc.
Hierbij verklaar ik dat dit document 
juist en volledig is ingevuld en is 
gepiaatst in de juiste map in Digidoc

Werkstroom-
mapnummer:
2015-60176

Datum:Naam:

02-12-2015
r



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
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9 december 2015
Aanvullende subsidie voor werkzaamheden ihkv de 
Toelatingsorganisatie in het kader van de voorgenomen Wet 
Kwallteitsborging voor het bouwen

Datum
Betreft

Kenmerk
201S*0000705606

Uw kcntnerk

Geachte heer

Onder verwijzing naar uw verzoek van 13 november 2015 om een aanvullende 
subsidle inzake de "Toelatingsorganisatie in het kader van de voorgenomen Wet 
Kwallteitsborging voor het bouwen" deel ik u mee dat ik bereld ben u, op grond 
van de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013, een 
aanvullende projectsubsidie toe te kennen van voor de vdigende activiteiten;

/

)0.2.t;

In afwijking-van de aanvraag bedraagt het te subsidieren bedrag €
De totale kosten komen hlerdoor op €
g|P|^|^^_Conform bovengenoemde regeling wordt een vborschot verstrekt

Voomoemd bedrag wordt na het verzenden van de beschikking

1+ €;€i

van €
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DI rectoru t-Gen sraal 
Wonen en Beciwan 
Dtrectle Bouwen

Datum
9 de^embcr 2015betaalbaar gestefd op uw rekeningnummer ________________________en BIC

[ten name van Stichtfng Instituut voor Bouwkwaliteit te Rotterdam. Kenmerk
20150000705806

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

aan u uitgekeerd. De ultwerking van het project dient te 
geschieden conform de projectopzet, zoals die is beschreven in u\w 
bovengenoemde brief.

van

Ik verzoek u alle correspondentle, 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 Koninkrljksrelaties 
Wonen en Rijksdienst, DGWB/directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

Aan deze substdieverlening verbind Ik de navolgende verplichtingen:

a. In het bij de substdie-aanvraag bijgevoegde projectplan spedficeert u de 
extra activiteiten die in het kader van de aanvullende subsidie door u 
zullen worden uitgevoerd. Ten aanzier. van activiteit a.l (organisatie 
Inrichten) verzoek ik u om in overleg met het ministerie begin 2016 te 
komen tot een nadere uitwerking. Hierbij moet duideiijk worden welke 
activiteiten het beste kunnen worden uitgewerkt door het IBK en welke 
activiteiten het beste kunnen worden uitgewerkt door de 
toelatingsorgahlsatie zeif. Voor dit onderdeel bedraagt de subsidie 
vooralsnog

b. In uw subsidie-aanvraag is meerdere malen sprake van adviserlng en 
ondersteuning. Ten overvloede vermeld ik dat deze adviserlng en 
ondersteuning plaats vindt op initlatlef van IBK en onder de 
verantwoordelijkheid van iBK. Het doel van uw, adviezen is om bij de 
voorberelding en uitvoering van de activiteiten ten behoeve van het 
wetsvoorstel inbreng te leveren met het oog op de uitvoeringspraktijk.van 
de partijen betrokken bij kwaliteitsbonging 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 activiteiten middels een gedetailleerd verslag en 
accountantswrklaring voor totale gesubsidieerde bedrag van €

Is opgesteld conform de door u ingediende begroting. 
l^ez^erKlaring moet expliciet worden aangegeven dat er geen sprake 
is van ontenechte 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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Olrectoravt-Generasl 
Wohen cn Bouwen 
Directie Bouweo

Datum
9 december 2015zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de 

verplichtlngen die aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan.
e. Indien derden worden ingehuurd om commerciftle actfvlteiten te 

verrtchten, dient gewaarborgd te worden dat deze activltelten tegen 
marktconforme voorwaarden worden uitgevoerd. Aangetoond zal moeten 
worden op welke wljze iBK hiervoor zorg draagt. Edn van de manleren 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 verplichtlngen worden 
verbonden.

Kenmerk
2015-0000205806

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 verplichtlngen niet of niet in 
voldoende mate naieeft.

Ik vertrouw erop^u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd^^^ocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heei

iminbzk.nl.
:elefoon|

email;

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

..

Belanghebbenden kunnen btnnen 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 £A Den Haag. Het bezwaarschrlft moet ziJn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de 
naam en het adres van de Indlener en dient vergezeid (le gean van de gronden tvaarop het bezwaar 
fterusf en, zo mogelljk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar Is geticht.
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CHECKLIST WIJZIGEN VERPLICHTING - UITGEBREID - SUBSIDIE/ BIJDRAGE/ INKOOP

CONTROLE AAWVRAAG ACTIE
De juiste werkstroom is gebruikt
- bij Subsidie: werkstroom "Subsidie/bljdrage 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.

F7

Benodigde documentatie is aanwezig
Wiizioen verplichtinoenbedrao
- 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

Indien niet de juiste documentatie aanwezig17 is:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
documentatie toe te voegen. Leg 
communicatie zoals mails vast in Oigidoc.

Wiizioen budoetreael
Beide budgethouders moeten akkoord hebben gegeven 
voor het openstaande verplichtingenbedrag. Dit akkoord 
moet zijn vastgelegd

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

Wiizioen plandatum

Afboeken van verolichbnoen
Er moet een-verzoek van de financieel medewerker 
aanwezig zijn met daarin de reden van afboeking. Er 
moet oekeken worden of er voorschotten ziln afoeboekt.
Werkstroomeigenschappen zijn volledig ingevuld

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

17
- Beslissing toekennen of afwijzen
- Voldaan aan eisen
- Einddatum
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht >€ 30.000 door HIS
- Naam leverancler
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code

Inkpop
- Verplichting instellen ophogen door FEZ
- Verzenden
- Inkoopregels gevolgd
- Bedrag incl. BTW
- Registreren Inkoopopdracht > € 30.000 door HIS
- Naam leverancler
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code

I

Budgethouder is gemandateerd
In het parafenregister van webfocus staat dat de 
budgethouder is gemachtigd vbor 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 Dioidoc.

17

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

Werkstroom-
mapnummer;
2016-2670

Datum:Naam:

21-01-2016
r •\



Ministerie van BinnenJandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus ZOOil 2500 EA Den Haag

Instituut voor Bouwkwalltelt
de heeiflUmm^H

Ca rgadoorskao^D^^^^^ 
3071 AW Rotterdam

Dlr«ctoraat -Qeneraal 
Wonen an Bouwen

Turfrnartct 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
wwMr.rijksovertieid.nl
wvww.facebook.com/mlnbzk
www.twlRer.com/mlnbzk

minbzk.n1

Kemnerk
2016-0000041176

Datum 
Bet reft

26 Januarl 2016
Wijzigingsbesluit einddatum begeleiding pilots kwaliteitsborging Uw konmertt

Geachte beer

Hierblj deel Ik u het volgende mee.
I

Gegeven;
Oe subsidieregeling experimenter! en kennisoverdracht wonen 2013 ingaande 1 
juli 2013 (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.

Vender blijven de overige voorwaarden van de beschikking van 24 oktober 2014 
van toepassing.

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen en Rijksdienst, 
harnens tczc; ..’ -

Whd. diredteur ^ ^
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

BeSLUrrVORMINGSMEMO

De directeur Bouwen en Energie OIrectle Bouwen en 
Energie
Afdeling Bouwkwaiite t 

Contactpersoon

T

Datum
20 Juni 2016

memo Aanvullend voorschot subsidie Instituut Bouwkwaliteit

Inleiding
De Stichting Instituut Bouwkwallteit 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 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 
2015720 16). Er is een bedrag van

is nog'nietultgekeerd door BZK.

(voor de periode 
bevoorschot. Een bedrag van

€ I .

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 luldt:

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 Bouwkwallteit.

Is beschikbaar op de begroting 2016 van de
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VERTROUWELUK Datum
20 Juni 2016

Besluit
Ben je akkoord om iBK tot 100% te bevoorschotten zodat IBK zijn 
werkzaamheden af kan maken zonder In financiele nood te raken?

1

(

1
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INSTITUUTvoorBOPM •' f.

Datum 2Sjun 2016Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 
T.a.v. de heer drs.
Postbus 20951 
2500 EZ Den Haag

Onderwerp U tste e nddatum subs d e p ots Wkb
Uw kenmerk 2014-0000639286
Ons kenmerti 201S112SBZK

Geachte heer

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 meegenomen 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 de Crisis- en herstelwet met het Keurmerk 
Garantiewoningen loopt inmiddels ruim andertialf 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 opieveringen 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 Gevolgkiasse 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 
opievering, gepland in april 2017.

Verlenging van de looptijd van de pilots heeft geen financiele consequenties.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

^|@>in$tituutbouwkwalitelt.nl
www.instituutbouwkwaliteit.nl

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Oosterstraat 43 
2611 TV Delft

BTWnr; NL853307908B01 
KvK: 59078979tel;
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18 augustus 2020DatumMinisterie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties^GBW

Postbus 2095^^^

2500 EZ Den Haag

Verzoek uttbetaling restantbedrag 
subsidie

Onderwerp

Uw kenmerk 
0ns kenmerk

2015-0000705806 | 
20160608BZK j

Geachte hear

Met instituut voor Bouwkwaliteit ondersteunt overheid en bedrijfsleven bij de totstandkoming en 
implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor bet bouwen. Uw ministerie heeft op 27 juli 2015 
(2015-0000412790) en op 9 december (2015-0000705806) subsidie verstrekt voor de uitvoering van 
deze werkzaamheden. Voorwaarde bij de beide subsidiebeschikkingen is dat een restant bedrag van 
in totaal
schrijven verzoek ik u dit bedrag geheei of gedeeltelijk nu al uit te betalen.

na overleggen van de verantwoording zal worden uitbetaald. Middels dit

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 deet 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 worden betaald. Door nu al (een deel van) het restantbedrag aan iBK over te maken 
wordt dit 'gaf 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 bijiage.

1

WiJ zien uw reactie graag tegemoet. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u te alien tijde contact 

opnemen met ondergetekende.

^|@>instituutbouwkwaliteit.nl
www.instituiitboiiwkw3liteit.nl

Instituut voor Bouwkwaliteit 
Frijdastraat 20A 
2288 EZ Rijswtjk

IBAN:
BTWnr. N1853307908B01 

KvK: S9078979tel:
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Bijiage: 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 hiema).

CfeEeapasiaiig

Toezegging subsidie 

Inhouding restantbedrag 

In kas:

Bestedingen 2015 - 2016-Ql

Actueel saldo:

Prognose bestedingen Q2 

Reservering pilotbudget Cenco (ca.) 

Prognose saldo 30 juni 2016:

Oe 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 pilotbudget biedt wordt verwacht dat het kasgeld toereikend 
zal zijn tot en met de maand augiistus 2016. Facturen die na die tijd worden ingediend kunnen mogelijk (deels) niet 
meer betaald worden totdat het restbedrag is uitgekeerd.

2
Toelichting BTW-pMcht Stichting Insthuut voor Bouwkwaliteit
Aangezien de Stichting iBK BTW-plichtig is, zijn alle bedragen gegeven na inhouding van de BTW. Oit 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:

inclusief de BWT. Deze betaalde BTW
I- per

Werkzaamheden worden gefactureerd aan iBK tegen een tarief vai 
kan worden gevorderd bij de belastingdienst zodat het netto tarief overeenkomst met de beschikbare
uur.

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 en gezien het feit dat 
de marktpartijen waarmee iBK werkt hun boekhoudingen op vergelijkbare wijze hebben ingericht.

18 augustus 2020Verzoek ultfaetaling restantbedrag subsidie



Ministeric v>in Binnonlandsc Zakcn cn
Koninkrijksicbiios

BEStUnVORMlNGSMEMO

De directeur Bouwen en Energle Dlrectle Bouwen en 
CfierBie
Afdeling Bouwkwahte t 

Contactpenoon

T

\
Datum 
29 jufii 2016

memo Besluitvormingsmemo ver2oek ultstel pilots 
kwaliteltsborging

Inleiding
Het Instituut voor Kwaliteltsborging (IBK) begeleidt pilots voor kwaliteltsborging. 
DIt betreft met name pilots binnen het experiment Garantlewoning onder de 
Crisis- en herstelwet. De kosten voor begeleiding worden y/oor de helft 
gesubsidieerd door het mlnlsterie 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 steilen tot 1 mei 2017.
Het IBK qeeft hlervoor twee.redenen: ._____ ^^ ^_______

10.2.g

V

-'V
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Datum
28 juni 2016

« «■ V ■..

10.2.g

Financi^le consequenties
Uitstel van de einddatum heeft geen financieie gevolgen voor BZK.
Het iBK heeft financieie ruimte voor de extra begeleiding in de door BZK 
verstrekte subsidle voor begeleiding van pilots. Op deze manier kan het 
subsidiebudget volledig worden benut.

Besluit
Ben je akkoord met uitstel van de einddatum van de begeleiding van de 
voornoemde pilots kwaliteitsborging door IBK?

fw
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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* * *
Benodigde documentatie is aanwezig 
Wiiziqen verplichtingenbedrag
- 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

Indien niet de juiste werkstroom is gekozen: . 
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
werkstroom te kiezen.
Indien niet de juiste documentatie aanwezig
is:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
documentatie toe te voegen.

Wiizioen budoetreael
Budgethouder(s) moet(en) akkoord hebben gegeven 
voor het totale verplichtingenbedrag. DIt akkoord moet 
zijn vastgelegd

Wiizioen kasiaren
Er dient een onderbouwing van de beleidsdirectie 
aanwezig te ziJn. Deze onderbouwing moet door een 
gemandateerde budgethouder zijn geaccordeerd

Wiiziqen oiandatum

Afboeken van verpiichtinqen
Er moet eeri verzoek van de financieel medewerker 
aanwezig zijn met daarin de reden van afboeking. Er 
moet oekeken worden of er voorschotten zijn afqeboekt.
Werkstroomeigenschappen zijn volledig ingevuld 
Subsidles/Bildraqe
- Beslissing toekennen of afwijzen
- Voldaan aan eisen
• Einddatum
- Bed rag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht >€ 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregei
- 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.

F

Inkoop
- Verplichting instellen ophogen door FEZ
- Verzenden
- Inkoopregels gevolgd
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht > € 30.000 door HIS
- Naam ieverancier •
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregei
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code foptioneel)
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 financieei 
medewerker en verzoek de overeenkomst of 
beschikking te laten ondertekenen door een 
gemandateerde budgethouder.

F

Eventuele opmerkingen:

Weikmaphum
mer:
2016-35308

Datum:Naam:

15-08-2016



Ministerie van Binnenlandse Taken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2S00 EA DEN HAAG

Olr«ctoraat H3e nera al 
Bestuur en Woncn
Bureau Directeur'Ceneraal

Instituut voor Bouwkwallteit 
De

2611 TV DELFT Turfmsrlct 147 
DEM HAAG 
Postbus 20011 
2S00 EA DEM HAAG

Contact persoon
Oe beeflHHI
T

iminbzK.ni

Kenmeili
2016<00004624«3

15 augustus 2016
VP H18-8413 Stichting IBK wijziging einddatum "begeleiden 
pilotprojeclen en kennlsverspreiding pilots private 
kwaliteitsborging"

Datum
Betreft

Uw kenmerlc

Geachte heei

Gegeven;
De beschikking met VP H18-8413, afgegeven op 24 oktober 2014;
De subsidieregeling experlmenten 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 I , \

Hrecteur yrograrnmaatrecxie sou wen.en tnerg/e
/
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Ministerievan Binnenlandse Zakenen
Koninkrijksreiades

> Retouradres PostlHK 20011 2S00 EA DEN HAAG

Instituut voor Bouwkwaitteit 
De heer 
Oosterstraat 43 
2611 TV Delft

Dlrttctoraat-Generaal 
Beatuur «n Wonen 
Programmadlrecda Bouwen en 
Energle

Turfmartct 147 
2511 OP OENHAAG 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

Contactparaoon 
De hcerl

tI
iiDinb2k.nl

Kenmertc
20160000451962Datum

Betreft
31 augustus 2016
VP H18- 8489 Instituut voor Bouwkwaliteit "aanvullend 
voorschot kwartiermaken toeiatingsorganisatle 
kwaliteltsborging"

Uw kenmeiic 
20t606086ZK

Geachte heei

Onder verwijzing naar uw verzoek betreffende uitbetaling van het restantbedrag 
subsidie (uw kenmerk 20160608BZK) deal ik u mee dat ik bereid ben u, op grand 
van de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013, een 
aanvullend voorschot toe te kennen.

Het totaal beschikte subsidlebedrag bedraagt €| 
2015r2016^ Er is een bedrag van

(voor de periode 
levoorschot. Een bedrag van

__________ is nog niet uitgekeerd door BZK. Dit tweede voorschot wordt na het
verzendeh van de beschikking betaalbaar gesteld op uw rekenlngnummer IBAN 

:en name van Instituut voor Bouwkwaliteit te Rijswijk.

€

Na afloop van de gesubsldleerde activlteit, 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 hleronder 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 deze 
projectsubsidie onder vermelding van het kenmerk van deze brief en het 
verplichtingennummer H18-8489 te richten aan:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Wonen en Rijksdienst, DGBW/Bouwen en Energie 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen:

Panina 1 van 2



DIrectoraat-Generaal 
Bestuur en Wonen 
Programmadirectie Bouwen 
en Energie

Patum
31 augustus 2016

Keruneiit 
2016>CK> 00451982

a. U dient bewijs over te leggen waarult blljkt dat de gesubsidieerde 
activlteiten hebben plaatsgevonden. Tevens dient u een verantwoording 
op te stellen op basis van de opievering van beschreven rapporten en 
bewijs van gedane activiteiten middels een gedetallleerd verstag en 
accountantsvgrklaring voor totale gesubsidieerde bedrag van

lat is opgesteld conform de door u ingediende begroting.
b. U dient onmiddeliijk schriftelijk te meiden zodra aannemelijk is dat de 

activiteiten waarvoor de subsidie is verieend niet tijdig, of niet geheel 
zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de 
verplichtingen die aan de subsidle zijn verbonden zal wrorden voldaan.

c. Indien derden worden ingehuurd om commerciele 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. Een 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 subsidleverlening nadere verplichtingen worden 
verbonden.

€

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit 
van 30 mei 2013} waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbrulk en 
oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register 
wordt onder meer bijgehouden welke sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, iagere 
vaststelling, intrekking van de subsidleverlening 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 naleefl.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geihformeerd. Mocht u nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer|^m||||m 

:n email: [dimlnbzk.nltel

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

j Datum

Onderwerp

3 oktober 2016i MEMO
Intensivering ondersteuning pilots 
projec^eurmerk Garantiewoning 
................. ' 201610031

I

Kenmerk

\
I

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. iSK heeft in overleg met B2K 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 de 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.

nst tuutbouwkwa te t.n 
WWW, nst tuutbouwkwa te t.n

Inst tuut voor Bouwkwa te t 
Postadres: Oosterstraat 43 

2611TV Deft

I8AN:
BTWnr; N18S3307908B01 

• KvK: 59078979te:
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Intensivering Inhoudelljke 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. Oaarnaast 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 de 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 
Inhoudelljke projectbegeleiding
Voorgesteld wordt de huidiae begeleidine uit te breiden met de volgende werkzaamheden:

10.2,g

Inhoudelijke ondersteuning
Door iBK wordt een projectgroep ingesteid 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 yoorhand worden de volgende acties in gang gezet: )

10.2.g

3 oktober 2016Intens ver rtg ondersteun ng p ots project Keurmerk Garant ewon ng
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Uitvoering en planning 
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit iBK, onder begeleiding van 
ondersteuning van 

aanschuift.

met
Voorstel is dat voor BZKen

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 waarborginsteliingen.

Kosten aanvullende werkzaamheden
De kosten voor de hiervoor beschreven werkzaamheden zijn op basis van in totaal Iprojecten

I- exclusief BTW.opgenomen in onderstaande tabel. Uitgangspunt is een gemiddeld uurtarief van

Aantai activiteiten Aantal uren Totaal KostenActhrttclt 1 €

10.2.i>

Totaal, uren per project
€

Totaal kosten aanvullende werlaaamheden (Incluslef BTW)

3 oktober 2016Intens ver ng ondersteun ng p ots project Keurmerk Garant ewon ng



Ministerie van Binnenlandse Zaken'en
Koninkrijksrelaties

Subsidieaanvraagformulier
Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen

I
Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formulier invult. Oe toeiichting treft

\

/



Subsidieaanvraagformulier

Inlelding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mo'gelijk invullen van 
de subsidleaanvraag.

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 piaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijiagen bij voorkeur per e-mail naar:

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Miriistene van Binnenlandoe Zaken er. Konmknjksrelaties 
Directoraat Generaal Wonen en Bouwen 
Directie Bouwen 
t.a.v.

N.Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

J ■

\
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Subsidieaanvraagrormuiier

Subsidleaanvraag
f

Gegevens aanvrager1.1

1.1.1 Gegevens organisatie

Instituut voor BouwkwaliteitOrganisatie

StichtingRechtsvorm

59078979Kvk Inschrijfnummer

BTW-nummer

Banknummer
Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit

■V
Bezoekadres

Oosterstraat 43 
2611 TV DELFT

Postadres

1.1.2 Contactpersoon

ir.Contactpersoon

N
SecretarisFunctie

Telefoon

@instituutbouwkwaliteit.nlE-mailadres

/ I

\\
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Subsidteaanvraagformulier

1.2 Beschrijving aanvraag

1.2.1 Doe!

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

Op 24 oktober 2014 (nummer VP H18-8413) hebben wij de beschikking 
ontvangen voor subsidie voor.het begeleiden van pibtprojecten in het kader 
van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) Inmiddels z|n 11 
pilolprojecten 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- 
en 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 kyken mee en 
fungeren als klankbord voor de waarborginstellingen. iBK ondersteunt de pilot 
door het begeleiding van het proces en het rapporteren over de resultaten

Tijdens recent overleg tussen medewerkers van uw ministerie, de 
deelnemende gemeenten en iBK hebben de gemeenten aangegeven graag 
meer en meer inhoudelijke begeleiding van de pilots te willen. Vanuit hun 
huidige (dubbel)rol is het vaak moeilijk om en feedback te geven daar waar 
instrumenten voor kwaliteitsborging verbetering behoeven en zonodig op te 
treden ats bevoegd gezag. Om tegemoet te komen aan de wens van de 
gemeente hebben wij - In overleg met uw ministerie en de deelnemende 
gemeenten - een voorstel gemaakt voor intensivering van de begeleiding Dit 
voorstel is als bijiage bij deze fonnulier gevoegd

1.2.2 Activiteiten

Geef een overzicht van de activiteiten inclusief een korte toejichting 
waarmee u uw doel wilt bereiken.
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Subsidleaanvraagrormuiler
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SubsidieaanvraagfDnnulier

Kosten en looptijd1.2.3

Wat zijn de totale kosten van uw project? C

Welk bedrag wilt u gesubsidleerd hebben? €

Welk Is de looptijd van de gesubsidleerde 
activitelten

1-12-2016
31-12-2017

Indlen mogeiyk, wilt u een voorschot? la

Op rekenlngHoe wilt u het voorschot uitgekeerd krijgen? 
genoemd onder 1.1.1

Ondertekening1.3

Dit formulier dient namens uw organlsatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hlertoe bevoegd statutair bestuurder.

PlaatsDatum

Delft1 november 2016

Handtekening

Bij deze aanvraag dient u minimaal de voigende bijiagen mee te sturen:

Beleidsplan, Projectplan of activiteltenplan van de te subsidldren 
activiteiten; Zie memo 201610O3HvE - voor^tef inteosivering experiment Onx 
Begroting van de activiteiten, minimaai onderverdeel In personele en 
materiele kosten per activiteit en voorzien van een dekkingsvoorstel 
van die kosten; Zie memo 20161003HvC - morstei intensivering experiment Ot» 
Verklaring de-mlnimissteun (of een toelichting waarom deze niet van 
toepassing is voor de subsidleaanvrager); oe sticriting instituut voor 
Bmwkwatiteit (iBK) s door de drie kwartiermakers opgericht met bet uitsluitende 
doel om uitvoeririg te geven aan de aanbeveling die is gedaan in de 'routekaart near 
private kwaHteitsborging' ontwikkeld onder de vlag van het mede door uw ministerie 
ingestelde Bouwteam. De stichting iBK zal worden opgeheven zodra de in de Wet 
kwahteitsborging voor het bouwen (Wkb) genoemde Toelabngsorganisatie 
operationeel is en het iBK haar voorbereidende werk aan dit ZBO heeft 
overgedragen. Ook ligt opheffing van het iBK in de rede irtdien door onvoorziene 
omstandigheden de Wkb niet zou worden doorontwikkeld en ingevoerd. Het iBK 
verricht intermediaire werkzaamheden tussen de rijksoverheid en bet veld, zijnde de

1.

2.

3.
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Subsldieaanvraagformulief

I

Nederlandse bauwwereld, met name de daarin acCleve koepelorganisatie en 
voortrekkers, betrokken bIJ het huldige en-nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor 
het bouwen. Het iBK bledt geen diensten ofproducten aan op een (potentiSte) 
economische markt.
Bewijsstuk waaruit de bevoegdheid blijkt van de ondertekenaar van 
de SUbsidleaanvraag; UIttreksel KvK Stichting Instituut voor BouwkwaHteit - 
reeds bIJ u bekend
Bewijsstuk waaruit blijkt wie de eigenaar is van het 
bankrekeriingnummer. Reeds bij u bekend

1
I

4.

5.

Het geheel,.bestaande uit de aanvraag en bijiagen, di^nt u te voorzien 
van een ondertekend en gedateerd begeleidend schrijven waahn u 
eventueel aanvullende informatie, bijvporbeeld ten behbeve van de 
besluitvorming over uw aanvraag, kunt vermelden.

r

s

(

r

r>
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Subsidieaanvraagformuller

Toelichting

Aan te leveren informatie
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandehng 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op een project, is 
volledig ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijiagen 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. 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 
opieveren (bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reele 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 actles 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 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.

LooPtiid
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

BevoofschottmQ
Geef aan of u aan'spraak 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 veimeld.

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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1 november 2016 IDatum; Ministehe van Binnenlandse Zaken en 
; Koninkrijksrelaties/ DGBW 

T.a.v. drs. 
i Postbus 20951 
I 2500 EZ Den Haag

Verzoek aanvullend subsidie !
I

begeleiding experiment 
 Garantiewoning

Onderwerp!

Uw kenmerki
0ns kenmerk 20161001BZI

!

Geachte heer

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). 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 experimait op basis van de Crisis- en 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.

1

I0.2.Q;

Voor de uitvoering van deze extra werkzaamheden vragen wij u een aanvulling op de reeds 
verstrekt subsidie van 
opgenomen in bijgevoegd memo.

I- indusief de BTW. Een onderbouwing van de kosten is

Mocht u naar aanleiding van'dit verzoek nog vragen hebben dan horen wij dat graag.

Met vriendfiliiWB groat,

ir.

l@iinsCltuutbouwkwaliteit.nl 
www.lnstituutbouwkwaliteit.nl

InstHuut voor Bouwkwaliteit 
Oosterstraat 43 
2611TV Delft

BTWnr: NL853307908B01 
KvK: 59078979tel:|



Ministorio vnn Binncnlandsc Zakcn cn 
Koninkrijksrcljiios

BESLUITVORMINGSMEMO
De directeur Bouwen en Energle

Directle Bouwen en 
Energle
Afil«ding Etouwreg^geving en 
Bouwkwaliteit

Con tactpersoo n

T

Datum
9 november 2016

memo aanvullende subsidie Intensivering begeleiding 
experiment garantiewoning

Aanleiding
In augustus 2016 is er persaandacht geweest voor mogelijke inddenten in het 
experiment keurmeric garantlewoningen in Oen Haag. Naar aanleiding hlervan 
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 kwaliteltsborging aan de 
Tweede Kamer worden aangeboden. Parallel hleraan heeft BZK gesprekken 
gevoerd met de partijen in het experiment keurmerk garantiewoning om 
afspraken te maken over mogeiijkheden voor verbetering van de uitvoering van 
het experiment.

Het projectvoorstei is uitgeoreiaer oescnreyen in net oijgevoegae memo 
‘Intensivering ondersteuning pilots project Keurmerk Garantiewoning' van het iBK.
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BESLUrrVORMINGSMEMO Datum
9 november 2016

Beleidsreleva ntie
De proefprojecten hebben een belangrijke rol voor een goede inwerklngtreding 
van het nieuwe stelsel. Het is van belang dat deze optimaal worden benut. 
Daarvoor is goede begeleiding en ondersteuning nodig. .

Kosten en budget '
De kosten bedragen_________
voor de begeleiding van het experiment keurmerk garantiewoning komt hiermee 

euro (inclusief btw).

euro (inclusief btw/). De totale subsidie van BZK

op

Hiervoor is ruimte in het bestedingsplan 2016 van de afdeling B&B. Kostenplaats 
625.01,
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V
/Checklist risico-analyse en Inhoudelljke beoordeling

De inhoudelljke beoordeling en de risico-analy^ overlappen elkaar groCendeeis en zullen in samenhang worden beoordeeid. 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 ondcrdeol (ook>tcr voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te alien tijdc in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met Annemarie de Borst (06 5280 9520 of

eimmbzk.nl)

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

Subsfdteaanvraag:

Pehode:

Vraag Ja/nea Risico Toollchting
Hoog Midden: Laag

AAWVRAAGr
tndien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen problemen 
voorQedaan? Zo la. welke?

Nee X

Indian er een verzoek om 
aahvullehde informatie moest

nvt X

worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aahqeleverd?
ACTVITEXTEN
Is het doei van de subsidie helder Xja
beschreven in de aanvraao?

X ' \Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in

ja

de aanvraao?
Passen de beoogde activiteiten
binnen de beteidslijnen van BZK?

X .ja

Hebben de activiteiten al Xnee
plaatsgevonden?
(Wann«er de activiteiten reeds hebben 
plaatsgevonden is het resultaat meetbaar 
en het nsico op MfcO kleiner.)__________

1 ,

i



I
\

PINANCIgLE ASPECTEN
Geeft de flnancitle onderbouwing 
voldoende inzicht in de besteding 
van de subsidiemtddelen?

XJa

Is er votdoende yertrouwen dat de 
activiteiten met deze subsidie

Xja

qeflnancierd kunnen worden?
Is het aannemelijk dat de 
activiteiten binnen de gesteide 
termiin kunnen worden vottooid?
Is het aannemelijk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK

Xja

Xnee

subsidie kunnen worden
uitoevocrd?
Is er voldoende vertrouwen in de 
haaibaarheid van de activiteiten?

Xja

Uragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstetling van de 
subsidie?

ja X

. I
Bestaat er voldoende vertrouwen 
in de.capaciteit om de activiteiten 
^ftaar befarwn uit te voeren?

ja X . /

TOTAAL OORDEEL X

A//een toef/chtmif a/s Aet antwpord rtee /s. Hat rfslco Is dan hoog of mlddet. Als hot antwoord Ja ts, is het risico taag.

Naam:

Datum: 9 november 2016

/

1

. \

\



■ Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Directpraat-Ceneraal 
Wonen en Bouwen 
Rrogrammadirectle Bouwen en 
Cnergie

Turfmarkt 147 
Den Kaag 
PostDus 20011 
2500 EA Den Haag

Instituut voor Bouwkwaliteit 
T.a.v. ir.
Oosterstraat 43 
2611 TV DELFT

www.fecebook.cOfn/minbzk 
WWW. twi tte r. com/m} n bzk

Cent! ctpersoon

i@imlnbzk.nl

Kanmerlc
2016*00007279645 december 2016

Aanvulling subsidie begeleiding en kennisverspneiding pilots 
kwaliteitsborging

Datum
Betreft Uw kenmertc

Geachte beer

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 verwljzlng 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 
wordt het subsidiebedrag van bovengenoemde beschikking gewijzigd naar €

i

lermee

€e

Conform bovengenoemde regeltng wordt een voorschot verstrekt van €|
(100%) van de aanvullende subsidie voor het bekostigen van de werkzaamheden. 
Na het verzenden van de beschikkino wordt het voorschot r gesteld op
uw rekeningnummer IBAN 
van Stichting instituut voor Bouwkwaliteit.

en BIC ten name

1

Na afioop, 31 december 2017, van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken 
de tijd om een vaststeliingaanvraag in te dienen. De subsidie zal binnen 22 weken 
na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld. ,

Ik verzoek u aiie correspondentie, zoals de aanvraag tot vaststelling, over deze 
projectsubsidie onder vermelding van het kenmerk van deze brief en het 
verpiichtingennummer H18-8413 te richten aan;

' Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties
Wonen en RIjksdienst, DGWB/directie Bouwen & Energie 
Pbstbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

De subsidievoorwaarden in de beschikking (kenmerk 2014-0000539286, d.d. 24 
oktober 2014) blijven onvoorwaardelijk van kracht.
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Datum
S decemoer 2016

Kenmerk
2016>0000727964

Oaarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit 
van 30 mel 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) genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebbeti geiTnfonrjeerd^ocht u nog
I, email:vraqen hebben, neemt u dan contact op met de heer

Qminbzk.nl.

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

hrecteur Programmapirsctle Bouwen en Energie

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

bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles, t.a.v. Bouwen en 

Energie/F.C. Licher, Postbus 20011« 2500 EA Oen Haag. Het bezwaarschrlft meet rijn ondertekend, 

voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient vergezeld te gaan 

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

bezwaar is gerlcht
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CHECKLIST WIJZIGEN VERPLICHTING - UITGEBREID - SUBSIDIE/ BIJDRAGE/ INKOOP

CONTROLE AANVRAAG ACTIE
De juiste werkstroom is gebruikt
- bij Subsidie: werkstroom "Subsidie/bljdrage verlenen"
- bij Bijdragen: werkstroom “Subsidie/bijdrage verlenen"
- bil Opdrachten: werkstroom "Inkooo/inhuur gunning"

Indlen niet de juiste werkstroom is gekozen: 
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
werkstroom te kiezen.

F

Benodigde documentatie is aanwezig
Wiizloen verplichtlnoenbedraq
- bij Subsidie: een dooreen gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking
- bij Bijdragen: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking / 
overeenkomst

Indien niet de juiste documentatie aanwezigF is:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de juiste 
documentatie toe te voegen.

- bij Inkopen: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde overeenkomst

Wiizioen budoetreoel
Budgethouder(s] moet(en) akkoord hebben gegeven 
voor het totaie verplichtingenbedrag. Dit akkoord moet 
zijn vastgelegd

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

Wiizioen olandatum

Afboeken van verojichtinoen
Er moet een verzoek van de financieel medewerker 
aanwezig zijn met daarin de reden van afboeking. Er 
moet oekeken worden of er voorschotten zijn afoeboekt.
Werkstroomeigenschappen zijn volledig ingevuld 
Subsidies/Biidraoe
- Beslissing toekerinen of afwijzen 
• Voldaan aan eisen
- Einddatum
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht >€ 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasramlng
- 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.

F

Inkooo
- Verplichting insteilen ophogen door FEZ
- Verzenden
- Inkoopregels gevolgd
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht > € 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- kasramlng
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregel
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code (optioneel) ________________________
Budgethouder is gemandateerd
In het parafenregister van webfocus staat dat de
budgethouder is gemachtigd voor het bedrag.

Indien niet een gemarldateerde 
budgethouder heeft getekend:
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek de overeenkomst of 
beschikking te laten ondertekenen door een 
gemandateerde budgethouder.

F

Eventuele opmerkingen:

Werkmapnum
mer:
2016-51248

Datum;Naam:

05-12-2016



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelades

> Retouridres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG
i
! Direct ora at-Genersal 

Oeatuur en Wonen 
ProgrammadirecQe Bouwen en 
Energie

Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit 
De heer 
Oosterstraat 43 
2611 TV DELFT

I
!

Turfmarki 147 
2S11 DP DEN HAAG 
Postbus 20011 
2SO0 EA OEN HAAG

I

Contactpe rveen
Oe heeri

T
[9mlnb2k.nl

KenmeHi
2017*000005201527 februari 2017

H18-8489 IBK Aanvulling subsidie "Oprichten 
Toelatingsorganisatie"

Datum
Betreft Uw kenmerU

Geacbte heer

Onder verwjjzing naar uw brief van 22 december 2016, kenmerk 
20161222/JBJ |, waarin u verzoekt om een - aanvullende - subsidle voor het 
project 'Oprichten Toelatingsorganisatie" deel ik u mede dat ik bereid ben u, op 
grond van artiket 2 van de Kaderwet overige BZK'SubsIdies, het Kaderbesluit
BZK-subsidies en de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 

!en - aanvullende - subsidie toe te kennen voor een bedrag van maximaal 
^yoor de volgende activiteit(en}:

201

V •

10.2,g

s

t
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Dlr«ctoraat*Gcneraal
Bestuur cn WQnen
Programmadirectle Bouwen
en Energle

Dcze subsidie ts 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:

Datum
27 februari 2017

Kenmcfit
2017'OOOOOS2015

Datum Kenmerk Bedrag subsidie Voorschot
beschikking
03-02-2015 2015-0000042261 ei
27-06-2015 2015-0000412790 €
09-12-2015 2015-0000705806 €
03-08-2016 2016-0000433967 €
31-08-2016 2016-0000451982 e
Subtotaai € ■€

2017-0000052015Huidige
beschikking
Totaal C €

Alle bedragen zijn inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, 
waaronder de BTW.

I

Conform bovengenoemde regeling wordt een voorschot verstrekt van 
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

ten name van Stichting instituut voor Bouwkwaliteit.

€

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.

en

Alle gesubsidieerde activiteiten worden uitertijk op 31 december 2017 afgerond. 
Na afloop van de gesubsidieerde activltelt, 31 december 2017, heeft u 13 weken 
de bjd om een vaststellingaanvraag in te dienen voor alle toegekende subsidies. 
Wij verwachten uw vaststellingsaanvraag daarom uiterlijk op 30 maart 2018 te 
ontvangen.
Oe subsidie zal binnen 22 weken na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag 
worden vastgesteld op basis van het bij punt a hieronder beschreven bewijs. IMa 
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.

J

i
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DlrectorMt*43eneraal 
Bestuur an Wonan
Programmadirectie Bouwen 
en Encrgic

i
i
t
i

Ten aanzien van alle toegekende subsidies gelden de volgende verplichtingen: 
a. U dient een bewijs te overieggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde 

activiteiten conform aanvraag en beschikking hebben plaatsgevonden. 
Tevens dient u een einddeclaratie (prestatie en gerealiseerde kosten) te 
overieggen, welke is opgesteld conform de door u ingediende begrotingen 
en het overzicht van activiteiten zoals vermeld in onderhavige 
beschikking.
U dient een controleverklaring te overieggen zoals bepaald in artikel 24 
van het Kaderbesluit BZK-subsidies.
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. 
Indien derden worden ingehuurd om commerciele 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. Een van de manieren om 
activiteiten tegen marktconforme voorwaarden te realiseren is 
bijvoorbeeld door middel van het vragen van offertes.'

I Datum
27 februari 2017I

i
Kenmcric
2017-0000052015

b.

c.

d. I
j

I

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 verzoek u alle correspondentie, zoals de aanvraag tot vaststelling, over deze 
projectsubsidie onder vermelding van het kenmerk van deze brief en het 
verplichtingennummer H18-8489 te richten aan;

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Wonen en Rijksdienst, DGBW/programmadirectie Bouwen & Energie 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

5

Ij
I

I
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Dlrcctoraat'Generaal
BesUiur cn Woncn
ProQrBmmad^rectle Bouwen
en Energle

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

Datum
27 febojail 2017|, bereikbaar
Ken mark
2017 0000052015

Hoogachtend,
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze,__________ -

;

directeur Programtpadirectie Bouwen en Energie

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

berwaar maken bIJ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninknjksrelatles, t.a.v. Bouwen en 

Energie/F.G. Ucher, Postbus 20011, 2500 EA Oen Haag. Het bezwaarscbrift moet zijn ondertekend, 

voorzien zi]n van een datum alsmede de naam en het adres van de Indlener en dient vergezeld te gaan 

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

bezwaar Is gerieht

i
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

I

!

i

> Retouradres Postbus 200H 2S00 ae den HAAG

Dfrectoraat'Ceneraal Bestuur 
Ruimte en Wonen

Instltuut voor de BouwkMaliteit
De heer_______
Oosterstraat 43 
2611 TV DELFT

Turfmarttt 147 
2S11 DP DEN haag 
Postbus 20011 
2500 AE DEN HAAG t
Co ntactpcrsoon 
Oe heeri

t

T
I@minb2k.nl

Kenmerk
20160000168174

Datum
Subdossiernummer
Betreft

22 maart 2018 
2014-0000126854
H18-8413 aanpassing en wijziging einddatum 
subsidie IBK "Kennisverspreiding pilots private 
Kwaliteitsborging"

IUw kenmerk
201803071

I

1i
}
1
!
IGeachte heer !
I

In antwoord op uw brief van 9 maart 2018 met uw kenmerk 20180307] 
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.

1
!
I

Aan fjp-
I

I

to. 2.1!
1

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de projectopzet, zoals 
die is beschreven in uw Toelichting Aanpak evaluates. Dit zal gebeuren in nauw 
overleg met 
en Energie."^

van de programmadirectie Bouwenen

In de aanvullende beschikking van 5 december 2016 (kenmerk 2016- 
0000727964) is uitgegaan dat de werkzaamheden 31 december 2017 zouden zijn 
afgerond. Ik verteen 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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Directoradt'Generaal Bestuur
Ruimt« en Wonen

Datum
22 maart 2016

Voor vragen kunt u zich wenden tot de heei 
of email

bereikbaar onder nummer
Kanmerk
201B>0000168174minbzk.nl

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

Belanghebbtnden kunnen binnen zes weken na bekendiriaklng van dit besluit daartegen per brief 

bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. OGBRW/ 

Bouwen en Energle, Postbus 20011, 2500 EA Den Maag. Hel bezwaarscbrlft moet 'zljn ondertekend, 

voorzien zijn van een datum alsmede de naam en bet adres van de Indiener en dient vergezeld te 

gaan van de gronden waarop bet bezwaar berust en, zp mogelljk, een afschrlft van bet beslult 

waartegen het bezwaar is gcricnt.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres PostOus 20011 2500 CA Den Haag

Olrectoraat- Gencraal 
Beatuur en Wonen
Prog rarnmad I recite Bouw eo 
Energie

Tgrfrnarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
3500 EA Den Haag
wvMv.rtJksoverheidinl
www.facebook.com/rrinbzk
www.twitter.com/minb2k

Stichting Instituut voor Bouwkwalitelt 
De heer 
Oosterstraat 43 
2611 TV DELFT

Contact peraoon
De heeri

T
|9mirtb2k.nl

Datum 6 april 2018 
Referentienummer 2018-0000025029 
Betreft

Kenmerit
20l8'0000t48506

Subsidie IBK "Website en stuurgroep kwaliteitsborging 
2018" uw kenmerk

Geachte heer C*‘

Onder verwijzing naar uw subsidleaanvraag 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 bed rag van €j 'oor de volgende activiteiten:

~ I

i
I

[

lO.’.g

I
I

I!
I
i

i

j

)

10.2.c

/
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Directoraat' Generaaf
Besluur en Wonen

Datum
6 aprli 3018

U kunt het bedrag binnenkort verwachten op rekeningnummer
t.n.v. Stichting Instituut voor Boowkwallteit. De activiteiten dienen v66r 

31 december 2018 te zijn uitgevoerd.

Kenmerk
2018-0000146506

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:

U dient een bewijs te bewaren dat de gesubsidieerde activiteiten hebben 
plaatsgevonden.
U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de 
activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet tijdig, of niet gehee) zullen 
worden verricht of dat niet tijdig, of niet getieel aan de verpiichtingen die 
aan de subsidies zijn verbonden zal worden voidaan.
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.

1.

2.

3.

Volledigheidshalve attendeer ik u crop 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.

I

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.

I
I
I
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Oirectoraat- Generaal
Bestuur en Wonen

Datum
6 april 2018

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

Kenmcrk
2018-0000146506vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer 

onder nummeriH||BiiiBii.

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

V

i •>

I
¥ OirecteurBouwen en Energie'^A

Beianghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dk besiutt daartegen per brief 

bezwaar maken brj de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v, OGBRW/8AE, 

Postbus 20011. 2500 EA Den Haag, ^et bezwaarscnrift moct zijn ondertekend, voonicn zijn v^ een 

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

net bezwaar berust en, zo mogelljk, een afschnft van het besiuit waartegen het bezwaar is gerkrht.
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Miniscerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Rrtouradres Postbus 20011 2500 Ea Den Haag

Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit 
T.a.v. De heer 
Oosterstraat 43 •
2611 TV DELFT

Directoraat* Generaat 
Bestuur, Ruimte en Wonen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Oen Haag 
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
De

7
|49minbzk.ni

Kenmerk
2018-0000197095

Datum 6 april 2018 
Referentienummer 2015-0000012998

Uvv kenmerk
201803271

Betreft Vaststelling Subsidie IBK .''Toelatingsorganisatie Wet 
kwallteitsborging bouwen"

Geachte heer

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

Datum Kenmerk Bedrag subsidie
beschikking
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

C

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 bedrag van € 
resterende bedrag van 
rekeningnummer 
Bouwkwaliteit.

voorschot uitbetaald. Het 
|i5 goed'gekeurd en wordt betaalbaar gesteld op 

|ten name van Stichting Instituut voor
!

!

Pagina 1 van 2



Directoraat- Gcneraal 
Bestuur. Ruimte en Wonen

Datum
6 april 2018

Kenmeric 
2018 000019709S

Hoogachtend,

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Namens deze.

\
directeur Bouwen en Energie

\
I

Belanghebbenden kunren binnen zes weken na bekendmaking van dit besfuH daartegen per brier 

bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. OOBRVV/directie 

Bouwen en Energie, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, 

NTOorzien 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 mogelljk, een afschrtft van het besiult waartegen het 

bezwaar Is gcncht.
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Ministerie van Binnentandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> fl£touradres Postbus 200H 2500 EA Oen Haag

Instituut voor de BouwkwaHteit 
De heer 
Oosterstraat 43 
2611 TV DELFT

Direct orast-Generaal 
Bestuur, Rulmte en Wonen
Programmadirectie Sovwen en 
Energle

Turfmarfct 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
WWW. ri jksovertietd. nl 
www.racebook.conV minbzk 
WWW. twitter. com/mi nbzk

Centectperseon

T
>minbzk.nl

20 September 2019 
Referentienummer 2014-000012654 
Betreft

Datum
Kenmerti
2019*0000385593Vaststelling Stichting IBK "begeleidert pilotprojecten en 

kennisverspreiding pilots private kwaliteitsborging" Uw kenmerk

Geachte hee

Op 15 januari 2019 heb ik de verantwoording voor de door u ontvangen subsidie 
begeleiden piiotprojecten en kennisverspreiding pilots private kwaliteitsborging 
ontvangen. Dank daarvoor.

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

Uw eindverantwoording bevat voldoende informatie over de resuitaten van de aan 
u verstrekte subsidie.
Op basis van deze gegevens stei ik de subsidie vast op aan u verleende maximale 
bedrag van C iermee is de subsidie definittef toegekend.

Hoogachtend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties, 
Namens deze, \

/

i
1

Dtrscteur Bouwen en^
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»

DIrvctoraat-GenerMi 
Bestuur an Won«n
Programmadirectte 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 Koninkrtjksrelatles, t.a.v. DGBRW/B&E 

Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zi]n van een datum aismede de naam en het adres 

van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar bemst en, zo mogeiijk, 

een afschrift van het bestult waartegen het bezwaar is gericht.

Datum
20 September 2019

Kenmerfc
2019*0000365593

I

r

\ I

I

\

■N
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Miristeric v.in Binncnlandsc Zakcn cn
Koninkrijksicloiios

BCSLUITVORMINGSMEMO

Oe dlrecteur Bouwen en Energle Dlrectle Bouwen en 
Energie
AMeiing Bouwkwahte t 

Contactpersoon

T

Datum 
20 jure 2016

memo Aanvullend voorschot subsidie Instituut Bouwkwaliteit

Inleiding
De Stichting Instituut Bouwkwalitelt Is speciflek opgericht om kwartier te maken 
voor de partijen die In aanraklng komen met het wetsvoorstel kwallteitsborging 
en de toelatingsorganlsatle (consumenten, bouwers, bevoegd gezag). Hlervoor 
krijgt het IBK subsidle van het mlnlsteiie 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 ultkeren omdat IBK anders de lopende rekeningen nIet 
kan betalen.

Stand van zaken
Het totaal beschikte subsidlebedrag bedraagt 
201572016). Er is een bedrag van

(voor de petiode 
bevoorschot. Een bedrag van

Belieidsrelevahiitf

Advies FEZ
FEZ is om advies gevraagd. Het advice van FEZ luidt;

Bevoorschotting tot 100% Is mogetijk.
In het geval dat 100% wordt bevoorschot, moet in de beschikking worden 
opgenomen dat IBK ondanks het 100% voorschot wel een volledige 
elndverantwoording moet maken: zowel Inhoudelijk als financieel.

Budget
Het bedrag van € 
afdeling Bouwkwalitelt. ''

Is beschikbaar op de begroting 2016 van de
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Datum 
20 Juni 2016

VEftTROUWELUK

1

>

y

r

I
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

/

Subsidieaanvraagformulier
Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht 
wonen 2013

">

Raadpleeg eerst de toelichting voordat u het formuliar invult. Oe toelichting treft

\

Versiedatum: 2 januari 2017



Subsldied^nvraagformuiier

Inleiding

Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. Oe 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledtg 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 alie 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar: .

<Mailadre£>

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
^O^rectoraat Generaal>
<Oireaie>
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

I
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SubsidlC3anvraagromutier

Subsidleaanvraag

Gegevens aanvrager1.1

Gegevens organisatie1.1.1

TNOOrganisatie

Publiekrechtelijke rechtspersoon met 
wettelijke teak

Rechtsvorm

Kvk Inschrijfnummer

BTW-nummer

Banknummer

Anna van Buerenplein 1 259S OA Den HaagBezoekadres

Anna van Buerenplein 1 2595 DA Den HaagPostadres

Con tactpersoon2737665SPubtieke1.1.2

Drs. Ing.Contactpersoon

Telefoon

@tno.nlE-mailadres
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Substdieaanvraagfomiulier

Beschrijving aanvraag1.2

Doe!1.2.1

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidieren 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 nieuwe technologie die gebaseerd is op BIM. De werkzaamheden,. 
die nodig zijn om deze zogenoemde BIM Bots technologie door te 
ohtwikkelen en om een applicatie te ontwikkelen waarmee een gebouw 
in verschiliende 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). 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.

.1
t

1

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 yari 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.

\

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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SubsidieM^vraagformuiier

1.2.3 Kosten en looptijd

Wat zijn de totale kosten van uw project? 
BTW

€ ixcl

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 
liquiditeitsbehoefte blijkt gedurende de looptijd van uw subsidieaanvraag;

De looptijd van de gesubsidieerde activiteiten bedraagt 6 maanden. 
De besteding is evenredig over de looptijd. Gevraagd wordt een

ip 1 december 2018 en een voorschot van €, voorschot van
ip 1 februari.’2019

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

Indien 'Ja' graag uw aanvraag hleronder toelichten

Ondertekening1.3

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

PlaatsDatum

6 juli 2018 Delft

Handtekening

rcture & Maritime■uncUe: Oirector Buildings, Intrasi

Bij deze aanvraag dient u de volgende bijiagen mee te sturen: 
projectplan
Een bewijs inschrijving KvK.
Een recent bankaf^hrift.
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Subsidicaanvraagformuiier

Toelichting

Aan te leveren informatie
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling 
genomen, Een volledige aanvraag heeft betrekking op ein project, is 
volledig ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijiagen en 
bescheiden.

1.1.1. Contactgegevens
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelljk 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. 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 zai 
opieveren (bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reele 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 opievert 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 ku’nnen 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 zowet 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.

I

LooDtiid
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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Subsldieadnvradgformulier

Bevoorschottino
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en onderbouw uw 
voorschotverzbek. Het Is ter beobrdeling 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

Oit 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 wettelljke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzohderingsgevallen 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 wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht.

N.
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Besluitvormingsmemo Subsidieverlening

Datum: 12 juli 2018 
Naam beleldsmedewerker:

TOTAAL ADVIES
Wat houdt de subsidieaanvraag in? De ontwlkkeling van een systeem voor het 

automatlsch toetsen van bouwplannen aan de 
elsen van het Bouwbeslult op basis van een 
nieuwe technologie die gebaseerd Is op BIM.

1.

Advies wel/geen subsidle verienen, wat is de reden? Wel subsidie verienen2.

Aangevraagd bedrag: C 
Gesubsidleerd bedrag:

Hoogte van het aangevraagd bedrag en gesubsidleerd 
bedrag;

Welke uitvoeringsva riant wordt gekozen en waarom? Er is gekozen voor ultvoeringsvarlant 5. Enerzijds 
Is gebleken dat het in de organisatie gestelde 
vertrouwen niet is geschaad en er altijd goed 
oveiieg Is over voortgang etc. Ultvoeilngsvariant 
5 voorziet hierin.

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

Looptijd subsidie (startdatum kan nIet in verleden liggen) Begindaturh 1 oktober 2018 
Einddatum 31 maart 2019

ACTTE VOOR DOSSIER1 TOETSPUNTEN SUBSIDIE-AANVRAAG
Is de aanvraag om subsidie tijdig ingedlend, de 
subsidieactiviteiten moeten dus niet al gestart en/of 
afgerond ziJn.

Jaa

Is de aanvraag ingedlend met het standaardformuller (zie 
onderstaande hyperlink}? Zo nee, zitten alle aspecten uit 
het aanvraagfbrmuller In de subsidieaanvraag?

b Ja

Standaardformuller subsidieaanvraao

Zijn de begin- en einddatum van de
activltelten/subsidleperlode vermeld, wat zijn deze data?

Jac

d Wordt door financleot medewerker ingevuldHeeft de toets of de aanvrager voorkomt in het M&O- 
reqlster FEZ Diaatsqevonden? ___________________
VOLLEDIGHEID AANVRAAG2
Ga na of de aanvraag de volgende verelste gegevens bevat; 

» Doel van de te subsidifiren activttelt;_____________
Jaa



Overzicht van activitelten Inclusief korte toellchting 
waarmee doel bereikt wordt;
Totale kosten van het project met onderbouwing; 
Bedrag waarvoor subsidle wordt aangevraagd; 
Looptijd van de activitelten;
Inschrljfiiummer bij de KvK. De KvK-check voer Je 
ult op het bestaan van de rechtspersoon en de 
statutaire naam (voor adressering van de brieven). 
Bankrekenlngnummer waarop de subsidle dient te 
Worden gestort. Komt dtt 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 veirekenen met de door 
hem af te dragen BTW?
Indien er oeen sorake is van een reaellna:
Wordt een voorschot aangevraagd? Zo ja, is er een 
weergave liquiditettsbehoefte gedurende het 
boekjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, 
zo mogelijk per tijdvak van 3 maanden 
meegestuurd?

Indlsn In subsldlgrefleling ggYraaflii:
is de vereiste de-minlmusverklaring aanwezig? 
is geen winstopsiag opgenomen in de 
subsidiabele kosten?

Wordt door financieel medewerker gecheckt.

Wordt door financieel medewerker uitgezocht.

3 BEOORDEUNG VOORGENOHEN ACTVITEITEN ACTIE VOOR DOSSIER
(bevindingen dienen-in de checklist te
worden opqenomenj ___________________
Nee

I .

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

a

b Is het doel van de subsidie helder beschreven in de la
aanvraaq?
Is de uitvoering van de activitelten helder beschreven In de 
aanvraaq?

]ac

Passen de beoogde activitelten binnen de beleldslijnen van 
BZK en het desbetreffende DG?

d la

Hebben de activitelten al plaatsgevonden?
(Wanneer de activiteiten reeds hebben plaatsgevonden is 
het resuttaat meetbaar en het risico op M&O kleiner).
Let op niet altijd is het achteraf toekennen-van subsidie 
moqelllk!________________ ________________J_________
Is het aannemelijk dat de activitelten binnen de gestelde 
termlln kunnen worden voltoold?______________________

4| FINAWCIELE ASPECTEW

Neee

f Ja

Geeft de financiele onderbouwing voidoende inzicht in de 
bestedinq van de subsidlemiddelen?___________________
ZIjn de geraamde kosten direct toe te rekenen aan de 
activitelten?  

Jaa

b Ja

Is er voidoende vertrouwen dat de activiteiten met deze Jac
subsidie qefinancierd kunnen worden?_________________
Is het aannemelijk dat de activitelten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden uitqevoerd?

d Nee

Is er voidoende vertrouwen in de haalbaarheid van de Jae
activitelten?

f Dragen de activitelten voidoende bij aan de doelstelling van 
de subsidie?

Ja

Bestaat er voidoende vertrouwen In de capaciteit om de Ja



activiteiten naar behoren uit te voeren?
Het thema waaruit dit betaald moet worden (staat tiet in 
het bestedingsplan, welk budgetplaats en -positie wordt 
qebruikt).________ __________________________________

h 20129-101502-10227

c

i



Checklist risic<^'analyse en Inhoudelljke beoordeling

De inhoudelljke beoordeling en de risico-analyse overlappen elkaar grotendeels en zuilen in samenhang worden beoordeeid. In beide gevailen meet er 
gekeken worden naar de aanvrager en naar de activitelten die worden beoogd.

Met invullen van de checklist is een verolicht onderdeel (ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigentijk jSebruik) en zal te alien tijde in het 
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor huip en advies kun je contact opnemen met 

Igiminbzk.nl)
of

Wanneer het risico te groot lijkt, kan de beleidsmedevi^rker adviseren de subsidieaanvraag af te wijzen. 

Subsidieaanvraag: Woningen automatisch toetsen aan Bouwbesiuit op basis van BIM Bots rechnotog/e” 

Pehode: 1 oktober 201B - 31 maarf 20/9

ToellchtingJa/nee ■ Rtsico
Hooq Midden Laaa

AANVRAA6
Indien de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toen problemen 
voorgedaan? 2o ja, welke?_______
Indien er een verzoek dm 
aanvullende informatie moest 
worden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snel 
worden aanoeleverd?____________
ACTvrreiTgw

Xnee

t
Xja

Is het doel van de subsidie helder 
beschreven in de aanvraag?_____
Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?___________________
Passer de beoogde activiteiten 
binnen de beleidslilnen van BZK?
Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de actlvftetten reeds hebben 
plaatsQevonden is het resuRaat meetbaar 

het risico op wao kleioef.)

Xja

Xja

Xja

Xnee

/ I



/

RNANCIELE ASPECTEN
GMlt de Rnandfile onderbouwing 
voldoende Inztcht fn de bestedlny 
van de subsldlemlddelen?

Ja X

Is er voldoende vertrouwen dat de 
activitelten met deze subsidle 
qeflnanderd kunnen worden?
Is het aannemefljk dat de 
a^vitelten binnen de 9e$telde 
termlln kunnen worden voltoold?
Is het aannemeltjk dat de 
activitelten ook zonder de BZK 
subsidie kunnen worden 
uttgevoerd?

X

Jo X

Xnee

11.1

Is er voldoende vertrouwen In de 
haalbaafheld van de activitelten?

XJo
t

Dragen de activitelten voldoende 
blj aan de doelstelling van de 
subsidle? 

XJo

Bestaat er voldoende vertrouwen 
In de capacitelt om de actfvlt^en 
naar behoren ult te voeren?

XJa

akkoordTOTAAL OORDEEt X

A//een to^Uchtmn a/s hot mntwoord nee Is. Het Hsico Is dan hoog of middel. Als het antwoord ja Is, Is het lislco taag.

Naam:

Datum: 12 Jull 2018
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Datum
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Onze referentie
PvA BIM Bots BouwtesluitKopla aan 

Drs. en ir.
Doorkiesnummar 
*31{|

Ondarwerp
Projectvoorstel "Woningen automatisch toetsen aan Bouwbesluit op basis van BIM 
Bots technologie"

Introductie

Een bouvAverfc mag geen gevaar opieveren voor bewoners, gebruScers en 
omgeving. Daarom heeft de overbeid in het Bouwbesluit voorscbriften voor 
veiligheid, gezondheid, bruikbaaitiekJ, energiezuinigheid en milieu vastgelegd.
Een bouwwerk moet attijd voldoen aan die voorscbriften. Toetsen aan dit 
Bouwbesluit is een veel voorkomende acbviteK binnen het bouwproces waarbij 
meerdere partijen betrokken ajn. Echter, elk van de partijen voert de voor haar 
van belang zijnde toetsen zelf uit en de partijen delen de resultaten op ad hoc 
basis. Deze inefFicientie heeft een negatieve invloed op de kvraliteit van het 
bouwproces. Een ontwikkeling die een positieve invloed heeft op de kwaliteit is dat

/
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bouwende partijen meer en meer gebruik van BIM gaan maker om data te delen. 
Indien het mogelijk wordt om op basis van deze data ook te toetsen aan de eisen 
van het Bouwbeslult en deze uniform te delen, zal de kwaliteit van het ontwerp, de 
uitvoering en de oplevering ook verbeteren en zal het hele bouwproces een 
efficientieslag maker Dit sluit aan op het beleid van de minister van BZK om de 
kwaliteit van het bouwen te verhogen.

Onze referentie
PvA BIM Bots Bouwbeslult

Blad
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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 
technologic 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 
dee) 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.

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 aahnemer 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
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herleiden. Dit heeft tot gevolg dat de onderlinge aansluiting van de resultaten van 
toetsingen nog verre van optimaal is. Onze referentle

PvA BIM Bots Bouwbesluit

Positief is dat steeds meet 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 
technologic. BIM staat voor Bouiv 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.

Biad
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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 haalbaarfieid van verschillende categoriedn van eisen uit het 
Bouwbesluit. In het project (voorjaar 2D17) Is aangetoond dat met bepaalde 
technologic 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 urtgevoerd. 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. Wei 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.

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
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obv een BIM model de veerkracht en de veiligheid van gebouwen verbeterd kan 
worden. Onze referentie

PvA BIM Bots Bouwbesluit

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)

Blad
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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. Daamaast 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 altematieven 
ondeiiing 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 bouwaanvraag door de 
gemeente. Daamaast sluit deze direct aan bij het voorgenomen stelsel van de 
private kwaliteitsborging waarbij het gebouw beoordeeld moet zijn op het moment 
van opievering.

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:



Datum
12jiJli2ai8

• Een (set van) Bot(s) voor het automatisch toetsen van de milieuprestatie 
van nieuwbouwwoningen. Deze Bot(s) viMsrdt/worden vrij beschikbaar 
gesteld aan de markt om in de praktijk te v^orden toegepast.

• Een dashboard voor toetsing Bouwbesluit. In Figuur 1 is een impressie 
gegeven van dit dashboard, \vaarbij de eindgebruiker een gedetailleerd 
overzicht krijgt van het resultaat van de toets van het ontwerp van het 
gebouw aan het Bouwbesluit.

Onze referentle
PvA BIM Bob Bouwbesluit
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Oastiboan] 
Bouwbeslurt Toets

o

Figuur 1 Impressie van het Dashboard Toetsing Bouwbesluit

• Een dirletal bijeenkomsten van de klankbordgroep samehgesteld uit 
vertegenwoordigers van betrokken stakeholders.

■ Een publicabe over het projectresultaat in het blad Bouwkwaliteit in de 
bouw.

• Een roadmap en Plan van Aanpak “BIM Bots Bouwbesluit 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 vomien. Dit biedt allerlei mogelijkheden voor nieuwe 
en bestaande softwarepakketten om onderdeel uit te gaan maken van dit 
ecosysteem
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Toetsing Bouwbesluit o.b.v. BIM Bots technologic
Onze referentle
PvA BIM Bots Bouwbesluit

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 richt zich op de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG). Het onderstaande 
overzicht geefl een impressie van het geheel om zo de context van het concept te 
schetsen. Onderstaand Bots zullen dan ook niet aliemaal in de komende PoC 
onhvjkkeld worden.

Blad
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I

Figuur 2 Concept groeimodel Automatlsche toets Bouwbesluit

Om een dergelijk netwerk van autonome Bots te laten functioneren en interacteren 
zal er een architectuur worden ontwikkeid die dit mogelijk maakt. Een uniforme 
interface en taal op basis waarvan de diverse BOTS straks met elkaar kunnen 
interacteren en elkaar begiijpen. De benodigde ingangsdata die BIM Bots 
verwacht is gebaseerd op IFC die afkomstig is van de output van een bestaande 
BIM-tool.

Svsteem-onderdeel toelichtini
Elndgebrulker I BIM-tool / IFC: De eindgebruiker van 
een BIM-tool waaiin het ontwerp van het gebouw v/ordt 
gemaakt. Tijdens deze PoC zal gebnilk worden gemaakt 
van een aantal BIM-tools zoals Revit. FreeCAD en 
ArchICAO. De term IFC staat voor Industry Foundation 
Classes (IFC) en Is een neutraal en open data foimaat 
voor het ulbvisselen en delen van BIM-Informatle.______
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Bouwbesluittoets; De Bot die de toetsen op de 
Bouwbeslult onderdelen straks coOrdineert. Deze Bot 
maakt op haar beurt gebruik van een aantal 
ondersteunende Bots. afhankelijk.van de het hoofdstuk / 
artlkel waarop de toets moet plaatsvinden. Tijdens de 
PoC zal de Bot die de milieuprestatietoets uitvoert 
kunnen worden aangeroepen, maar op termijn zal de 
Bouwbesluittoets Bot een scala aan Bots kunnen

Onze referentle
PvA BIM Bots Bouwbeslult
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aanroepen.
Dashboard Bouwbesluit: Oit geeft de eindgebruiker een 
gedetaiileerd overzicht van de resultaten van de toetsen 
per hoofdstuk / aWeling. 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). Oeze bot is ter illustratie 
opgenomen en zal geen onderdeel uitmaken van de 
PoC.

I/i
j

Energietoets; Dit Is de Bot die een toets op de 
brandveiligheid gaat uitvoeren (onderdeel van Afdeling 
5.1 van het Bouwbesluit). Oeze 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 gebriiikt 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 __

fj.

I

J
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informatie aan de database toe te voegen. Op deze wijze 
ontstaat een 'rijke" matehalendatabase die wordt gevuld
en daamaast 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 geefl de 
softwareontvuikkelaars de mogelijkheid om op een 
efficiente 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 bepaaide ruimte 
of een object in een gebouw kan worden weergegeven in !

I 3D-pixels. Dit is weer nodig om bepaaide checks te
I kunnen doen, zoals bijvoorbeeld vatpreventie.

Onze referentie
PvA BIM Bots Bouwbesluit
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iI

it
I

}! Geometrle 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 helingshoek 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 
ontwerp 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 
matehalendatabase uitgebreid worden.

I
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i
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Betrokken stakeholders
Onze refersntie
PvA BIM Bots Bouwbesluit

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.
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• 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 voor 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 opiossingen.
De volgende stakeholders zijn / worden door TNO benaderd: 

o BNA -
o VNconstructers-

• 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 de 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 
ontw/erp automatisch door te rekenen zijn.
De volgende stakeholders zijn / worden door TNO benaderd: 

o Bouwend NL - 
o Uneto-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
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o Metaalunie - 
NVTB- 

o FME-
On2e referentie
PvA BIM Bots Bouwbesluit

o
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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 technologle 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 risicovolle details 
van het ontwerp en op de onderbouwing van gelijkwaardige opiossingen. 
De volgende stakeholder is / wordt door TNO benaderd: 

o SBK- 
o Woningborg - 
o SWK- 
o KOMO-

• Professionele opdrachtgevers
Ook al is een professionele opdrachtgever niet direct betrokken bij het 
toetsen aan het Bouwbesluit op basis van BIM Bots technologle, 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 technologle de mogelijkheid om bij opievering 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 technologle 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.
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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 opievering 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 -j----------^--------

o BrandweerNL -

Onze referentie
PvA BIM Bots Bouwbesluit
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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 -

■ 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:

• DGMR-
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In Bijiage A zijn de schriftelijke steunbetuigingen opgenomen van een aantal van 
deze stakeholders. Onze referentie

PvA BIM BotS Bouwbesluit

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 
technologic die in het project wordt onhwikkeld. 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 invioed zullen zijn in de opiossingsrichting van de PoC. Kortom 
de klankbordgroep draagt er aan bij dat er een PoC wordt ontwikkeld in lijn met de 
verwachting van een representatieve groep van toekomstige eindgebruiker
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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 gebruikers 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 
gebruikersgrbep in samenwerking met het ontwikkelteam wordt vastgesteld aan 
het begin van een iteratie. Een iteratie ziet er op hoofdlijnen als voIgt uit:

• input klankbordgroep. Aan een geselecteerde groep van toekomstige 
eindgebruikers / 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.

• bntwerp architectuur / flowcharts Bouwbesluit. De BIM Bots architectuur 
zal verder worden uitgedacht en ontworpen welk vervolgens zal resulteren 
in een aantal Bots alsmede de zaken die “onder de motorkap' van belang 
zijti 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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Onn rsferentle
PvA BIM Bob Bouwbesluit

software ontwikkelteam zal voor een deel bestaan uit TNO-experts en 
voor een deel uit exteme softwareontwikkelaars- 
Integratie. Zorgt ervoor dat de verschillerKle softwareonderdelen op de 
juiste wijze met elkaar interacteren en autonoom kunnen acteren. 
Technisctie en functibnele validatie. Aan de hand van een testplan wordt 
de ontwikkelde software op een gestnictureerde wijze zowel technisch ais 
functioneel getoetst.
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Figuur 3 itoratisve 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).

f
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•J^totype rekenmeUiode:..,;A .1J?.*
'2. T

IFCr

FIguur 4 aanpak PoC

De drie iteraties worden hieronder beschreven;
\

1. Prototype rekenmethode: De milieutoets die in afdeling 5.2 van het 
Bouvvbesluit moet worden uitgevoerd is in gesimpirficeerde vorrn te 
herleiden tot de berekening Mateiiaal x Gewicht. Voor een compleet 
gebouw betekent dit dat voor ieder vertrek en ieder object van zo’n vertrek 
gekeken moet worden welke materialen zijn er gebruikt met welk gewicht 
tn de eerste iteratie wordt deze logica in de software ontwikkeld.

In deze eerste Keratie 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.

Oasmoard 
Boifwtestuil Toets

n c»
e
a

Het dashboard zal op verschillende aggregatieniveaus (per hoofdstuk / 
afdeling / artikel) aangeven aan welke eisen is voldaan, waar nog 
informatie ontbreekt en welk deel niet conform het Bouwbesluit is (middels 
bijvoorbeeld een groen, geel, rood indicatie)
Voor deze PoC zal de dashboard alleen informatie bevatten over afdeling 
52. en bevatten de andere onderdelen nog geen onderliggende 
informatie.i
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Onze reference
PvA BIM Bots Bouwbesluit

2. In de eerste iteratie is een prototype gemaakt van de rekenmethode: de 
berekening Materiaal x Gewicht. In de tweede iteratie zal verder worden 
ingezoomd worden op het onderdeel Materiaal. Er wordt gebruik gemaakt 
van de bestaande Nabonale Milieu database (NMD) met daamaast een 
wat uitgebreidere Materialen database. Dit is een database met daaiin alle 
verschiliende materialen met hun specifieke eigenschappen, welke 
gebruikt 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 informatie te verrijken. Daamaast 
wordt toeleveranciers van materialen gevraagd om informatie aan de 
database toe te voegen. Op deze wijze v/ordt het gebruik van de 
Nationale Milieu Database gepromote en ontstaat een °rijke' 
materiatendatabase die up to date is en blijft

I

('

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 gebmikte deur, van het kozijn met 
beglazing, van de gebruikte stenen, beton, etc.)

3

Projectrisico's

Voorliggend project kent een aantal risico’s, met bijbehorende mitigerende 
maatregelen;

Risico RisicoMaatregel
gebied

dari de*^

i 3' . .TNO werkt op dit moment 
voor eigen rekening en risico- ; 
aan de opzet van de' BIM Bots 

y ^ basis-architectuur.'lndieti"de;^ ir 
j/)ri*'"eerste iteratie (het ^

Bouwbesluit specifieke d^l) 
niet uiteriijk 1 okt 2018 kan 
starten, dan zal het project . 4 • planning niet gaan 

.vertragen. Daamaast zal de 'i 
verdere ontwikkeling van de ,

•.i basisarchitectuur inefficient^ .
>"4 worden omdat deze dan nog 

■ 'i^Diet geintegreerd kan worderi ; ^ 
met het Bouv^esiuit 
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; Mogelijkheid is orn.de^. 
detacheringyan^ 
sqftwareontwikkelaais‘?| 
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de.inhuur van sxteme 
software ontwikkelaars die in 
het gedrang komt, dan wel 
TNO loppt een financteel 
risioo indien deze
ontwikkelaar al wel per 1 
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Deze PoC zal ook 
gebruikt worden om tot 
een raming en scope 
te komenvoor de 
realisatie van het 
complete toets op het 
Bouwbesluit op basis 
van de BIM Bots 
technologie. Onderdeel 
van deze PoC is het 
opstellen van een PvA 
inci raming voor het 
vervolg.

Kosten
Planning

4. De eerste inschattingen door 
een drietal softwareontwikkel- 
experts voor een klein deel 
van het project laten een 
grote marge zien tussen de 
minimale en de maximale 
eftort die geleverd mc^ 
worden voor een onderdeel 
van het PoC, vanwege het 
innovatieve karakter van de 
ontwikkeling
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Planning
Kwaliteit

6. Een gebmikersgroep zonder 
heldere doelstelling heeft het 
risico om vertragend en 
ineffidfint te werken.

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.

*r

Planning

Bij de uitvoering van de vverkzaamheden wordt de volgende planning 
aangehouden:
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Oatum 
12 juli 2016

Het uitgangspunt van deze planning is dat de toekenning van de subsidie door 
BZK uiterlijk op 1 September 2018 is gehonoreerd, wn vertraging hierin heeft een 
direct gevolg voor deze planning, omdat dan de activiteiten die gefinancierd 
worden binnen vanuit de BZK subsidie niet kunnen starten op 1 oktober 2018.

Onze raferentle
PvA 8IM Bots Bouwbesluit
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Kosten en financiering
De kosten van de werkzaamheden is vast en bedraagt EUR 
BTW).

[exclusief

De kosten en de aanvraag zijn als voIgt opgebouwd

Hieronder een overzicht van de geraamde uren per onderdeel, gespedficeerd per 
categoric van medewerkers.

Ovrrzirlit uren per onderdeel

totaalniediorOnderdeel seniorjumor

Iteratie 1: Prototype rekenmethode
iteratie 2: detaillering materiaal
iteratie 3; Detaillering gewichl
BIM Bots architectmir
Projectleiding
Overig (Administratie, documentatie. 
projectplan, comniunicatatie.etc)

Totaal
Ovenichturen per onderdeel
junior medlor senior totaalOnderdeel

Iteratie 1: Prototype rekenmethode 
iteratie 2: detaillering materiaal
ittfratie 3: Detaillering gewicht 
BIM Bots architectuur 
Projectleiding___________________
Overig (Administratie, documentatie, 
projectplan, communicatatie.etc)

Totaal

Hieronder een overzicht vertaald naar kosten.

\
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Onze raferentie
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mUllalUPrtfcBMrBAiMr______
IteraBe I: PiQtatapaialmMnathode

iter3tie>0i>iMa>IWBt<»>di>
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Overig [AdmlnlstraBe, doojmerrtatie, 
prolectplan. communlcaBe.etcl

12KOnvoorzien

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 
gedetecheerde software ontwikkelaars en van een extern communicatiebureau.

De voorgestelde financiering ziet er als voIgt uit:
Bijdrage door BZK van 
Bijdrage door TNO van

De TNO bijdrage bestaat uit
o Inbreng van een deel van de BIM Bots architectuur welke op dit

moment wordt ontwikkeld 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 
activiteiten zijn vanaf 1 mei 2018 reeds begonnen.

:e

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 Koophandei Haaglanden van toepassing (zie bijiage C). Een kopie van de 
'Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO' is tevens te vinden op de 
website httDs://www.tno.nl/nl/.
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Bijlage A: Aanbevelingsbrieven
Onze retarentte
PvA BIM Bols Bouwbeslurt
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_|DGMR_
______ |@tno.nl> ■

Ondenverp; BIM Bots

CG:i |@dgmr.nl>:

Hoi

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 en versnellen van bouwbesluitberekeningen in combinatie met 
gebouwmodellen.

Ik hoor graag van Jullie wanneer er verdere stappen worden gezet,

Met vriendelijke groet,
•

mg.
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
m
eil@dgmr.nl
w www.dgmrsoftware.nl en www.binksoftware.nl

o

1
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Onderwerp: RE: Afspraak TNO BIM.Bots

I Komo
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Beste

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.
De relevantie van samenwerken en “ delen" acht ik groot

Veel succes met de ontwikkeling

Met vriendelijke groet.

Directeur KOMO

£9 KOMO. Kwaliteit zoals beloofd.

\
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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?:
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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 lullie toelichten hoe iullie model hier in past?

a.

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 
doelgroep 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 opiossingen 
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 opiossingen 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 
eerdergenoemde 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 commerciBle 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 ^n levert 
hoge kosten op vanwege extra handelingen.

Onze referentie
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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 getoelst te worden aan de eisen van het 
Bouwbesluit (anders dan op enkel randvoorwaarden die van toepassing zijn). 
Wat wel mogelijk is om een dergelijk bouwsysteem middels BIMfBots te 
ontsluiten en te koppelen aan het complete gebouw

Hoe de markt hier vervolgens op gaat reageren 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 voorsteilen 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 opiossingen 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 
omsiachtig en willen in een schetsfase nog niet allerlei details over een 
specifiek object invoeren. Naast deze als "omsiachtig" ervaren werkwijze is het 
business model van Bouwconnect ook uitdagend. Zij vragen aan zowel 
gebruikers als aan toeleveranciers een financiSle 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.

Onze referantia
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Blad
31/35

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 tool heeft ingevoerd zo veel als mogelijk te verrijken door de 
BIM 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 onzes inziens een 
laagdrempelig gebnjik van de BIM Bots technologie voor een eindgebruiker en 
verhoging van de productiviteit van de bouwsector.

Daamaast willen we met het BIM 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 benleuwd 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 omiaag gaan door het 
niet meer in detail te hoeven checken van de bouwaanvraag, 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 efficientie en daarmee kwaliteitsimpuls en 
kostenreductie in de uitwisseling van informatie (Volker Wessels -

I)

Toeleveranciers: Meer informatie over toepassing producten en betere 
positionering van producten in de bouwketen. (Knauf-
Schuco- ________ __ _______
Adviseurs: De kleinere 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 atweging van altematleven.

Saint-Gobain, I)
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kostenberekening, aan het BIM model (VN-constructeurs - Onze referentie
PvA BIM Bots Bouwbesluiti)-

• Architecten: Besparing van kosten op uitbesteding aan adviseurs (meer
zetf kunnend oen in eenvoudige gevailen), sneller werken en beter de 
klant kunnen bedienen (BNA -_________________

• Kwaliteitsborgers: Het automatisch kunnen toetsten van het
Bouwbesluit neemt veel eenvoudig werk uK 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 Tinancieie 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 -

TNO heeft inmiddels aanbevelingsbrieven ontvangen van: Volker Wessels, 
VKBN, Gemeente Den Haag en Building Smart, daarnaast hebben een aantal 
partijen een aanbevelingsbrief toegezegd.
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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 raaken 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 opiossingen te komen.

Ter illustratie onderstaande praktijkvoorbeeld: Uit de berekening voIgt dat de 
warmteweerstand onvoldoende is. Dan moeten er een keuze worden gemaakt 
in het samenspel van onderdelen die invioed 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 middei van weging van diverse criteria 
zal de MCA Bot met een objectieve suggestie komen voor de beste opiossing. 
Voor alle duidelijkheid: deze MCA Bot is geen onderdeel van de POC fase, 
maar kan in een latere fase worden meegenomen.__________________________



Datum
12juli 2018

Onze referentie
PvA BIM Bots Bouwbesluit

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 
nnarkt worden gezet en daarvoor bv geschikt worden gemaakt voor 
diverse BIM-Autocadsystemen.
Waarom is nu dan toch weer een PoC nodig?

Biad
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Reactie TNO; BIM werkt op basis van IFC data (de standaard voor BIM data). 
Het BIM Bots concept wordt opgezet vanuit de visie dat deze 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 draagviak te vergroten en aan te tonen dat BIM Bots niet 
exclusief met 66n BIM tool samenwerkt. Ook zonder plugins kan iedereen 
werken met de Bots door er IFC data naarloe te sturen.

De doelstelling bij de eerdere twee prototypes was om het principe aan te tonen 
om een bepaalde functionaliteit onder te brengen binnen 1 tool (op zichzelf 
staand Proof of Principle). De Proof of Concept en de daarop volgende fasen in 
het project heefl als doel het valideren of complete toetsing van 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 controle van het asbuilt bouwwerk?

Tegenwoordig wordt er steeds meer gebruik gemaakt van point clouds’ 
(puntenwolken) in de uitvoerende bouw. Zo’n puntenwolk is een verzameling 
van punten die door een laser, of analyse van camera beelden wordt 
samengesteld.

Bedrijven als Pix4D, Reconstruct, Munchen 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.____________________________________________



Datum
12juli 2018

Onze referentie
PvA BIU Bots Bouwbeslult

Blad
34/35



Datum
12juli 20ie

Onze referentie
PvA BIM Bots Bouwbesluit

Deze concrete toepassing wordt waarschijnlijk snel gebruikt door bouwers. en 
de kwaliteitscontrole kan dan automatisch worden meegenomen.

Blad
35/35Meer kwalitatieve toetsen als warmteweerstand, luchtdichtheid, etc. kunnen ook 

worden gekoppeld aan BIM. EU Projecten als Built2Spec <httD://built2sDec- 
oroiect eu) leveren een bijdrage aan de koppeling tussen BIM en zelf-inspectie 
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 subsidiering van de BTW? Uit het huidige concept 
voorstel wordt ons dat niet duldelijk.

Reactie TNO: Het gaat hier om een niet-economische activiteit en dan is er 
geen sprake van BTW (het is een subsidie). Wei 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 subsidieaanvraag/-vaststelling.

Oigidoc werkmapnummer ' 2018-0000030399
Datum ontvangst dossier 26-07-2018
Type subsidieverzoek Aanvraag
Naam ontvanger TNO
Omschrijving subsidie Toetsing Bouwbesluit
Bedrag van de subsidie

DGBRW/B&EDG/Directie
‘Contactpersoon directie
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus ZOQl) 2500 EA Den Haag

TNO
T.a.v. Mevrouw 
Anna van Buerenplein 1 
2595 DA Den Haag

Oireaoraat- Generaal Bestuur 
Ruimte an wonen

Tuffmaritt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA oen Haag 
WWW. rljksovertieid. n|

Contactpersoon 
De heeri

T
^^minbzk.nl

Kenmcrii
2016*0000643763

23 oktober 2018Datum liw kenmerh
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" deel ik u mee dat ik bereid ben u, op grond van 
de Subsidieregeling experimenten en kennisoverdracht wonen 2013, een

'oor de activiteltenprojectsubsidie toe te kennen voor een bedrag van € 
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 subsidieren bedrag. U ontvangt dit voorschot van

ten name van TNO.|op rekeningnummer

1 februari 2019 wordt een tweede voorschot ultbetaald van € 
resterende bedrag van deze subsidiebijdrage € 
definitieve vaststelling van deze subsidiebijdrage in 2019.

Het
lontvangt u na de

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 € 
rekeningnummer gestort worden.

|op bovengenoemd

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.

I

i
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Directoraat* Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen

Datum
23 oictober 2018

Aan deze subsidieverlening verbind ik de navolgende verplichtingen; Kcnmerli
2018-0000643783

TNO zal het Rijksvastgoedbedrijf uitnodigen voor deelname aan de 
klankbordgroep.
TNO zal de methode van BIMbots aan de klankbordgroep uitleggen zodat 
de klankbordgroep de gelegenheid heeft om daar op te reageren.
U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde 
activiteiten hebben plaatsgevonden (bijvoorbeeld een congres- of 
onderzoeksrapport). Tevens dient ii een einddeclaratie (prestatie en 
gerealiseerde kosten) over te leggen, welke is opgesteld conform de door 
u ingediende begroting.
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.
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.

a.

b.

c.

d.

e.

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 artikei 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit 
van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en 
oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register 
wordt onder meer bijgehouden welke sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere 
vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de 
subsidievaststelling) genomen is.
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Dtrectoraat* Generaal 
Bestuur Ru^mte en Wonen

Datum
23 oktober 2018

Ik vertrouw crop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog
I, bereikbaar

Kenmertf
2018-0000643783vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer 

onder nummer

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

\ ■

Bclanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendinaklng van dlt beslult baartegen per brief 

bezwaar maken bIJ de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, t.a.v. DGBRW/BAE, 

Postbus 20011, 2500 EA Pen Haag. Met bezwaarschrlft meet zijn ondertekend, voorzien zijn van een 

datum alsmede de naam en het adres van de Indlener en diem vergezeld te gaan van de gronden waarop 

het bezvraar berust en, zo mogelijk, een afscbrlfl van bet besiuit waartegen net bezwaar is gencht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haeg

TNO
T.a.v. Mevrouw 
Anna van Buerenplein 1 
2595 DA Den Haag

Olractoraat HSeneraal 
Bestiiur Rulmte en Wonen 
Directie Bouwen en Cnergle

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
WWW. rijksoverbeid .ni
www.^cebook.com/mintzk
www.twitter.com/minbzk

Datum
Betreft

03 december 2018
Wijzigen startdatum Subsidie TNO” Woningen automatisch 
toetsen aan Bouwbesluit op basis van Bim Bots technologie"

Kenmerk
2010-0000696478

Uw kenmcfic 
e-mail van donderdag I 
november 2018

Geachte mevrouw

Gezien uw verzoek via de e-mail van donderdag 1 november 2018 aan de beer
^om de startdatum van het project:" Woningen automatisch toetsen aan 

Bouwbesluit op basis van Bim Bots technologie" te verschulven, 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 boyengenoemd 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.

Voor vragen kunt u zicht wenden tot de contactpersoon de heer| 
bereikbaar op het nummei in e-maill

Hoogachtend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Directeur Programmadirectie oouwen en tnergie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dIt besluK daartegen per brief 

bezwaar maken bl] de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ta.v DGWB/Bouwen en 

Energle, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrllt moet zijn ondenekend, voorzien zijn van 

een datum alsmede de naam en het adres van de Indiener en dient ver-gezeh) te gaan van de gronden 

vraarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrlft van het besluit waartegen het bezwaar Is 

geticht. , .
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retoursdres Postbus 20011 2500 £A Den Haag

TNO 
T.a.v.
Anna van Buerenplein 1 
2595 DA Den Haag

01recU»f«at-<ten«ra«l 
Bestuur Rulmte cn Wonen 
OlrecOe Bouwen en Energte

Turfmarltt 147 
Oen Haag 
Postbus 20011'
2500 EA Den Haag 
vvww. rijkso vertie Id. n I

Contactpersoon 
De heeri

T
l9minbzk.nl

Kenmeiit
2019-000019187124 april 2019

Wijzigen einddatum Subsidie TNO "Woningen automatisch 
toetsen aan Bouwbesluit op basis van BIM Bots technologie"

Datum
Betreft

IUw kenmerli

j

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 ulterlijk 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

ten name vanIp uw bankrekeningnummer€
TNO gestort worden.

Verder blijven de voorwaarden, zoals beschreven in de beschikking van 
23 oktober 2018 onverlet van kracht.

I
I Voor vragen kunt u zich wenden tot de contactpersoon hee^ 

bereikbaar op het nummerl en e-mail minbzk.nl.

I Hoogachtend, r
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze, . . ■ .

t/recteor tfl»uwe/7en tnerg/e
I
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelades

> Retauradres Postbus 20011 2SOO EA Oen Haag

TNO Directoraal-Cenaraat 
Bestuur Rulmte en Wonen 
Oirectte Bouwen en Energie

T.a.v. de heerl 
Postbus 155 
2600 AD Delft Turfmarkl 147 

Den Haag 
Postfaus 20011 
3500 EA Dien Haag 
www.njksovertieid.nl

minbzknl

Kenmerk
2019-0000642674

Datum
Betreft

29 januarl 2020

Wijzigen einddatum Subsidle TNO “Woningen automatisch 
toetsen aan Bouwbesluit op basis van BIM Bots technologie”

Uw kenmerfc

Geachte heei

In uw e-mail van woensdag 23 oktober 2019 waarin u verzoekt om een 
verlenging van de looptijd, bevestig Ik hlerbij dat ik Instem met dit verzoek. 
De einddatum wordt verschoven van 1 november 2019 naar 1 maart 2020.

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 24 mei 2020 te ontvangen. Oe 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

:en name van€| p uw bankrekeningnummei
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
len e-mall^|HHbereikbaar op het nummei

Hoogachtend,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelacies

(

t> Retouradres Poctbus 20011 2S00 EA Den Haag

Vakmedianet Bouwcommunities B.V. 
T.a.v. de heer 
Postbus 448
2400 AK Alphen a/d Rijn

Dlrector»at- Gen«raal 
Bftstuur Rulmte en Wonen
Oirectie Bouwen en Energie

Tuffmarkt 147
Den haag
Postbus 20011
2S00 EA Den Haag
vvww.rijksoveptieid.nl
www.facebook.com/minbzk
WWW. twitte r .com/m in bzk

Contactpersoon

Datum
Referentlenummer
Betreft

14 oktober 2019 
2019-00000542369
Subsidle Vakmedianet Bouwcommunities B.V. 
"Conferentle Wet Kwallteitsborging voor het bouwen"

Kenmerfc
2019-0000534325

Uw Icenmerli

Geachte heei

Onder verwijzing naar uw aanvraag van 27 juli 2019 waarin u verzoekt om een 
subsidie voor het project Conferentle Wet Kwallteitsborging 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 
projectplan.

oor de volgende activiteiten zoals beschreven in het

Oit 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 subsidieren bedrag. U ontvangt dit voorschot van 

la het verzenden van de beschikking betaalbaar gesteld op uw
^ten name van Vakmedianet

€1
rekeningnummer^^H 
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 gesubsidleerde activltelt 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 €( 
worden.

|op bovengenoemd rekeningnummer gestort

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 waarult blijkt dat de gesubsidleerde 
activiteiten hebben plaatsgevonden.
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Oirecteraat* Generaal 
Bestuur Rulmte en Wonen 
Olrectie Bouwen en Energie

Datum
14 oktober 2019b. U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelljk is dat de 

activltelten vvaarvoor de subsidie is verleend niet tijdig, of Diet geheel 
zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de 
verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zal worden voldaan.

Kenmerti
2019-0000534325

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

Daamaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (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 
vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de 
subsidievaststelling) genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd^^^Joch^ nog 
vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer 
op telefoonnumme

bereikbaar

Hoogachtend,
De minister van BInnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles, 
namens deze.

I

\

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dIt besluit ddartegen per brief 

bezwaar maken btj de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles, t.a.v. DGBRW/BBE, 

Poscbus 20011, 2SOO EA Den Haag. Het bezwaarschrfft moet zIjn ondertekend, voorzien zljn van een 

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

net bezwaar berust en, zo mogelljk, een afschrilt van het besluit waartegen bezwaar Is gertcht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

DIrectoraat-Genersai 
Bestuur an WonenDGBW 

Directie B&E 
Afdeling BB

Datif

memo Vaststellingsmemo subsidie < Congres Wet 
kwaliteitsborging>

Subsidie ontvanger: Vakmedianet Bouwcommunities B.V. 
Naam subsidie; Congres Wet kwaliteltsborging

.Advies aan budgethouder:

Definjtlef vaststellen van verleende bedrao:
Wat’ is'K'et bedrag van de verleende subsidie?
€
Wat is inrniddels betaald als voorschot?

Viridt er hog een nabetaling plaats of niet?
Ja,

Motivering:
Vakmedianet Communities heeft bet 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 evaluatle door bezoekers waren positief.
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Atnvrsag subsidlevaststelling

Inleiding

Lees de toellchting goed door voor u het vaststellingsformulier invult. De 
toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogeitjk Invullen van 
de subsidlevaststelling.

Een volledige vaststellingsaanvraag Is ondertekend door de daartoe 
bevoegde statutair bestuurder en gaat vergezeld van alle gevrciagde 
documenten.

Vul het formuller digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescande formuller incluslef alle 
gevraagde bijiagen bij voorkeur per e-mall naar:

minbzk.nl

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar:

Mlnisterie van Blnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatles
Directoraat Generaal Bestuur, Rulmte en Wonen 
Directle Bouwen en Energie
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

j

Pagina 2 van 7Versiedatum: 2 Januarl 2017



Aanvraag subsidlevaststelling

I

Aanvraag subsidievaststeiling

Gegevens aanvrager1.1

1.1.1 Gegevens organisatie

Vakrhedianet Bouwcommunitles B.V.Organisatie

Rechtsvorm

Kvk InschtIJfnummer

BTW-nummer

Banknummer

Prlnses Margrietlaan 3 
2404 HA Alphen a/d Rijn

Bezoekadres

Postbus 448
2400 AK Alphen a/d Rijn

Postadres

Contactpersoon1.1.2

Contactpersoon

Telefoon

ivakmedianet.nlE-mailadres

I
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Aanvraa9 subsldievaststefllng

1.2 Beschrijving vaststellingsaanvraag

1.2.1 Doel

Geef een korte beschrijving van het doel van de gesubsidieerde 
activlteiten.

Het organiseren van het Congres Wet Kwallteltsborglng op maandag 25 
november 2019 In Kunstlinie Aimere Flevoland (KAF). Doel van dit 
congres was draagviak creeren voor de implementatle wetsvoorstel 
kwaliteitsborglng bouw, duldelijkheld geven over wat wetsvoorstel voor 
diverse partijen betekent, (bouwers en aannemers, gemeenten, 
kwaliteitsborgers, instrumentaanbieders en adviseurs), d.m.v. 
doelgroepgerichte workshops later 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'leverde afgesproken kwalltelt.

Activlteiten1.2.2

Geef een overzicht van de uitgevoerde activlteiten en of het beoogde doel 
daarmee gerealiseerd Is.

Het congres werd succesvol georganiseerd met lezingen van onder
^^^^■Directeur-generaal Bestuur, Rulmte en Wonen), 
^^^^^■|■(kwa^tlermaker Wkb) ei 

(DlrecteurWomngBor^oetsIng en Toezicht). Daama werd er In het 
middagprogramma dieper Ingegaan op de Wkb met praktische 
workshops van onder andei 
Verenigtng Bouw- en Woningtoezicht Nederland),
(Senior adviseur bouwregelgeving | NUngenleurs]^^| 
(Beleldsmedewerker ontwerpproces en techniek) erfU 

Senior consultant, kwalitelts- en risicomanager).

anden

|(Algemeen directeur

Congresbezoekers warden door Vakmedlanet Bouwcommunities via o.a. 
Cobouw, Omgeving In de Praktijk, Bouwkwallteit in de Praktijk, 
Vastgoedmarkt, de Architect, NBO, Brandvellig.com en Installatie-titels 
van Vakmedlanet geworven. Het beoogde aantal bezoekers (450) 
kwamen om zlch te laten Informeren, interesseren en insplreren. Een 
enquete onder de bezoekers leverde een uiterst positieve 
terugkoppeling op, waarin men aangaf meer duldelijkheld te hebben 
gekregen.
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Aanvraag subskllevaststelling

1.2.3 Kenmerk, kosten en looptijd

2019-0000534325Wat is het kenmerk van uw subsidiebeschikking?

Wat Is het referentienummer van uw 
subsidiebeschikking? 2019-00000542369

eWat waren de totale geraamde kosten?

Welk bedrag is uw subsidieverlening? €-

Welk bedrag zijn de werkelijke totale kosten?' ______
(indien in de subsidiebeschikking daar om is gevraagd)

€

1-8-2019
25-11-2019

Wat was de looptijd van de gesubsidieerde 
activitelten

Ondertekening1.3

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

PlaatsDatum

Alphen aan den Rijn3-3-2020

Handtekening

Functle:
Bij deze aanvraag dient u de volgende bijiagen mee te sturen:

< ... > 
< ... > 
Etc.

Voorbeelden van benodigde bijiagen en bescheiden zijn: eindverslag, 
indien van toepassing een controleverklaring. \

I
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Adnvraag subsidievaststelOng

Toelichting

Aan te leveren Informatle
Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden In behandeling 
genomen. Een voliedige aanvraag heeft betrekking op project, is 
volledig Ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijiagen en 
bescheiden.

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

1.1.2. Contactpersoon
U dient de voorietters en de voliedige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon In te vullen (dus niet “v.d."), zodat het 
secretariaat de correspondehtie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.1. Doe!
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 doei conform de subsidie aanvraag.

1.2.2. ActMtelten
Benoem bij ledere uitgevoerde activiteit In hoeverre de gewenste 
resultaten en effecten zijn bereikt. 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.

LooDtiid
Geef hier de begin- en einddatum van de gesubsidleerde activitelten weer.
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Aanvraag subsJdievaststaiiing

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 uw 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 subsidlevaststelling hanteren wlj de 
wettelljke termijn van maximaal 22 weken.

Ontbrekende Informatie
Wanneer wlj constateren dat de door u 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 hlervan 
schriftelljk op de hoogte gebracht.
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CHECKUST INHOUDELUKE TOETS OP AANVRAAG TOT SUBSIDIEVASTSTELLING

Het invuHen van de inhoudelijke toets door de beieldsmedewerker is een verolicht ondcrdeet (ook ter voorkomtng van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) 
en zal te alien tijde in het subsidiedossier terug te vinden moeten 2ijn. 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

iliL ToelichtingVraaa

AANVRAAG TOT VASTSTELLIWG
Is de aanvraag tot vaststelling tijdig ingediend? 
2o nee, wat is hlcrvan de reden? Nee 10.2.e
Hebben zich bij eerdere vaststellingen problemen 
voorgedaah bij deze subsidieontvanger?
2o la, welke?____________ ^__________________________
Indian er om aanvuilende informatie is gevraagd, kon 
deze Informatle oemakketijk en snel worden aanqeteverd?
ACTIVmiTEN 

Nee

la

Zijn de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, 
uitgev(^rd conform het ingediende activiteitenplan en 
evenujeie aanvuilende voorvraarden In de beschikking?
Is er duidelijk Inzicht Jn de geleverde prestaties? En 
voldoen de prestaties aan de daarvoor oestelde eisen?
Is er extra informatie gevraagd en voldeed deze 
informatie? *

Ja

BZK was zelf met diverse medewerkers aanwezig.Ja

Ja
FINANCIELE ASPECTEN
Zijn de activiteiten uitgevoerd conform de bij de 
subsidieaanvraag ingediende beorotmo?_______
Variant 4 enSt

Ja

Siuit de verantwoording aan op de goedgekeurde 
begroting?
Zijn eventuele verschilien duidelijk verklaard?
Zijn de kosten redelijk (doelmatig) en gemaakt in 
de afqesproken periode?

Ja

Variant 5:
: « er een controleverkldring bijgevoegd? 

at is de strekking van de 
accountantsverklaring? Is deze Qoedkeurend? Zo

n.v.t.



nee, heeft dit gevolgend voor het vast te stellen 
subsidiebedrag?
Is er naar aanleiding van de controleverklaring 
reden om extra vragen te stellen?

n.v.t.

MM
Bestaat er een vermoeden van M&O (inclusief niet trjdige 
melding van veranderende omstandigheden die van 
invioed zijn op de subsidie} en zo Ja, waar is dit op 
qebaseerd? __________ ___________________________
Is er reden om te korten op het uiteindelijk toe te kennen 
subsidiebedrag?

Nee

Nee
Is er reden 6m de subsidieonNanger op te nemen in het 
MStO-register en 20 ja, waar is dit op qebaseerd? Nee

Totaal oordeel Akkoord

Naam:

Datum: 5 maait 2020

i .
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 CA Ocn Haag

Vakmedianet Bouwcommunities B.V.
De heerl___________
Postbus 448
2400 AK ALPHEN AAN DEN RIJN

OG Bestyur, Ruimte en 
Wonen / Bouwen en . 
Ener9fe
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkfi|k$retaUes

Tuffmarkt 147
Den Haag
Postbus 20011
2S00 EA Den Haag
bttp://www.r1iksoverheid.nl

Contactperseon

I
!
I

1
Datum
Referentienommer
Betreft

12 maart 2020 

2020-24437
SubsidievaststeHing en nabetaling Conferentie Wet 
Kwaliteitsborging voor het bouwen

tminbzk.nl

Kenmetic
2020-0000121522 i
Uw kenmerlc

i
Biilage(n]Geachte bee

f
Op 3 maart 2020 heb Ik de verantwoording voor de door u ontvangen subsidie 
Conferentie Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ontvangen. Dank daar- , 
voor.

f

I

i

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

■i

Conform uw Ingediende verantwoording van 3 maart 2020 stel ik de subsidie 
vast op een bedrag van €

J
Aan u is reeds een bedrag van 
terende bedrag van € 
rekenlngnummerl 
communities B.V.

jals voorschot uitbetaald. Het res- 
is goedgekeurd en wordt betaalbaar gesteld op 

:en name van Vakmedianet Bouw-

1
4\

i
iHoogachtendr

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
 

t fi

1

tnrecteurBouweneficnergie}

Betanghebbenden kunnen binnen zes weken na beWendmaklng van dit besiuit daartegen per brief 

bczwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Konlnkrfjksreldtles. t.a.v. OGBRW/BenE, 

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

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

kvaarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een af^hrift van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht.

i

i
4
i
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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 6.V. in samenwerking met het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Namens het Ministerie waren dan ook acht personen aanwezig.

Als bijiage 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-eeeft-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 programme als workshops).

https://wetkwaliteitsborEine.cobouw.nl/

httP5://wetkwaliteitsboreing.c6bouw.nl/presentaties ’

Ook op andere sites is een nieuwsbericht verschenen dat het congres heeft plaatsgevonden, zoals op 
BWTinfo.nl en stichtingibk.nl:

https://www.bwtinfo.nl/nieuws/2019/ll/presentaties-congres-kwaliteitsboreing

https://www.stichtineibk.nl/cateeorv/congres/

Bijiage:

PDF artikel: Topman Janssen de Jong: 'Wet of geen wet,,wij gaan beginnen'



Ministerievan Binnenlanclse Zaken en
Koninkrijksrelacics

> Retourddres Postbus 200)1 2500 EA Deo Haag

Directoraat' Gencraal 
Bcstuur Ruimtc en Wonen 
O'trectie Souweo an Energle

Vereniging Nederlandse Gemeenten 
T.a.v. de hear |
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag TurfmarVl 147

Den haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
wvrw.rfiksoverheld n)
www.facebook.com/minbzk
WWW twitter.com/m*nbzk

Contactpersoon
De heei

TDatum
Referentlenummer
Betreft

2 december 2019 
2019-0000063291
Subsidle Vereniging Nederlandse Gemeenten "Wet 
kwaliteltsborging bouwen"

'miobzk.ni

Kenmerk
2019-0000657815

Uw kenmerk

Geachte beer

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 projectsubsidle toe te 
kennen voor een bedrag maximaal 
beschreven in het projectplan. Deze beschikking is een nadere ultwerklng van het 
bestuursakkoord implementatle en invoerlng wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor 
het bouwen getekend op 17 januarl 2019.

voor de activitelt zoals

Dit bedrag Is Incluslef alle eventuele voor uw rekening blljvende belastingen, 
waaronder de.BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot 
verstrekt van 17% van het te subsldieren bedrag. Dit voorschot van

ordt na het verzenden van de beschikking betaalbaar gesteld op
ten name van Vereniging

€|
uw rekeningnummer___
Nederlandse Gemeenten.

Gedurende de loopbjd van het programme zal er jaarlijks een gezamenlijke 
evaluatle plaatsvlnden over de uitvoertng van de activltelten, de behaalde 
resultaten en de invulling van de subsidie.
De eerste evaluatie zal in januari 2020 plaatsvlnden over de behaalde 
resultaten van 2019 op basis waarvan, in afstemming tussen BZK en 
VNG, kan worden bijgestuurd.
Een tweede evaluatle moment zal mei 2020 plaatsvlnden tussen BZK en 
de VNG ter voorbereidlng op de besluitvormlng van het beslult van de 
Minister in hoeverre het stelsel per 1 januari 2021 op verantwoorde wijze 
kan worden ingevoerd, wijzigingen in het programme implementatle Wkb 
van de VNG gewenst zijn.

1 juli 2020 wordt een tweede voorschot uitbetaald zijnde € 
resterende bedrag van deze subsidlebljdrage zijnde fiUjllj 
de definitieve vaststelling van deze subsidlebljdrage iiwoz

Het
ntvangt u na

De start van de subsidieacbviteiten Is op 16 juli 2019. be activiteiten zullen 
uiterlljk 31 december 2021 zijn afgerond.
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Oirectoreat- Generaal
&estuur Rulmte cn Wonen
DIrectle Bouwen en EfiefQle

Datum
2 december 2019

Na afloop van de gesubsidleerde activiteit heeft u 13 weken de tljd om een 
vaststellingaanvraag in te dienen. Wl] verwachten uw vaststellingsaanvraag 
daarom ulterlijk 1 april 2022 te ontvangen. De subsidle zal blnnen 22 weken na 
ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het bij 
hienonder beschreven verplichtingen. Na vaststelling van de subsidie zal het 
eventuele restantbedrag van 
gestort worden.

Ke/tmerk
2019'00006S7aL5

op bovengenoemd rekerilrignummer

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

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
Mandreikingen en templates voor gemeenten
X-aantal georganiseerde bijeenkomsten met gemeenten
Aangepast model legesverordening

Fase 3
Mandreikingen en eventuele aanvullehde 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 verblnd ik de navolgende verplichtingen:

U dient een bewijs over te leggen waaruit blijkt dat de gesubsidieerde 
activltelten hebben plaatsgevohden (bijvoorbeeld een activiteitenoverzicht 
of kennlsproducten). Tevens dient u een einddeclaratie (prestatie en 
gerealiseerde kosten) over te leggen, welke Is opgesteld conform de door 
u Ingediende begroting.
U dient een controleverklaring over te leggen zoals bepaald in artikel 24 
van het Kaderbesluit BZK-subsIdles. De controleverklaring wordt 
opgesteld conform de NBA standaard bIj subsidleverantwoordingen in de 
publieke sector.

a.

b.
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Dircctoraat' GcaerMi
Bestuur Ruimta en Wonen
Directle Bouwen en Energie

Datum
2 december 2019U dient onmiddellijk schriftelijk te melden zodra aannemelijk is dat de 

activiteiten waarvoor de subsidie is verieend niet tijdig, of niet geheel 
zullen worden verricht of dat niet tijdig, of niet geheel aan de 
yerplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden zal Morden voldaan. 
U dient ulteriljk I September 2020 een tussenrapportage In te dienen.

c.
Kenmerk
2019-0000557815

d.

Met betrekking tot de subsidies proefprojecten stel ik de volgende 
aanvullende voorwaarden:
U dient te waarborgen dat de subsidie gebruikt wordt voor niet- 
economische activiteiten. Oit mag geen staatsteun zijn, bij de 
verstrekking moet aan de aanbestedingsregels gehouden vKorden en 
indien aan gemeente verstrekt wordt dient u inclusief BTW te verstrekken 
Indian met gebruikmaking van deze subsidie derden worden Ingehuurd 
om commercigle 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. E4n van de manieren om activiteiten tegen marktconforme 
voorwaarden te realiseren is bijvoorbeeld het vragen van offertes.
U dient een gescheiden boekhouding bij te houden voor de proefprojecten 
en hierover te verantwoorden in de tussenrapportage en in de 
eindverantwoording over deze subsidie.

e.

f.

9-

Volledigheidshaive attendeer ik u crop dat ik op grond van artikel 4:46 van de 
Aigemene Wet Bestuursrecht bevoegd ben de subsidie op een lager bedrag vast 
te steilen, als u de aan de subsidie verbonden verpllchtlngen niet of niet in 
votdoende 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 
oneigenlljk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register 
wordt onder meer bijgehouden weike sanctiemaatregel (bestuuiiijke boete, lagere 
vaststelling, Intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de 
subsidievaststeiling) genomen is.
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OIrectoraat' Generaal
fiestuur Ruimte cn wonen
Dtrectle Bouwen en Energle

Datum
2 0ecemDer2Ol9Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Mocht u nog 

vragen hebben, neemt u dan contact op met de heer 
onder nummer

bereikbaar Kenmerk
2019-0000657B1S

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
namens deze,__----- r—^--------- ^

Directeur Bouwen.e^nergie

Belanghebbenden kunnen binnen zes weKen na bekendmaklng van dit beslult daartegen per brier 
.bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksretatles, t.a.v DGBRW/B81E Pos^us 
20011, 2500 EA Den Heag. Met bezwaarschrlft nnoet zijn ondertekend, voorzlcn zijn van een datum 
aismede de naam en het adres van de tndiener en dient veVgezeid te gaan van de gronden waarop hei 
bezwaar berust en, to mogelijk, een afschdft van het beslult waartegen het bezwaar Is gerichc.
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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.
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SjbsIdleaanvraaQformulier

Inleiding

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

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

Vul het formulier digitaal in, print het ingevuide formuiier uit en piaats de benodigde handtekening. Stuur 
het ingescande formuiier inclusief aile'gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar:

I(Siminbzk.nl. directoraat generaal Bestuur, Ruimte en Worien, directie.Bouwen en Energie
\

. U kunt de aanvraag ook per post verzehden naar:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
<Direcl;oraflt Generaal>
<Directie>
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

I
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SubsldteaanvraagformuMer

Subsidieaanvraag

1.1 Gegevens aanvrager

1.1.1 Gegevens organisatie
J

ZiN Kwaliteitsborging BVOrganisatie

Besloten VennootschapRechtsvorm

Kvk Inschrljfnummer

NBTW-nummer

Banknummer

Savannahweg 17 
3542 AW UTRECHT

Bezoekadres

Savannahweg 17Postadres

3542 AW UTRECHT

1.1.2 Contactpersoon

Contactpersoon

Telefoon

j@zinkb.nlE-mailadres

• i
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Subsidteaanvraagformjlter

Beschrijving aanvraag1.2

1.2.1 Doe/

Geef een korte beschrijving van het doel van de te subsidieren 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 klelne 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 VNG en BZK. Op basis hiervan kunnen we steeds 
beter de laatste oraktische zaken' boven water halen en een ooede

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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Subskjieaanvraagformulier

Kosten en looptijd1.2.3

Wat zijn de totale kosten van uw project? € ex BTW

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben? ex BTW€

Kunt u BTW verrekenen?
Wat is de looptijd van de gesubsidieerde activiteiten

Ja
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; '

Facturatie geschiedt voor een deel bij opdracht, maar bet overgrote 
deel pas bij opievering. De arbeidsuren en daarmee kosten liggen 
daarvoor. Voorschot is dus gewenst.

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

Indien ’Ja' graag uw aanvraag hieronder toelichten.

Ondertekening1.3
/

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

PlaatsDatum

11-5-2020 Den Haag

Handtekening

Naam;
Functie: Directeur ZiN Kwaliteitsborging BV

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

Toelichting

Aan te leveren informatie

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

l.t.l. 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 tussenvoegsels en achternaam van de 
contactpersoon in te vuiien (dus niet "v.d,”), zodat het secretariaat de correspondence op de juiste wijze 
kan adresseren.

1.2.1. Doe!
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 opieveren (bijvoorbeeld: een methodiekbeschrijving of een 
samenwerkingsovereenkomst).

Geef een reeie opgave van wat u wiit bereiken. Het ai dan niet reaiistisch zijn van de doeisteiiing weegt 
me bij de beoordeiing 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 resultaten 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 resultaten en effecten "output en outcome gericht" te formuleren.. Ais 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 ais 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 beoordeiing. 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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Subsidtoaanvraagrormuiier

BTW
Indien u BTW-plichting bent en betaalde BTW kunt verrekenen, dan is BTW in de subsidie niet 
subsidiabei. 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.

Looptiid
Geef bier de totaie iooptijd van bet project weer. Deze.gegevens hebben wij nodig voor de planning van 
de veranbwoording en afwikkeling in geval van verstrekking van de subsidie.

Bevoorschotting
Geef aan of u aanspraak wilt maken op een voorschot en onderbouw uw voorschotverzoek. Met 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.

Biiiaaen
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 bijiagen zijn; projectpian, activiteitenplan, beieidsplan, 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-anaiyse en Inhoudelljfce beoordelino

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

Het invulten van de checklist is
subsidiedossier terug te vinden moeten zijn. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met de Financieel medewerker von de d<rectie. Komen jullie er 
samen niet uit dan kun je een mail sturen aon de processenbalie van FEZ

(ook ter voorkoming van Misbruik en Oneigenlijk Gebruik) en zal te alien tijde in het

l@minbzk.nll.

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

Subs/d/eaanvraag: Proefproject De Kleine Stolp Huize Oe Vries 
Periode: 14-05-2020 tm 24-12-2020

Ja/nec Rtelco ToeHchtingVraag
MiddenHoog Laao

AANVRAA6
Indten de aanvrager eerder een 
subsidieaanvraag heeft ingediend, 
hebben zich toeri problemen 
voorgedaan? Zo ja, welke?______
Indien er een verzoek om 
aanvultende informatie moest

Nee
□□

Ja

□ □ ISworden gevraagd, kon deze 
informatie gemakkelijk en snei 
worden aanceleverd?
ACrVlTElTEN
Is het doet van de subsidie helder 
beschreven in de aanyraao?_____
Is de uitvoering van de 
activiteiten helder beschreven in 
de aanvraag?_________________
Passen de beoogde activiteiten 
binnen de belcidslilnen van BZK?
Hebben de activiteiten al 
plaatsgevonden?
(Wanneer de aaivnelten reeds hebben 
plaatsgevonden is het resuitaat meetbaar 
en het rtsico op MOO kteiner.)

Ja a □ SI
Ja □ O

Ja n □
Deals, start was per 14 mel jl..Nee

□□ tSl



I

FINANOELE ASPECTEN
Geeft de financifile ondert>ouwlng 
voldoende inzicht In de besteding 
van de subsidiemiddelen?

Ja
. □ □

Is er voldoende vertrouwen dat 
de activiteiten met deze subsidle 
oefinanclerd kunnen worden?
Is het aannemelljk dat de 
activiteiten blnnen de gestelde 
termlin kunnen worden voltooid?

Ja
□□

Ja
□ □

Is het aannemelljk dat de 
activiteiten ook zonder de BZK 
subsidle kunnen worden 
uitgevoerd?

Partijen twijfelen aan deelname 
proefprojecten vanwege (dubbele) kosten. 
Deze bijdrage en betrokkenheid BZK kan ze 
nit over de Streep trekken.

Nee

□□

Is er voldoende vertrouwen in de 
haalbaarheld van de activiteiten?

Ja □ SI□
Dragen de activiteiten voldoende 
bij aan de doelstelling van de’ 
subsidle?

Ja
□ □ SI

Bestaat er voldoende vertrouwen 
In de capacitelt om de activiteiten 
naar behoren uit te voeren?

Ja
□ □ la

Zie beoordelingen bovenstaande korte 
toellchting________________________

TOTJIAL OORDEEL Toekennen

A/Ja«n toeltchtmn ats Jiet antwoord nea Is. Het lisleo Is dan hoog ofmiddel. A/s het antwoordja Is, Is het rtsleo taag.

Naam:

Datum: woensdag 10 juni 2020

. \



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Dlrectoraat->Generaal 
Bestuur Rulmte en WonenDGBRW
DatumDirectie B&E 

Afdeling BB
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 subsidleaanvraag 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 EUR 
weten. Deze zijn hlermee 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 een beoogd instrumentaanbieder conform de Wkb.

bij en hebben dit partijen laten

Advies wel/geen subsidie verlenen, wat is de reden:

10.2.g

Hoogte van het aangevraagd bedrag en gesubsidleerd bedrag; 
Aangevraagd: EUR 
Toegekend: EUR

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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het in het bestedingsplah, wat is de budgetcodering, is het budget toereikend? 
Hoofdstuk: 7 
Budgetplaats:^^^|
Budgetpositie'^^^H^^^
Grootboekrekeningl^^H

Staat

Datum

Motivering:
Zie bij advies budgethouder

TOETSPUNTEN VQLI.EPIGHEIP SUBSIDIE-AANVRAAG

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

nee, zitten aile aspecten uit het aanvraagformulier in de subsidieaanvraag?

Ga naar startpagina Rijksp>ortaai:

Home? Financieel? Financiele orocessen BZK Kerndepartement?

Standaardfnrmuliei subsIdleaanvraaQ

Hulpmiddgleri

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 relatiegegevens biJ FOC?

□ Is de Checklist risicoanalyse en Inhoudelijke beoordeling door de beieldsmedewerker 

ingevuld en aan het dossier toegevoegd?

Toetepunten Belcidsmedewerker
Ga na of de aanvraag de volgende verelste gegevens bevat;

Doel van de te subsidieren acbviteit;

Overzicht van activitelten Incl. korte toelichting waarmee doel beretkt wordt; 

Totale kosten van het project moeten met een PKO-beorotlno (dit is het geheel 

van de activlteiten en de bijbehorende kosten: uur x tarieO 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 kooie bankafschrlft 

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 aeen sprake Is van een reoelinu:

□
□
□

□
□

□

□

0
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