
Bijlage: Documentenlijst Wob-verzoek De Wildt Subsidies en opdrachten Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (periode 2012-2020)

Nr. Datum Type Auteur Ontvanger Onderwerp Status Weigeringsgrond

1 09/2019 Formulier
behoeftestelling

BZK BZK Toetsing instrumenten kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
11.1

2 01/2020 Formulier
behoeftestelling

BZK BZK Behoeftestelling nader onderzoek 
risicobeoordeling, Bouw Beter

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

3 07/10/20 Mail BZK BZK Toetsing instrumenten kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

4 09/10/19 Offerte Bouw Beter BZK Toetsing instrumenten kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q/lO.l.c

5 22/10/19 Opdracht BZK Bouw Beter Toetsing instrumenten kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

6 15/01/20 Mail BZK BZK Behoeftestellingsformulieren nader 
onderzoek risicobeoordelingen en 
Reqieqroepwerkzaamheden

Deels openbaar Art. 11, lid 1
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

7 06/02/20 Offerte Bouw Beter BZK Onderzoek risicobeoordeling WKB Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

8 06/02/20 Onderzoeks
voorstel

Bouw Beter BZK Onderzoek risicobeoordeling WKB 
(billaqe bil offerte)

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

9 02/03/20 Opdracht BZK Bouw Beter Onderzoek risicobeoordeling WKB Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

10 29/11/12 Opdracht BZK Brink Groep Onderzoek Autoriteit Private 
Kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

11 12/03/13 Offerte Brink Groep BZK Onderzoek Autoriteit Private 
Kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder/lO.l.c

12 29/03/13 Opdracht Brink Groep BZK Onderzoek Autoriteit Private 
Kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

13 21/06/13 Onderzoeks
rapportage

Brink Groep BZK Onderzoek Autoriteit Private 
Kwaliteitsborging

Openbaar htto'//www instituutbo 
uwkwaliteit.nl/docs/be 
standen/Brlnk%20ouic 
k-scan-autoritelt-



orivate-
kwaliteitsborging, odf

14 20/08/13 Ontvangst-
bevestiqinq

BZK Brink Groep Onderzoek Autoriteit Private 
Kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

15 ■19/11/12 Offerte Brink Groep BZK Onderzoek Autoriteit Private 
Kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, Lid 2, aanhef 
en onder e en g
Art lO.l.c (de kosten)

16 29/11/12 Verzoek
voorschotbetalinq

BZK BZK Onderzoek Autoriteit Private 
Kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en ondere

17 04/2017 Offerteaanvraag BZK Douglas
Consultancy

Gevolgen politieke besluitvorming wkb 
voor implementatietraiect

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

18 07/04/17 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Gevolgen politieke besluitvorming wkb 
voor implementatietraject

Deels openbaar Art. 11, lid 1
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

19 06/09/17 Formulier
behoeftestelling

BZK BZK Gevolgen politieke besluitvorming wkb 
voor implementatietraject

Deels openbaar Art. 11, lid 1
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

20 10/09/17 Offerte Douglas
Consultancy

BZK Gevolgen politieke besluitvorming wkb 
voor implementatietraiect

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

21 12/10/17 Opdracht BZK Douglas
Consultancy

Gevolgen politieke besluitvorming wkb 
voor implementatietraject

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g/lO.l.c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

22

•

10/2012 Inkoopgeleide-
formulier

BZK Ecorys Onderzoek MKBA Kwaliteitsborging Bouw Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

23 19/10/12 Opdracht BZK Ecorys Onderzoek MKBA Kwaliteitsborging Bouw Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g .
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

24 Verwilderd (foutief document) I

25 04/04/13 Voortgangs
rapportage

Ecorys BZK Onderzoek MKBA Kwaliteitsborging Bouw Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

26 08/05/13 Bevestiging
uitstel

BZK Ecorys Onderzoek MKBA Kwaliteitsborging Bouw Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

27 23/09/13 Eindrapportage Ecorys BZK Onderzoek MKBA Kwaliteitsborging Bouw Openbaar httos://riiksoverheid.ar
chiefweb.eu/#archive

28 27/11/13 Ontvangst
bevestiging

BZK Ecorys Onderzoek MKBA Kwaliteitsborging Bouw Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e



29 09/08/13 Offerté EIB BZK Eindgebruiker en opdrachtgever in de 
bouw: lessen uit het buitenland

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g/lO.l.c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

30 06/09/13 Opdracht BZK EIB Eindgebruiker en opdrachtgever in de 
bouw: lessen uit het buitenland

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

31 03/02/14 Offerte EIB BZK Eindgebruiker en opdrachtgever Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g/lO.l.c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

32 06/03/14 Opdracht BZK EIB Eindgebruiker en opdrachtgever Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

33 15/04/14 Ontvangst
bevestiging

BZK EIB Eindgebruiker en opdrachtgever Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

34.
0

15/04/14 Eindrapport EIB BZK Eindgebruiker en opdrachtgever in de 
bouw: iessen uit het buiteniand

Openbaar httos://www.tweedeka 
mer.nl/kamerstukken/ 
detail?id = 2014D10364 
&did = 2014D10364

34 17/06/15 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Actualisatie mkba Wetsvoorstel 
Kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g

35 06/07/15 Offerteaanvraag BZK BZK Actualisatie mkba Wetsvoorstel 
Kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g

36 14/07/15 Nota van 
Inlichtingen

BZK Inschrijvend 
e organisatie

Actualisatie mkba Wetsvoorstei 
Kwaiiteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

37 21/07/15 Offerte EIB BZK Actuaiisatie mkba Wetsvoorstel 
Kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

38 21/07/15 Prijsstelling BZK BZK Actualisatie mkba Wetsvoorstel 
Kwaliteitsborging

Deels openbaar. Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

39 07/2015 Inkoopaanvraag-
formulier

BZK BZK Actualisatie mkba Wetsvoorstel 
Kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e



Art. 10, lid 2, aanhef 
eh onder g

40 06/08/15 Opdracht BZK EIB Actualisatie mkba Wetsvoorstel 
Kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

41 16/09/16 Besluitvormings-
'memo

BZK BZK; Internationale vergelijking 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 11, lid 1
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g

42 06/10/16 Offerte EIB BZK Internationale vergelijking 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g/lO.l.c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

43 06/10/16 Aanbiedingsbrief EIB BZK Internationale vergelijking 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

44 06/10/16 Prijsstelling BZK BZK Internationale vergelijking 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g

45 15/11/16 Checklist BZK BZK Internationale vergelijking 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

46 16/11/16 Opdracht BZK EIB Internationale vergelijking 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g

47 10/03/15 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Verplichte verzekering Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

48 13/03/15 Offerteaanvraag BZK Ekelmans en
Meijer
Advocaten

Verplichte verzekering Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

49 16/03/15 Offerte Ekelmans en
Meijer
Advocaten

BZK Verplichte verzekering Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g/lO.l.c

50 19/03/15 Opdracht BZK Ekelmans en
Meijer
Advocaten

Verplichte verzekering Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g

51 30/03/15 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Verplichte verzekering Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 11, lid 1
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e



52 10/04/15 Advies Ekelmans en
Meijer
Advocaten

BZK Verplichte verzekering Openbaar httDs://www.riiksoverh
eid.nl/documenten/brie
ven/2015/04/10/advie
s-verolichte-
verzekerina-voor-
insolventie-aannemer

53 21/05/13 Offerte ERB BZK Erkende technische oplossingen Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q/.lO.l.c

54 12/07/13 Offerte ERB BZK Erkende technische oplossingen Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q/lO.l.c

55.
0

29/11/13 Rapport definitief ERB BZK Erkende technische oplossingen Openbaar httDs://zoek.ofFicielebe 
kendmakinqen.nl/bla- 
289373.odf

55 18/07/13 Opdracht BZK ERB Erkende technische oplossingen Deels openbaar Art. 10-, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. .10, lid 2, aanhef 
en onder q

56 01/02/20 Offerte Geregeld BV BZK Aanvullende ondersteuning Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g/lO.l.c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

57 11/02/20 Opdracht BZK Geregeld BV Aanvullende ondersteuning Wkb Deels openbaar- Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

58 19/02/20 Offerte Geregeld BV BZK Ondersteunende activiteiten 
communicatie inwerkingtreding Wkb

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g/lO.l.c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

59 02/03/20 Opdracht BZK Geregeld BV Ondersteunende activiteiten 
communicatie inwerkingtreding Wkb

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

60 07/05/15 Offerteaanvraag BZK IBR Beschouwing advies verplichte 
verzekering

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

61 19/05/15 Offerte IBR BZK Beschouwing advies verplichte 
verzekering

Deels openbaar. Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g/lO.l.c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e



62 19/06/15 Opdracht BZK IBR Beschouwing advies verplichte 
verzekering

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

63 13/11/19 Mail BZK BZK Verplichte zekerheidsstelling aannemer Deels openbaar Art. 11, lid 1
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

64 11/2019 Formulier
behoeftestelling

BZK BZK Verplichte zekerheidsstelling aannemer Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 

' en onder e
66 09/12/19 Offerte In Staet BV BZK Verplichte zekerheidsstelling aannemer Deels openbaar Art; 10, lid 2, aanhef 

en onder g/lO.l.c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

67 11/02/20 Opdracht BZK In Staet BV Verplichte zekerheidsstelling aannemer Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e/q

68 21/03/14 Aanbiedingsbrief Ligthart
advies

BZK Informatiebehoefte bevoegd gezag Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

69 21/03/14 Offerte Ligthart
Advies

BZK Informatiebehoefte bevoegd gezag Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q/lO.l.c

70 28/03/14 Opdracht BZK Ligthart
Advies

Informatiebehoefte bevoegd gezag Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

71 15/07/14 Uitstel brief BZK Ligthart
Advies

Informatiebehoefte bevoegd gezag Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

72 11/07/14 Uitstelverzoek Ligthart
Advies

BZK Informatiebehoefte bevoegd gezag Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

73.
1

22/08/14 Eindrapportage Ligthart . 
Advies

BZK Informatiebehoefte bevoegd gezag Openbaar httos://www.eersteka 
mer.nl/overiq/2014100 
7/informatiebehoefte t 
oezicht/document

73.
2

22/08/14 Conclusies en 
aanbevelingen

Ligthart
Advies

BZK Informatiebehoefte bevoegd gezag Openbaar httos;//www.eersteka 
mer.nl/overia/2014100 
7/informatiebehoefte t' 
oezicht/document

74 26/08/14 Aanbiedingsbrief Ligthart
Advies

BZK Informatiebehoefte bevoegd gezag Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

75 16/09/14 Ontvangst
bevestiging

BZK Ligthart
Advies

Informatiebehoefte bevoegd gezag Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e



Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g

76 07/10/19 Mail BZK BZK Toetsing instrumenten kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

77 11/10/19 Offerte Next Step 
Management

BZK Toetsing instrumenten kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10. Lid 2, aanhef 
en onder g/lO.l.c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

78 22/10/19 Opdracht BZK Next Step 
Management

Toetsing instrumenten kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

79 09/2019 Behoeftestellings-
formulier

BZK BZK Toetsing instrumenten kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en g

80 01/2020 Behoeftestellings-
formulier

BZK BZK Regiegroepwerkzaamheden Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en g

81 15/01/20 Mail BZK BZK Nader onderzoek risicobeoordeling en 
Regiegroepwerkzaamheden

Deels openbaar Art. 11, lid 1
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

82 03/02/20 Offerteaanvraag BZK Nieman
Beheer BV

Regiegroepwerkzaamheden Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

83 04/02/20 Offerte Nieman
Beheer BV

BZK Regiegroepwerkzaamheden Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g/lO.l.c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

84 11/02/20 Opdracht BZK Nieman
Beheer BV

Regiegroepwerkzaamheden Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10', lid 2, aanhef 
en onder e

85 30/07/15 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Internationale vergelijking 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 11, lid 1
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en g

86 10/08/15 Aanbiedingsbrief TU Delft BZK Internationale vergelijking 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

87 10/08/15 Offerte TU Delft BZK Internationale vergelijking 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

88 25/08/15 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Internationaie vergelijking 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en g

89 28/08/15 Opdracht BZK TU Delft Internationale vergelijking 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g en e

90 29/08/13 Offerte Seo BZK Positie bouwconsument Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g/lO.l.c



Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

91 04/09/13 Opdracht BZK Seo Positie bouwconsument Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

92 09/2013 Eindrapport Seo BZK Positie bouwconsument Openbaar htto://www.seo.nl/uolo 
ads/media/2013- 
59 Positie bouwconsu 
ment.odf

93 02/10/13 Ontvangs-
bevestiging

BZK Seo Positie bouwconsument Deels openbaar Art. 10. Lid 2, aanhef 
en onder e en g

94 05/02/15 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

95 18/02/15 Offerteaanvraag BZK Sira Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

96 27/02/15 Prijsstellings-
formulier

BZK Sira Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhèf 
en onder e en q

97 27/02/15 Offerte Si ra BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10,. lid 2, aanhef 
en onder e

98 17/03/15 Opdracht BZK Sira Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

99 23/03/15 Overeenkomst Sira BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e en q

100 17/04/15 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder en q

101 17/04/15 Startnotitie BZK BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

102 21/05/15 Offerteaanvraag BZK Sira Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

103 26/05/15 Offerte Sira BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g/ lO.l.c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

104 27/05/15 Mail BZK BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

105 27/05/15 Prijsstellings-
formulier

BZK Sira Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q



106 29/05/15 Opdracht BZK Si ra Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

107 22/06/15 Opdracht BZK Si ra Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

108 26/06/15 Aanbiedingsbrief Si ra BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

109 16/10/15 Offerte Si ra BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g/lO.l.c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

110 22/10/15 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

111 12/11/15 Checklist BZK BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

112 11/2015 Inkoop aanvraag
formulier

BZK BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

113 17/11/15 Opdracht BZK Si ra Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

114 11/2015 Formulier
behoeftestellinq

BZK BZK Regeldruk Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

115 10/12/15 Eindrapport Si ra BZK Regeldruk Wkb Openbaar httDs://www.siracomo
anies.com/wD-
content/uoloads/EIndra
DDort-
Reoeldrukoevoloen-
Wkb-vl.3.odf

116 26/08/19 Offerte Si ra BZK Financiële effecten opnemen Wkb in 
Omgevingswet

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q/lO.l.c

117 29/08/19 Opdracht BZK Si ra Financiële effecten opnemen Wkb in 
Omgevingswet

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

118 16/10/18 Besluitvorhning-
memo

BZK BZK ICT-vereisten benchmarkingsysteem 
voor marktpartijen in de bouw

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 11, lid 1



Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

119 01/11/17 Risicoanalyse BZK BZK ICT-vereisten benchmarkingsysteem 
voor marktpartiien in de bouw

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

120 16/10/17 Subsidieaanvraag Advieskeuze.
nl

BZK ICT-vereisten benchmarkingsysteem 
voor marktpartijen in de bouw

Deels openbaar Art. 10", lid 1, aanhef 
en onder c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

121 10/10/17 Voorstel
Subsidieaanvraag

Advieskeuze.
nl

BZK ICT-vereisten benchmarkingsysteem 
voor marktpartijen in de bouw

Deels openbaar Art. 10, iid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

122 23/11/17 Subsidieverlening BZK Advieskeuze.
nl

TCT-vereisten benchmarkingsysteem 
voor marktpartijen in de bouw

Deels openbaar Art. lö, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

123 01/2020 Besluitvormings-
memo

BZK Balance&
Result

Regionale praktijknetwerken Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

124 19/12/19 Offerte Balance&
Result

BZK Regionale praktijknetwerken Deels openbaar Art. .10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

125 15/01/20 Subsidieaanvraag Balanced
Result

BZK Regionale praktijknetwerken Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

126 26/02/20 Checklist BZK BZK Regionale praktijknetwerken Deels openbaar Art. 10, lid, 2, aanhef 
en onder e

127 02/03/20 Subsidieverlening BZK Balance&
Result

Regionale praktijk netwerken Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10. lid 2, aanhef 
en onder q

128 27/10/14 Subsidieaanvraag BIM Media BZK Congres kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

129 11/02/15 Checklist BZK BZK Congres kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

130 11/02/15 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Congres kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e



Art. 10. lid 2, aanhef 
en onder g

131 19/02/15 Subsidieverlening BZK BIM Media Congres kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10. lid 2, aanhef 
en onder g

132 02/2020 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Voorlichting architecten over 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10. lid 2, aanhef . 
en onder g

133 03/02/20 Bijlage
subsidieaanvraag

BNA BZK Voorlichting architecten over 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

134 03/02/20 Bijlage
subsidieaanvraag

BNA BZK Voorlichting architecten over 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g

135 03/02/20 Subsidieaanvraag BNA BZK Voorlichting architecten over 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

136 04/02/20 Checklist BZK BZK Voorlichting architecten over 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

137 02/03/20 Subsidieverlening BZK BNA Voorlichting architecten over 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10. lid 2, aanhef 
en onder g

138 12/2019 Bijlage
subsidieaanvraag

Bouwend
Nederland

BZK Voorlichting bouwbedrijven over 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g

139 06/2020 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Voorlichting bouwbedrijven over 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10. lid 2, aanhef 
en onder g

140 12/2019 Subsidieaanvraag Bouwend
Nederland

BZK Voorlichting bouwbedrijven over 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

141 05/2020 Checklist BZK BZK Voorlichting bouwbedrijven over 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e



142 26/06/20 Subsidieverlening BZK Bouwend
Nederland

Voorlichting bouwbedrijven over 
kwaliteitsborging

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10. lid 2, aanhef 
en onder q

143 09/05/19 Subsidieverlening BZK Building
Changes

Experimenten en kennisoverdracht Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10. lid 2, aanhef 
en onder q

144 07/07/20 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Evaluatie proefprojecten gBou Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

145 02/07/20 Kostenraming gBou BZK Evaluatie proefprojecten gBou Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c

146 02/07/20 Subsidieaanvraag gBou BZK Evaluatie proefprojecten gBou Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en.onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

147 02/07/20 Projectplan gBou BZK Evaluatie proefprojecten gBou Deels openbaar

1

Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

148 07/07/20 Checklist BZK BZK Evaluatie proefprojecten gBou Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

149 17/07/20 Subsidieverlening BZK gBou Evaluatie proefprojecten gBou Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

150 20/04/20 Offerte Plangarant BZK Proefproject Wkb Den Bosch Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q/lO.l.c

151 04/2020 Besluitvormings- 
memo ,

BZK BZK Proefproject Wkb Den Bosch Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

152 20/04/20 Subsidieaanvraag Plangarant BZK Proefproject Wkb Den Bosch Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en’onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

153 29/06/20 Checklist BZK BZK Proefproject Wkb Den Bosch Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

154 .08/07/20 Subsidieverlening BZK Plangarant Proefproject Wkb Den Bosch Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e



Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

155 07/2020 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Proefproject Wkb Dordrecht Deels openbaar Art. 10. Lid 2, aanhef 
en onder q

156 26/06/20 Subsidieaanvraag BZK BZK Proefproject Wkb Dordrecht Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c
Art. 1, lid 2, aanhef en 
onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

157 05/06/20 Overeenkomst Plangarant BZK Proefproject Wkb Dordrecht Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

158 02/07/20 Checklist BZK BZK Proefproject Wkb Dordrecht Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

159 26/06/20 Begroting Plangarant BZK Proefproject Wkb Dordrecht Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

160 08/07/20 Subsidieveriening BZK Plangarant Proefproject Wkb Dordrecht Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

161 05/2020 Besluitvormirigs- 
memo '

BZK BZK Proefproject Wkb Delft Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en.onder q

162 28/04/20 Subsidieaanvraag Plangarant BZK Proefproject Wkb Delft Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

163 28/04/20 Begroting Plangarant BZK Proefproject Wkb Delft Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c

164 29/06/20 Checklist BZK BZK Proefproject Wkb Delft Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

165 08/07/20 Subsidieverlening BZK Plangarant Proefproject Wkb Delft Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

166 18/07/13 Voorstel SBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e



Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

167 10/09/13 Aanbiedingsbrief SBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

168 10/09/20 Voorstel SBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

169 10/09/13 Subsidieaanvraag SBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder, c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

170 29/10/13 Subsidieverlening BZK SBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

171 04/02/14 Verantwoording iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

172 06/03/14 Vaststelling BZK SBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

173 28/10/13 Aanbiedingsbrief iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

174 28/10/13 Voorstel iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

175 28/10/13 Subsidieaanvraag iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

176 13/11/13 Subsidieverlening BZK iBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
eh onder e

177 10/06/14 Voorstel iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c



Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

178 06/2014 Checklist BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

179 04/07/14 Subsidieverlening BZK iBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder é
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

180 01/10/14 Subsidieaanvraag iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de 
bedragen)
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

181 24/10/14 Subsidieverlening BZK iBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

182 13/10/14 Brief iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

183 31/12/14 Verantwoording iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

184 04/01/15 Aanbiedingsbrief iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef. 
en onder q

185 15/01/15 Projectplan iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

186 15/01/15 Aanbiedingsbrief. iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e'
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

187 15/01/15 Subsidieaanvraag iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de 
bedraqen)



Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

188 19/01/15 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

189 20/01/15 Checklist BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

190 03/02/15 Inhoudelijke
toets

BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

191 03/02/15 Subsidieverlening BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

192 05/02/15 Vaststellings-
memo

BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

193 04/09/14 Checklist BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

194 12/02/15 Vaststelling BZK iBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

195 04/03/15 Wijzigingsbesluit BZK iBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

196 15/07/15 Checklist BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

197 10/07/15 Voorstel iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels-openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

198 10/07/15 Subsidieaanvraag iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

199 14/07/15 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e



Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 11, lid 1

200 23/07/15 Checklist BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

201 27/07/15 Subsidieverlening BZK iBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

202 09/11/15 Voorstel iBK BZK Kwartiermaken Stelsei Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

203 13/11/15 Aanbiedingsbrief iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

204 13/11/15 Subsidieaanvraag iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

205 23/11/15 Memo BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 11, lidl
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

206 25/11/15 Uitstelverzoek iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

207 26/11/15 Memo BZK BZK , Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 11, lid 1
Art 10, lid 2, aanhef en 
onder e

208 26/11/15 Checklist BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

209 02/12/15 Checklist BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e



210 09/12/15 Subsidieverlening BZK IBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

211 21/01/16 Checklist BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

212 26/01/16 Wijzigingsbesluit BZK IBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

213 20/06/16 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

214 25/06/16 Uitstelverzoek iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

215 18/08/16 Betalingsverzoek iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

216 28/06/16 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

217 15/08/16 Checklist BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

218 15/08/16 Wijzigingsbesluit BZK iBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

219 Verwijderd (identiek aan document 215)
220 31/08/16 Voorschotbetaling BZK iBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 

en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

221 03/10/16 Memo iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

222 01/11/16 Subsidieaanvraag iBK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q



Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

223 01/11/16 Aanbiedingsbrief iBK BZK Kwartiermaken Stelsei Kwaiiteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

224 09/11/16 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Kwartiermaken Stelsei Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder é
Art. 11, lid 1
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q (de kosten)

225 09/11/16 Checklist BZK BZK K\vartiermaken Steisel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

226 05/12/16 Subsidieverlening BZK iBK Kwartiermaken Steisel Kwaliteitsborgirig Deels openbaar Art. 10, lid 2, aahhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

227 05/12/16 Checklist BZK BZK Kwartiermaken Stelsei Kwaiiteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

228 27/02/17 Subsidieveriening BZK iBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

229 22/03/18 Wijzigingsbesluit BZK iBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

230 06/04/18 Subsidieverlening BZK iBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

231 06/04/18 Vaststellings
besluit

BZK iBK Kwartiermaker) Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

232 20/09/19 Vaststeiiings-
besluit

BZK iBK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

233 20/06/16 Besiuitvormings-
memo

BZK BZK Kwartiermaken Stelsel Kwaliteitsborging Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en'onder e
Art. 11, lid 1



Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g (de 
bedragen)

234 06/07/18 Subsidieaanvraag TNO BZK Automatisch toetsen bouwplannen Bim 
Bots

Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

235 12/07/18 Besluitvormings-
memo

BZK BZK Automatisch toetsen bouwplannen Bim 
Bots

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
erï onder g
Art. 11, lid 1

236 12/07/18 Checklist BZK BZK Automatisch toetsen bouwplannen Bim 
Bots

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 11, lid 1

237 12/07/18 Plan van Aanpak TNO BZK Automatisch toetsen bouwplannen Bim 
Bots

Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c
Art. 10. lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

238 26/07/18 ECS-toets BZK BZK Automatisch toetsen bouwplannen Bim 
Bots

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

239 20/08/18 Voorstel TNO BZK Automatisch toetsen bouwplannen Bim 
Bots

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

240 23/10/18 Subsidieverlening BZK TNO Automatisch toetsen bouwplannen Bim 
Bots

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

241 03/12/18 Wijzigingsbesluit BZK TNO Automatisch toetsen bouwplannen Bim 
Bots

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

242 24/04/19 Wijzigingsbesluit BZK TNO Automatisch toetsen bouwplannen Bim Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef
Bots en onder e

Art. 10, lid 2, aanhef
- en onder q



243 29/01/20 Wijzigingsbesluit BZK TNO Automatisch toetsen bouwplannen Bim 
Bots

Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art; 10, lid 2, aanhef 
en onder q

244 14/10/19 Subsidieverlening BZK Vakmedianet Conferentie Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

245 03/2020 Vaststellings-
memo

BZK BZK Conferentie Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onderq

246 03/03/20 Vaststellings-
aanvraag

Vakmedianet BZK Conferentie Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c
Art. 10/ lid 2, aanhef 
en onder q

247 05/03/20 Checklist BZK BZK Conferentie Wkb Deels openbaar. Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

248 12/03/20 Vaststellings
besluit

BZK Vakmedianet Conferentie Wkb Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

249 03/03/20 Bewiisvoerinq Vakmedianet BZK Conferentie Wkb Openbaar
250 03/03/20 Bewijsvoering Vakmedianet BZK Conferentie Wkb Openbaar httos://WWW. cobouw.nl

/bouwbreed/nieuws/20
19/11/deze-bouw-ceo-
is-wel-voor-de-wkb-
wet-brenot-
arbeidsvreuode-en-
oeeft-imaoo-van-
secto r-0 rote - boost-
101279457? oa=2.53
506477.481210128.15
98873242-175069122.
1585920290

251 02/12/19 Subsidieverlening BZK VNG Implementatie Wkb Deels openbaar . Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, iid 2, aanhef 
en onder q

252 11/05/20 Subsidieaanvraag ZinK BV BZK Proefproject Bergen Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, iid 2, aanhef 
en onder q



Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

253 10/06/20 Checklist BZK BZK Proefproject Bergen Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

254 18/06/20 BesI uitvorm ings- 
memo

BZK BZK Proefproject Bergen Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

255 26/06/20 Subsidieverlening BZK ZinK BV Proefproject Bergen Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder g
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

256 08/06/20 Subsidieaanvraag

/

BZK ZinK BV Proefproject Etten-Leur Deels openbaar Art. 10, lid 1, aanhef 
en onder c (de kosten) 
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

257 18/06/20 Besluitvormings-
memo

BZK ZinK BV Proefproject Etten-Leur Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q

258 ,19/06/20 Checklist BZK BZK Proefproject Etten-Leur Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e

259 26/06/20 Subsidieverlening BZK ZinK BV Proefproject Etten-Leur Deels openbaar Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder e
Art. 10, lid 2, aanhef 
en onder q



I Ministerie van Binnenlandse Zaken en
I Koninkrijksrelaties

ZFormulier behoeftestelling inkopen
Gelijk aan of hoger dan €2.000 (incl. Btw)
Versie 23 juli 2019

Instructies
Enkolvoudig aonbcotcdcn: doorgaans één-offcrtctrojcct. bedrag i3 lager don €33.000 cxcl. Dtw (incl. Dtw 039.930).

1. Ingeval in dit inkooptraject meer dan 1 offerte werrselijk is. kan voor de verdere inkoopprocedure het inkooploket 
ÜBR/HIS gekozen worden.

2. In geval van edeme inhuur wordt voor het inkoopproces het loket Inhuurdesk gekozen.
Bij externe inhuur die niet onder een raamovereenkomst ingekocht kan worden, geldt als uitgangspunt dat interne 
Flexpool voorafgaand is benaderd en niet tot een resultaat heeft geleid (een notificatie hierover toevoegen). 

Opmerkingen voor de FM'era tav fortnulier behoeftestellingi'dossiefs worden pas vanaf €15.000 excl. Btw (€18.150 ind. 
Btw) tot €33.000 Exd. Btw. (Incl. Btw €39.930) getoetst Gebruik bii toets van EO dit formulierl

Gegevens directie
Dienst en directie D(3BRW/Bouwen en Énergie

Naam financieel medewerker

Iteam" Belé^id^edewêrker

Bij inhuur inhurende manager 
kostendrager

Beschrijf inkoopbehoefte/opdracht

De volgende punten dienen minimaal opgenomen te 
worden in de beschrijving;
Nut en noodzaak van de opdracht

Eigenschappen van het product of de 
dienst

Voor opdrachten <€33.000 (excl. Btw) de 
naam van de leverancier vermelden en de 
keuze toelichten (denk hierbij aan ervaring 
in sector, capaciteit om opdracht uit te 
voeren, technische en professionele 
vaardigheden, locatie eet)

Bepaal de frequentie van de opdracht 
eenmalig, regelmatig, zeer regelmatig eet 
(Eventuele eerdere opdrachten aan het 
dossier toevoegen).

Welk product dient opgeleverd te worden/ 
welk dienst dient geleverd te worden.

I met het voorstel deze toets uit te laten

I Management^n^mm|^^^(Bouw 
worateenzelfd^^^

tellingopgestela Alhoewel tevoren lastig is in

De Regiegroep Kwaliteitsborging heeft gevraagd om 
een toets van de instrumenten voor kwaliteitsborging, 
zoals die ingezet gaan wórden bij proefprojecten voor 
kwaliteitsborging. Dit in het kader van de voorbereiding 
van marktpartijen op inwerkingtreding van het beoogde 
nieuwe stelsel van kwaliteitsborging. Men heeft 
ingestemd rnet het voorstel deze toets uit te laten 
voeren doori 
(Next Step I
Beter). VoorI____________
behoeftestelling opgesteld. Alhoewel tevoren lastig is in 
te schatten hoeveel tijd dit per persoon gaat kosten, is 
de inschatting minimaal zo’nUitgaande van 
Binstrumentenen perinstrument^H|voortoetsen en 
HHfvoor overleg. Ook dient eenmalige het 
toetskaderte worden bestudeerd, inschatting^^|Het 
betreft een eenmalige opdracht Het op te leveren 
eindproduct is per instrument een advies ovér de 
geschiktheid om bij proefprojecten te worden ingezet. In 
geval van tekortkomingen zal worden geadviseerd hoe 
deze tekortkomingen weg te nemen en binnen welke 
tijd. Het advies zal met de instrumentaanbieder te 
worden gedeeld, zodat deze de gelegenheid heeft om te 
reageren.

I(Sminbzk.nl



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Formulier behoeftestelling inkopen
GelüK aan of hoger dan €2.000 {incl. Btw)
Versie 23 juli 2019

Instructies
Fnkelvntriig aanheateden doorgaarrs één-offertetraject. bedrag is lager dan €33.000 exd. Btw (incl. Btw €39.930).

1. Ingeval in dit inkooptraject meer dan 1 offerte wens^9>( is. voor de verdere inkoopprocedure het inkooploket
UBFVHIS gekozen wordea

2. In geval van errteme inhuur wordt voor het inkoopproces het lokrt Inhuurdesk gekozen.
Bij externe inhuur die niet onder een raamovereenkomst ingekocht kan worden, geldt als uitgangspunt dat interne 
Rexpooi vfxrrafeaand is b^raderd en niet tot een resultaat he^ geleid (een notificatie hi^over toevoegen). 

Ontneiklngen voor deFM’ers t a v fQimullef behoeftestelling dossiers worden pas vanaf €15.000 exd. Btw (€18.150 ind. 
Btw) tot €33.000 Exd. Btw. (IncL Btw €39.930) gdodsL Gebruik bil toets van EQ dit fmmull»!

Gegevens directie
Dienst en directie DG BRW/BE/BB

Naam financieel medewerker

Naam Beleidsmedewerker

By inhuur: inhurende manager 
kostendrager

Beschrijf Inkoopbehoefte/opdracht:

De volgende punten dienen minimaal opgenomen 
te worden in de twschifjving;
Vraag 1.
Nut en noodzaak van de opdracht 
Eigenschappen van het product of de 
dienst

Voor opdrachten <€33.000 (excl. Btw) de 
naam van de leverancier vermelden en de 
keuze toelichten (denk hierbij aan ervaring 
in sector, capaciteit om opdracht uit te 
voeren, technische en professionele 
vaardigheden, locatie eet)

Bepaal de frequentie van de opdracht 
eenmalig, regelmatig, zeer regelmatig eet 
(Eventuele eerdere opdrachten aan het 
dossier toevoegen).

Welk product dient opgeleverd te worden/ 
welk dienst dient geleverd te worden.

De instaimenten die in het kader van de Wet 
kwaliteitsborging worden ontwikkeld hebben tot doel 
de bouwkwaliteit te verbeteren. Omdat uit o.a. 
economisch oogpunt niet mogelijk is om alle 
bouwprojecten volledig te toetsen zal een 
risico-inschatting moeten plaatsvinden, indusief 
borgingsplan, op basis waarvan de toets aan de 
bouwregelgeving zal plaatsvinden. Een goed 
lisico-inschatting en een goed borgingsplan zijn een 
belangrijke succesfactor voor het beoogde stelsel.
Er is behoefte aan nader onderzoek naar hoe de 
risicobeoordeling en en bijbehorend borgingsplan 
zo goed mogelijk kunnen worden vormgegeven. Het 
betreft een eenmalige opdracht.

heeft langjarig ervaring met 
kwaliteitsborging conform het beoogde stelsel en 
heeft tevens ervaring met de instrumenten waar 
momenteel aan gewerkt wordt om toegelaten te 
worden tot het kwaliteitsborgingsstelsel en waarvan 
risicoanalyse en borginsplannen deel uitmaken. 
Eindproduct is een rapport dat ons inzicht geeft in 
de randvoorwaarden waaraan risicobeoordelingen 
en borgingsplannen zouden moeten voldoen.

Sminbzk.nl



Vraag 2.ls bij deze opdracht sprake van evt meerwerk 
of is het een verlenging van een eerdere opdracht? Zo 
ja, voeg de initiële overeenkomst toe. (in geval beroep 
wordt gedaan (y.€»n managment be^t deze OjOik toevoegen)

' Vraag 3. Raming van de kosti^ (incl. Btw) plus 
; onderbouwing. De activiteiten zijn met reële kosten 
geraamd: uren x tarief + materiële kosten = benodigd 
budget De totale waarde wordt bepaald door de 

I verwachte totale uitgaven voor soortgelIJIcB 
opdrachten b|j dezelfde directie, bereltond overeen 
periode van 48 maanden. elkaar op të teiea (Het

I gaat hieibij om de uHgaven gedaan^ maanden 
I VMiafgoand mn deze opdrachten de te verwachten 

opdrachten in de toekomst). Kosten zijn inclusief 
meerwerk, verlengingen en soortgelijke opdrachten.

Vraag 4.
Is de opdracht opgeriomen in het bestedingsplan?

Nee

Inschatting van het aantal te offreren I 
Met het tarief van HHUfiidUlit tot een 
offertebedrag vani

et aantal te offren

Vraag 5.
Is een optie tot verlenging van de opdracht gewenst?

Hoofrtetuk: Kies een item 

Budgetplaate-budgetpositie-grootboekrekening: 

101502-11089 

Jaar van betaling: 2020

Nee

Vraag 6. Valt dé inkoop onder een bestaande 
(raam)overeenkomst?

(zie link naar.
producten en dienstencataloguB

Kies een item ,
Namelijk raamovereenkomst

l@minbzk.nl



, Vraag 7. Indian van toepassing: is voor deze opdracht 
! advies ingewonnen bij directie Communicatie?

j Vraag 8. In geval van externe inhuur 
I Is voorafgaand de interne .Flexpóol benaderd?
' (in gevat van extern inhuur kan dit document als PDF in het document van 
I de inhuurdesk gevoegd worden)
i. - ■ .

kies een item
Zo ja, voeg het advies toe

Kies een item
Zo ja, voeg het advies toe

I Vraag 9. In geval van huren vergaderlocaties: Heeft 
1 voorafgaand een check plaatsgevonden op 
: beschikbare interne mogelijkheden zie link riaar fmh

Vraag 10. In geval van opleidingen: Heeft een 
check in Leer;f^ijk plaatsgevonden? Ook aangeven 
als de opleiding niet gevonden is, zie link Leer-Rijk

Kies een item 
Zo ja. voeg het advies toe

Kies een item

■ r

: Vraag 11. Te kiezen inkoopwijze Zelf uitvoéren (één offerte opvragen indien de ROk dit toelaat)
I

Vraag 12. Verwachte start- en einddatum opdracht/ 
! overeenkomst

1-feb-20 18/12/2020

Akkoord budgethouder

Een akkoord via de mail is ook voldoende 

Naam budgethouder

)minbzk.nl



Van:
VerzondCT^^^tó^lgótoobe^O 19 14:17

toetsing instrumenten kwaliteitsborging

Categorieën: ECS/ECI;fi|

Ha|

Bij deze twee behoeftestellingsformulieren met akkoord!

Gr,|

Verzöndën: maandag 7 oktober 2019 14:16
^^■WÊÊÊÊÊÊÊOnderw^p^E^éEbeftesteUing toetsing instrumenten kwaüteitsborging 

akkoord

Van:
Verzonden:; inaandag 7 oktober 
Aan 
CC:

@.minbzk.nl> 

inbzk.nl>
inbzk.nl>

Onderwérp: BèhöcftcsteUing toetsing instrumenten kwaliteitsborging

Bijgaand de behoeftestellingsformulieren voor toetsing van de instrumenten kwaliteitsborging, waar 
we het net over hadden. Als jij akkoord bent, kunnen ze door naar Financiën I

file:///datad6 frd.shsdirjil/.. r%20het%20bouwai'Documentcn%20te%20l>eoordeleii/0£fertes-opdrachtbrieven/Bouw%20Betcr/Atkoord.lxt[23-7-2020 15:10:41]



Bouw Beter®
TRAINING COACHING ADVIES

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
de heerH^I^^^I

Verzonden per mail:^^^^^^^ÊÊM^>minbzl^

Referentie 
Behandeld door 
Datum
Betreft

2019-010

9 oktober 2019
werkzaamheden lid toetscommissie instrumenten WKB

Geachte heerl

Zoals besproken, treft u hierbij mijn definitieve offerte aan voor de werkzaamheden die ik zal gaan 
verrichten als lid van de "toetscommissie instrumenten Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen 
(WKB)". Mijn kennis en ervaring stel ik hiervoor graag ter beschikking. .

Aanleiding en verzoek
Dit voorstel is gebaseerd op de door u omschreven notitie 'Beoordelen instrumenten proefprojecten' 

, voor de Stuurgroep Kwaliteitsborging versie 1.1. d.d. 20 september 2019 en uw aanvraag per mail op 
8 oktober jl.

Nu de WKB is aangenomen en er een nieuwe reeks pilotprojecten start, is er vanuit de Regiegroep 
Kwaliteitsborging een toetscommissie samengesteld om vanuit drie invalshoeken (juridisch, 
kwaliteitszorgsysteem, bouwpraktijk) de aangereikte instrumenten te toetsen. De beoordeling wordt 
uitgevoerd op basis van het Protocol P502 Toetskader Toelating Instrumenten (versie 4 september 
2019). In samenspraak met een klankbordgroep worden'vervolgens adviezen gegeven ter 
optimalisatie van de instrumenten. U hebt mij gevraagd om als vast commissielid vanuit de 
bouwpraktijk deel te nemen aan deze commissie. De commissie is ingesteld totdat de 
Toelatingsorganisatie (TO) is opgericht.

Het gezamenlijk op te leveren eindproduct is per instrument een advies over de geschiktheid om bij 
proefprojecten te worden ingezet. In geval van tekortkomingen zal worden geadviseerd hoe deze 
tekortkomingen weg te nemen en binnen welke tijd. Het advies zal met de instrumentaanbieder te 
worden gedeeld, zodat deze de gelegenheid heeft om te reageren.

Bouw Beter* 
Troelstralaan 28 
8014 ZB Zwolle

t.
e. g@bouwbeter.nl 
I. www.bouwbeter.nl

KvK 71653694 
btw NL192968932B01 

nr



1^
Bouw Beter“'

Werkzaamheden ^
De werkzaamheden bestaan uit het primair toetsen, bespreken van de bevindingen met mede 
commissieleden, klankbordgroep eh instrumentaanbieders. Alhoewel tevoren lastig is in te schatten 
hoeveel tijd dit per persoon gaat kosten, is de inschatting minimaal zo'n^^HmUitgaande van 5 
instrumenten en per instrument ^^^oor toetsen en^Hj^oor overleg. Ook dient eenmalig het 

toetskaderte worden bestudeerd, inschatting

Honorarium en overige uitgangspunten
De werkzaamheden worden op basis van regie uitgevoerd. All-in uurtarief is 
Dit tarief geldt voor 2019 en is inclusief reiskosten en overige kosten.

Verder geldt:
• Er wordt zoals gevraagd per direct gestart met de werkzaamheden. Doorlooptijd is ca. 4-8 weken.
• Facturatie vindt na uitvoering van de werkzaamheden plaats en er wordt op basis van bestede tijd 

en kosten afgerekend.
• De aanbieding is 2 maanden geldig.
• Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
• Op deze overeenkomst is op uw verzoek ARVODI 2018 van toepassing.

Waarom Bouw Beter?
Het kan altijd beter in de bouw en de WKB zal hier zeker 
een positieve impuls aan gaan geven. Vanuit ruim 20 jaar 
praktijkervaring draag ik graag mijn steentje bij, ook als lid 
van de toetscommissie instrumenten WKB. Zie ook 
bijgevoegd artikel en CV.

Voor het verlenen van de opdracht kunt u deze offerte 
ondertekenen en verzenden per é-mail naar 
||@bouwbeter.nl

Met vriendelijke groet.
Bouw Beter

1^
Bouw Beter
TRAINING COACHING ADVIES

©

Voor akkoord. 
Ministerie BZK

‘De heer

Bijlagen;

De heer
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Curriculum Vitae van
Versie 10 september 2019

Persoonlijke gegevens

Naam
Voornamen
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum/'plaats 
Burgerlijke staat '

|@bouwbetëf.ril

https://www.linkedin.com/in^

Opleidingen

Master Risicomanagement, Universiteit Twente 

Pedagogisch Didactische Aantekening Hoger Beroepsonderwijs,

2019-heden

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 2014 (dipioma behaald)

Post-HBO registeropleiding Energiebeheer, F&B, Hilversum 2003 - 2004 (diploma behaald)

Post-HBO opleiding Bouwfysica, Avans Hogescholen, Den Bosch 2000 - 2002 (diploma behaald)

HBO Bouwkunde, minor Bouwfysica, Hogeschool Windesheim, Zwolle 1994-1998 (diploma behaald)

HAVO - Christelijk College Nassau Veluwe, Harderwijk 1989-1994 (diploma behaald)

Trainingen/cursussen

Training Basis- en senior kwalificatie examinatoren (BKE-SKE) juni 2018 (certificaat behaald)

Training leden examencommissies (3 daagse) Vereniging Hogescholen mei/juni 2018 (certificaat behaald)

Toezicht in de Bouw, Nederlands Instituut voor de Bouw 2011 (certificaat behaald)

Beknopte didactische training. Interstudie NDO - HAN Arnhem 2011 (certificaat behaald)

Cursus Effectieve Gespreksvoering ICM 2011 (certificaat behaald)

Training projectmatig werken voor projectleiders en adviseurs.
Bureau de Bont, Amersfoort

2009 (certificaat behaald)

Risicomanagement bij bouw en infrastructuur
Stichting Postacademisch Onderwijs, Delft .

2007 (certificaat behaald)

Integratie van duurzame energie
Stichting Postacademisch Onderwijs, Delft

2006 (certificaat behaald)



Werkervaring

2018 - heden Bouw Beter® I training, coaching en advies iwww.bouwbeter.nl)
Eigenaar / senior consultant
Intrinsieke motivatie'in combinatie met discipline zijn de sleutels 
om de bouw beter te maken. Met mijn kennis en ervaring 
begeleid ik bouwteams om de afgesproken kwaliteit zichtbaar en 
aantoonbaar te maken. Free lance vervul ik ondermeer de 
volgende rollen:

Lid accreditatie Hoger Onderwijs - Hobéon (www.hobeon.nl)
Coördinator Hoger Onderwijs / consultant Bouw namens ISSO (www.isso.nl) 
KwaliteitsmanagerTijdelijke Huisvestiging Tweede Kamer (Strukton)

i ir i ü
Bouw Béter®
TRAINING COACHING ADVIES

2005 - heden Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) (www.han.nl) 
Hogeschoolhoofddocent Bouwfysica en Bouwtechniek.
Voor de Academie voor Bouw en Infra - onderdeel van de 
HAN - geef ik inmiddels 13 seizoenen les aan studenten uit 
de praktijk. Het inspirerende hieraan is datje te maken hebt 
met leergierige mensen uit de praktijk. Met name de 
teamgerichte aansturing en de afstudeerbegeleiding heeft 
mijn passie.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HAN University of Applied Sciences

2018 - heden Lid examencommissie Built Environment 
(voorzitter per 1 september 2018)

2014 - heden Stichting Kennisoverdracht
Onderzoek en Ontwikkeling BouwProcesManagement 
(www.bouwprocesmanaeement.org)

Bestuurssecretaris I kerndocent techniek I manager bedrijfsbureau 
Deze private en door CPION erkende Post HBO opleiding is 
uit het bedrijfsleven ontstaan vanuit de behoefte aan 
integrale bouwprocesmanagers. Zelf ben ik kerndocent 
bouw- en installatietechniek en geef ik vanuit mijn rol als 
bestuurssecretaris leiding aan het werkbureau.

STJCHT1H6- _•
kcnmisoveroracmt: onoerzöék en

OMTWtKXCUNG GOUWPftOCESMANACEMEm'°^SKOOB

2015 - 2018 Nieman Kwaliteitsborging (www.niemankwaliteitsborging.nl) 
Manager, Senior Consultant
Deze divisie mocht ik oprichten. In de afgelopen jaren is deze 
divisie gegroeid tot 8 medewerkers waar ik leiding heb gegeven. 
We zijn in de periode 2016-2018 nauw betrokken geweest bij 
diverse pilot projecten en ik ben zelf werkzaam geweest als 
kwaliteitscoach bij de realisatie van Rijkskantoor De Knoop, 
een kantoorlocatie in hartje Utrecht voor 1700 

' rijksambtenaren.

1998 - 2018 Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. (www.nieman.nl)
Senior Projectleider (vanaf 2009 - 2018).
Ik ben nauw betrokken geweest bij de oprichting en groei 
van dé vestiging Zwolle (van 3 haar 40 medewerkers).

ISl
RAADGEVENDE INGENIEURS

NiemanKwaliteitsborging

m
■ RAADGEVENDE IN^GENIEURS

Nieman
mm Groep



1999 - 2008 Hogeschool Windesheim (www.windesheim.nl)
Docent Bouwfysica
Met één jaar ervaring bij -toen nog Adviesburo Nieman B.V.
- mocht ik het vak Bouwfysica doceren aan de 1' en 2' Jaars. 
Een leerzame periode. Vervolgens bijna 10 jaar aan 
Windesheim mogen lesgeven.

Windesheim

Nadere toelichting

Bouw Beter*
Na 20 jaar dienstverband, is een droom uitgekomen: mijn kennis en ervaring delen via een eigen onderneming: 
Bouw Beter training, coaching en advies. Want ten diepste wil ik met al mijn activiteiten de bouw beter maken 
door de mensen heen die deze uitdaging omarmen.

Kwaliteitsmanagement
In de laatste tien jaar heb ik me steeds meer gericht op het monitoren van kwaliteit op de bouwplaats, wat is 
uitgegroeid tot het ontwikkelen van een systeemgerichte wijze van kwaliteitsbewaking, met het accent op de 
eigen verantwoordelijkheid van de aannemer (aantoonplicht) en het op maat inrichten van een objectieve en 
doelgerichte schil van toezicht. Vanuit deze visie geef ik leiding aan een kwaliteitsteam dat op basis van 
systeemgerichte projectbewaking op een kwalitatief inhoudelijke wijzing sturing geeft aan complexe utilitaire 
projecten. Voor de volgende projecten heb ik vanuit Nieman op een praktische wijze invulling gegeven aan 
kwaliteitsmanagement: Provinciehuis Overijssel, nieuwbouw Rentray Rekken justitiële inrichting). Centrum voor 
Levenswetenschappen Groningen, de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum te Amersfoort, het Justitieel 
Complex te Zaanstad en tot mei 2018 ben ik betrokken bij de nieuwbouw van Rijkskantoor De Knoop te Utrecht. 
Momenteel ben ik betrokken bij de totstandkoming van de Tijdelijke Huisvesting van de Tweede Kamer te Den 
Haag en het Alfa College te Hoogeveen.

Integrale projectadvisering / praktische benadering WKB
Ik ben betrokken bij projectgerichte 'op maat' advisering, deelname aan bouwteams, etc. Het bétreft voornamelijk 
Bouwfysische en bouwregelgevingstechnische advisering en voor (zelf ontwikkelende) aannemers (o.a. Nijhuis, 
Plegt Vos, Ter Steege Bouw, Van Wijnen, Salverda, Geveke Bouw), ontwikkelaars (Bouwfonds, Woonconcept, 
Eurocommerce). De inbreng en het advies varieert van initiatieffase (Quick Scans, inspectie bestaande toestand, 
etc.), begeleiding van VO, DO tot aan bouwaanvraag en het controleren van de uitvoeringskwaliteit in de 
realisatiefase

Vanuit mijn rol bij Nieman Kwaliteitsborging ben ik in de periode 2015-2018 nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de kwaliteitborgingsinstrumenten van SWK (VKB) en de Metaalunie (Metaalborg). Zijdelings 
ben ik ook betrokken geweest bij de BRL 5019 en het KiK instrument (van o.a. KOMO, BRIS). Daarnaast ben ik op 
hoofdlijn bekend met het instrument van VVoningborg en AFNL. Diverse proefprojecten zijn in het kader van de 
totstandkoming van de WKB uitgevoerd..

Adviezen Energie 8i Duurzaamheid
Het betreft projectgerichte en beleidsadvisering op het gebied van Energie en Duurzaamheid voor diverse 
corporaties, met name gericht op energetische verbetering van de bestaande voorraad. Geadviseerd voor: De 
Alliantie Eemvallei, Ymere, Omnia Wonen, Centrada, Woonconcept, Woonbeheer Borne, Beter Wonen Vechtdal, 
Beter Wonen IJsselmuiden en Vivare.

Publicaties
Samen met een team van adviseurs is gewerkt aan vakgerelateerde publicaties. Auteur dossier EPBD factsheet 
energiebesparende technieken (AG NL) en themabladen (AG NL) en diverse artikelen in Bouwregels in de Praktijk 
en Bouwwereld.



Lid normcommissie NEN 7120 namens branche energieadviseurs
Ih de periode 2005-2012 heb ik namens de Associatie van EPA-adviseurs en in de laatste jaren tevens voor de 
Federatie van Energieconsulenten deelgenomen aan de normcommissie NEN 7120 (Energieprestatie van 
gebouwen). Van dichtbij de ontwikkeling van deze nieuwe integrale norm meegemaakt en bij de ontwikkeling het 
belang van de adviseur vertegenwoordigd.

Trainingen en cursussen
Naast mijn werk ais senior projectleider en kwaliteitsmanager ben ik al ruim 15 jaar als parttime docent verbonden 
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hier geef ik les op de Academie voor Bouw en Infra, een specifieke 
kopstudie voor studenten uit de praktijk met minimaal 3 jaar werkervaring die in deeltijd hun HBO-diploma willen 
behalen. Daarnaast geef ik diverse vakgerelateerde trainingen voor o.a. Bouwforum (incompany's 
Bouwregelgeving en Detailleren - 'train de trainer' Bouwbesluit 2012) en in de periode 2000-2010 bij F&B te 
Hilversum (energieprestatie). De laatste 2 jaar heb ik veel bedrijven mogen informeren over de komst en impact 
van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en geef ik op dit gebied de volgende trainingen;
• https://www.berghauserpontacademv.nl/aanbod/cl69/van-bouwtoezicht-naar-kwaliteitsboreing-/ 

('omscholing' bouw- en woningtoezichtambtenaren naar kwaliteitsborger);
• https://bouwprocesmanagement.org/kennismodule-interne-kwaliteitsborging-skoob/ (opleiden interne 

kwaliteitsborgers i.s.m. onder andere 5WK / Harry Nieman is bestuursvoorzitter van 5K00B, zie 
https://bouwprocesmanagement.org/bestuur/).

Overig

<einde CV versie 2019.9.10>



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Bouw Beter 
T.a.v. de heer 
Troelstralaan 28”
8014 ZB Zwolle

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouw en Energie

Turfmarkt 147
Oen haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.rjjksoverheld.nl
www.facebook.corn/mlnbzk

wwrw. twitter.com/mlnbzk
Coiitactpersoon

Datum 22 oktober 2019
Betreft Opdracht Beter Bouwen "werkzaamheden lid toetscommissie

instrumenten WKB"

Geachte heer |

Hierbij geef ik u de opdracht inzake voor de werkzaamheden als lid van de 
"toetscommissie instrumenten Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen 
(WKB)".

De opdracht wordt verstrekt conform uw offer^van 9 oktober 2019 met de 
daarin genoemde tijdsbesteding en priJsH||Hncl. BTW. De tarieven betreffen 
een all-in tarief, inclusief reis- en verblijfkosten en alle overige kosten. Het 
maximale budget voor deze opdracht mag niet zonder schriftelijke toestemming 
van de Opdrachtgever overschreden worden.

Specifieke opmerking(en)

Startdatum: Aanvang opdracht na ontvangst opdrachtbrief.
Einddatum: 31 december 2019.
Briefkenmerk: 2019-0000555205.
Referentienummer: H7-101502-11069-46001.
Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken 
van opdrachten tot het verrichten van Diensten (ARVODI 2018) van 
toepassing zijn. De voorwaarden van de Leveranciers zijn uitdrukkelijk 
uitgesloten.
Aan begrippen in deze opdracht die met een hoofdletter aanvangen, komt 
dezelfde betekenis toe die aan deze begrippen in Artikel 1 van de ARVODI- 
2018 wordt gegeven.

Elektronische-facturatie
Uw E-factuur/factureri kunt u aanleveren onder vermelding van referentienummer 
H7-101502-11069-46001 en briefkenmerk 2019-0000555205 aan het 
centrale aanleverpunt voor facturen Digipoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement 
OIN: 00000001003214345000 
T.a.v.

iminbzk.nl

Kennieflc
2019-0000555205

Uw kenmerk
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Nadere informatie hierover kunt u vinden in de financiële bijsluiter: voorschriften 
aan e-factureren van het Ministerie van BZK (bijlage).

Het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niet in acht nemen van de 
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften 
waaronder de vermelding van het referentienurhmer, zorgt ervoor 
dat uw factüur niet in behandeling kan worden genomen en deze zal in die 
gevallen aan u geretourneerd worden.

Indièn u vragen heeft tei^anzierwan deze opdracht, dan kunt u contact 
opnemen met de heer^^^^^^^^^|, bereikbaar op telefoonnummer 06

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

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouw en Energie

Datum
22 oktober 2019
Kenmerti
2019-0000555205

Directeur Bouwen en Energie
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Van:| __________
VerzoSHën^^wöëns3ag 15 januari 2020 08:59 

Onderwerp: FW: Behoeftestellingsformulieren
Bijlagen: 20191030_Formulier_behoeftestelling Risicobeoordelingen en borgingsplannen.pdf; 
20191030_Formuber_behoeftestelling_iukopen Regiegroepwerkzaamheden Harry Nieman.pdf

Bijgaand twee behooftestellingoformuliereu met altkoord vanI

GrJ
Van:_^________
Verzondeu^oensd^
Aan:
Ondewerp^E^enoeftestellingsformulieren

15 januari 2020 08:54

Akkoord

Van: H[||H|||H|H| <jH|||||HjH|@minbzk.ul>

Aan: ^^^HHmg<j^Hjj||H|||H@minbzk.nl> 
Onderwerp^enoene^llingsioimulieren

Bijgaand de bchocftcstellingoformuüeren waar ik het over had:

voor ondersteuning Regiegroep, incl. verslaglegging.
voor onderzoek naar de juiste toepassing van de risicoanalyse.

Tav dat tweede onderwerp nog het volgende:
Om hier onderzoek naar te lamuen doen io een basis nodig en dat zijn de proe^rojecten die nu 

worden gestart. Duis de wijze waarop in de proefyrojecten met de risicoanalyse' wordt 
omgegaan vormt de basis van het onderzoek en naar aanbevelingen of hoe dit verder 
verbeterd kan worden. Een andere onderzoeker zou hierop ook moeten wachten en levert dus 
geen tijdswinst op. Ik heb met||H|[j| besproken en die geeft aan dat hij voor het eerste 
resultaten verwacht in juni mna^a^at ook nfhankcUjk vnn de procfyrojcctcn langer 
doorloopt. Hij kan als daar bij ons behoefte aan is altijd in juni voorlopige resultaten opleveren.

Tav de kosten declareert hij slecht een deel, nameUjk de uren die hij nodig heeft om gegevens 
te achterhalen en gesprekken met belanghebbenden te voeren. De rest is voor eigen rekening.

Als jij akkoord bont, stum ik de formuUeren door richtingI

Gr,

file.7//datad£s,frd.shsdirJil/...wen/Documcnten%20te%20beoordelcn/OËfcrtcs-opdrachtbrirvcn/Boitw%20Bctcr/mail?420bchoeftestclling.tst[33-7-7.020 1^:40:27]



Bouw Beter®
TRAINING COACHING AOVIES

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

de heermumHHm
Verzonden per ma/7.-@minbzk. nl

Referentie 
Behandeld door 
Datum
Betreft

2020-011

6 februari 2020
onderzoek risicobeoordeling WKB

Geachte heerj

Zoals besproken, treft u hierbij mijn offerte aan voor de werkzaamheden die ik zal gaan verrichten 
voor het kwalitatief onderzoek naar de risicobeoordeling WKB. Mijn kennis en ervaring stel ik hiervoor 
graag ter beschikking.

Aanleiding en verzoek
De instrumenten die in het kader van de Wet kwaliteitsborging worden ontwikkeld, hebben tot doel 
de bouwkwaliteit te verbeteren. Omdat uit o.a. economisch oogpunt niet mogelijk is om alle 
bouwprojecten volledig te toetsen zal een risico-inschatting moeten plaatsvinden, inclusief 
borgingsplan, op basis waarvan de toets aan de bouwregelgeving zal plaatsvinden. Een goede risico- 
inschatting en een goed borgingsplan zijn belangrijke succesfactoren voor het beoogde stelsel.

Er is behoefte aan nader onderzoek / inzicht hoe de risicobeoordeling en bijbehorend borgingsplan zo 
goed mogelijk kunnen worden vormgegeven. Eindproduct dient een rapport te zijn dat ons inzicht 
geeft in de randvoorwaarden waaraan de risicobeoordeling WKB als onderdeel van borgingsplannen 
zouden moeten voldoen.

Deze behoefte sluit aan op het advies dat. is uitgebracht door de 'toetsingscommissie instrumenten 
WKB'. Tevens sluit dit aan bij de master thesis die ik in het kader van de master risicomanagement aan 
de Universiteit Twente (UT) mag uitvoeren. De uitwerking van de deelvragen conform bijgevoegd 
voorstel is leidend bij deze opdracht. Eventuele wijzigingen in de master thesis (vereisten UT o.a.) 
vallen buiten het kader van deze opdracht. Oftewel: er wordt conform verzoek van BZK modulair 
gewerkt aan de nu omschreven onderzoeksvragen en dat resultaat wordt opgeleverd.

Bouw Beter* 
Troelstralaan 28 
8014 ZB Zwolle

t.
e. l@bouwbeter.nl 
i. www.bouwbeter.nl

KvK 71653694 
Btw-ld NL002146299B59 

nr



1^
Bouw Beter*

Werkzaamheden
Het onderzoeksvoorstel is toegevoegd als bijlage 1. Afgesproken is dat de resultaten van de deelvragen 
1 t/m 6 modulair worden opgeleverd in 2020 en deze uitwerking leidt tot het vanuit BZK gevraagde 
resultaat. De verdere afronding van de master thesis valt buiten het kader van deze opdracht.

Afgesproken is dat de primaire werkzaamheden voor het ophalen van de informatie / data bij de 
stakeholders (inclusief onderzoek aan de hand van een praktijkcase) en bijbehorende overleg 
(afstemming met instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers, BZK) wordt verrekend. Dit wordt op basis 
van het huidig aantal instrumenten (4) ingeschat inspanning voor
de gehele master thesis). Bijlage 3 van het onderzoeksvoorstel specificeert dit nader. Mocht 
voortschrijdend inzicht leiden tot meer vraag naar onderzoeksdata en/of het ophalen daarvan, dan 
zullen er in onderling overleg nadere afspraken worden gemaakt.

Honorarium en overige uitgangspunten
De werkzaamheden worden op basis van regie uitgevoerd. Uurtarief is|[|||[|||||B kosten.
Op basis van^^^^is dat een taakstellend budget van ^^^^^^[exclusief BTW. Dit tarief geldt 
voor 2020 en is inclusief reiskosten en overige kosten. Verder geldt:
• Er is zoals gevraagd per direct gestart met de werkzaamheden.
• Oplevering en facturatie vindt in 5 termijnen (ca. 2 maandelijks) plaats. Waarbij ais richtlijn geldt:

o Afronding deelvraag 1 nulmeting: maart/april 2020* 
o Afronding deelvraag 2 (wettelijke) verdieping: mei/juni 2020 
o Afronding deelvraag 3 verbreding: juli/augustus 2020
o Afronding deelvraag 4 analyse toepassing RB proefprojecten: september 2020 
o Afronding deelvraag 5 advies per instrument: oktober/november 2020* 
o Afronding deelvraag 6: criteria-set meerwaarde risicobeoordeling WKB: december 2020

• De aanbieding is 2 maanden geldig.
• Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
• Op deze overeenkomst is op uw verzoek ARVODI 2018 van toepassing.
*Op nadrukkelijk verzoek van de instrument-aanbieders worden de deelrapportages aan de 

instrumentaanbieder gescheiden aangeboden. BZK krijgt alle deelrapportages aangereikt.

Waarom Bouw Beter?
^tfet kan altijd beter in de bouw en de WKB zal hier zeker een positieve impuls aan gaan geven. Vanuit 
s ruim 20 jaar praktijkervaring draag ik graag mijn steentje bij.1;^

;'yóbf hét vérlenen Van dè opdracht^kunt u deze offerte ondert^kehen:enLverzénden^per;e'rmail ^aar

Met vriendelijke groet.
'u? 'v'

De heer|

Bijlage: Onderzoeksvoorstel v6 d.d. 2020.2.6

Voor akkoord. 
Ministerie BZK

De heerl
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VERTROUWELIJK*

Onderzoeksvoorstel Master Thesis

"De impact van de risicobeoordeling op het nieuwe stelsel WKB en 

de kwaliteitsborging van bouwprojecten in de praktijk"

Onderzoek in het kader van de Master Risicomanagement (MRM 9)

Auteur

Datum

Opdrachtgever

20 december 2019 / v7.15 februari 2020

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

*Het onderzoek is vertrouwelijk. BZK heeft vyel toestemming gegeven om het onderzoeksvoorstel te delen met 
betrokkenen. Ook worden uitwerkingen op onderdelen vrijgegeven richting betrokkenen.



UNIVERSITY 
OF TWENTE.

DEFINITIEF v7d.d. 2020.2.15 
- VERTROUWELIJK -

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaiies

COLOFON

Onderwijsinstelling

Programma manager 

Beoogd begeleiders

Universiteit Twente
Faculty of Behavioural, Management & Social Sciences 
Professional learning and development 
brienerlolaan 5 
7522 NB Enschede

Opdrachtgever

Contactpersoon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 
Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag

Afstudeerder

werkzaam bij:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Academie Built Environment 
Ruitenberglaan 26 
6826 CC Arnhem
E m a i I @ h a n. n I

Bouw Beter 
Troelstralaan 28 
8014 ZB Zwolle 
Email:[|(a) bouwbeter.nl

Status

Versie

Datum

Definitief

7

15 februari 2020

Pagina 2



UNIVERSITY 
OF TWENTE.

INHOUDSOPGAVE

BEGRIPPENLIJST..............

DEFINITIEF v7d.d. 2020.2.15 
. - VERTROUWELIJK -

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

INLEIDING .;..................;.................................................................................................................................... 5

1.1 Aanleiding............................................................... .............................................................................. 5

1.2 Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen................................................................. ............... .;.........5

1.3 Ontstaan WKB.........................................:............................................................................. ............... 7

1.4 Stand van zaken  .............................................................................................................................8

ONDERZOEKSONTWERP................................................................................................................................10

2.1 Probleemschets.........................   10

2.2 Probleemstelling...................................................................................................................................10

2.3 Doelstellingen......................................................................... 10

2.4 Resultaat.................................................. :........... .............................................................................. 11

2.5 Overzicht stakeholders....................................................................... 11

2.6 Afbakening............................................................................................................................................ 12

2'.7 Risicobeoordeling WKB................................................... 13

2.8 Scope risicobeoordeling WKB.............................................................................................. 14

2.9 Onderzoeksvragen.............................................................   15

ONDERZOEKSAANPAK................................................................. ...................................................................16

3.1 Onderzoeksplan.............................................................. i...................................................................16

3.2 Methode & werkwijze.......................................................................................................................... 17
3.3 Onderzoeksrelevantie............................................... [........................................................................18

3.4 Planning....;............................................................................................................................................19

4 THEORETISCH KADER..................................................;............... ..................................................................20

4.1 Het voornemen tot stelselwijziging nader beschouwd........................................  20

4.2 Generieke risicoprocesstappen........................................................................................................... 21

4.3 Risico en onzekerheid........ ................................................................................................................. 22

4.4 Risicodefinitie..................................  23

4.5 Risicoperceptie..... ............................................................. 24

4.6 Van idee tot uitvoering..............  25

5 nawoord;.................................. ............................................................................................ ;..................... 26

5.1 Dankwoord................   26

5.2 De impact van het hoogst onwaarschijnlijke........................... 26

BRONVERMELDING.

Pagina 3



UNIVERSITY 
OF TWENTE.

DEFINITIEF v7d.d. 2020.2.15 
- VERTROUWELIJK -

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BEGRIPPENLIJST

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur

BB Bouwbesluit

BBL Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Bkb Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen

Bor Besluit omgevingsrecht

BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministerie van)

EKB Externe kwaliteitsborger

IA Instrumentaanbieder

IBK, Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit (Stichting)

IKB Interne kwaliteitsborger

KB Kwaliteitsborger
( ■

KOMO Keuring en Onderzoek van Materialen voor de Overheid

SWK Stichting Waarborgfonds Koopwoningen

TIS Technical Inspection Service

TK Tweede Kamer

TO ToelatingsOrganisatie

VKB Verbeterde KwaliteitsBorging

WKB Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

WTT Woningborg Toetsing en Toezicht

ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan

Pagina 4



UNIVERSITY 
OF TWENTE.

DEFINITIEF v7 d.d. 2020.2.15 
- VERTROUWELIJK -

Miniscerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelades

1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

De afgelopen jaren ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen' (WKB)^ Een wet die sinds 1997 is ontwikkeld, eén lange aanlooptijd kent en vorig jaar 
is aangenomen. Geplande invoerdatum is 1 januari 2021. Doel van de wet is om de bouwkwaliteit te 
verbeteren. Daarnaast gaat de WKB regelen dat wat gebouwd ]s moet voldoen aan de bouwregels. 
Risicobeoordeling neemt hierin een prominente plaats.

Als adviseur/kwaliteitsmanager via Nieman Raadgevende Ingenieurs (1999 - 2018) ben ik al jaren 
betrokken bij het onderwerp en dat nam exponentieel toe vanaf het moment dat ik manager werd 
van Nieman Kwaliteitsborging (2014-2018). Momenteel ben ik actief als zelfstandig trainer, coach en 
kwaliteits- en risicomanager vanuit Bouw Beter (2018-heden) en kom ik dagelijks tegen hoe de 
kwaliteitsborging in de bouw functioneert.

in oktober 2019 ben ik door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 
gevraagd om lid te worden van de toetsingscommissie voor de beoordeling van de instrumenten 
WKB en vanuit deze rol ben ik nauw betrokken bij de beoordeling en ontwikkeling hiervan. Daarom 
wil ik dit onderwerp ook graag aanwenden voor de master thesis, omdat er op dit gebied in 2020 
veel gaat plaatsvinden.

In dit hoofdstuk ga ik kort in op het ontstaan van de WKB, de WKB zelf en de actuele ontwikkelingen, 
die de aanleiding vormen om dit onderzoek uit te voeren.

1.2 Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Het wetvoorstel wordt als volgt geïntroduceerd en nader toegelicht:

“Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. 
Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de 
toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging 
noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de 
bouwende partijen evenwichtiger.

Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. 
Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken 
is gebouwd krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot 
herstelwerkzaamheden. Ook informeert de aannemer de klant over de manier waarop risico's tegen 
schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedeld. 
Daarbij wordt het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever aangescherpt. Het 
depotbedrag wordt pas door de notaris in de macht van de aannemer gebracht, nadat de 
opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik 
wenst te maken." (Eerste Kamer der Staten-Generaal - Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(34.453), 2019)

^Zie voor meer informatie: httP5://www.stichtinaibk.nl/wet-kwaliteitsborKinB-voor-het-bouwen/.
Pagina 5



UNIVERSITY 
OF TWENTE.

DEFINITIEF v7 d.d.'2020.2.15 
- VERTROUWELIJK -

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelades

Met kwaliteitsborging in de bouw wórdt bedoeld hef bewaken van de kwaliteit van ontwerp en 
uitvoering op een zodanige wijze dat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit 
voldoet. In hét huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet op de uitvoering 
volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen 
in de bouw zelfzorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een instrument voor 
kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger (zie schema). ("Stichting 
Bouwkwaliteit", www.stichtineibk.nl. geraadpleegd 14 december 2019).

Feitelijk zou je kunnen spreken van 'privaat wat kan, publiek wat moet': een private kwaliteitsborger 
ziet op grond van een instrument toe op de borging van de kwaliteit zoals uitgevoerd door de 
bouwer. Een landelijke toelatingsorganisatie houdt hier toezicht op.

STELSEL VAN KWAUTEITSBORGING

o SgsffieltssïiitBMüg 
tesgsMis asEfijKme® E 

° (SsiifiititeaitenagCagC'gjSltefl

Toezicht op de werking 
van het stelsel/ 

systeem/instrumentKwaliteitsborger
• Past instrument X toe

Controle van het resultaat van 
toepassing van een instrument

BouwwerkBóuwer

Inhoud Instrument + kwaliteitscontrole per 
gevolgklasse (risico) bepoold door wettelijke criteria

figuur 1: Schematische weergave stelsel van kwaliteitsborging (Bron: www.stichtingibk.nll

Het betreft, zoals bovenstaand overzicht weergeeft, een getrapte toezichtsstructuur, waarbij het 
bouwwerk wordt getoetst door een kwaliteitsborger die op basis van het toepassen van een 
instrument invulling geeft aan zijn/haar taak. De instrumentaanbieder houdt toezicht op de borger 
en voert hiervoor diverse vooraf vastgestelde.audits uit. De toelatingsorganisatie ziet vervolgens toe 
op de instrumentaanbieder en voert steekproefsgewijs ook enkele rechtstreekse controles (reality 
checks) uit.

Essentie van de WKB is dat er op het moment van oplevering een gerechtvaardigd vertrouwen dient 
te zijn dat wordt voldaan aan alle eisen uit het BB (straks: BBL). Dit wordt vastgesteld door binnen 
het stelsel toegewezen erkende private kwaliteitsborger. De gemeente behoudt haar handhavende 
taak.
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Dit betekent dat op het moment waarop de kwaliteitsborger aan de slag gaat, de technische eisen 
waaraan het bouwwerk dient te voldoen (de doelen) wel bekend zijn, echter zal in de praktijk 
moeten blijken dat voldaan gaat worden aan deze eisen. De.onzekerheden die hiermee gepaard 
gaan dienen vooraf te worden onderkénd in een risicobeoordeling als onderdeel van het 
borgingsplan. Onderstaand principe schema geeft deze aanpak schematisch weer ("Stichting 
Bouwkwaliteit", z.d.):

Nieuwe stelsel

oa DG

Bouwent Engineering

- fnstfum«(A en
. kwaitteiti*iorg«r
- Rfsicobeoordeüng 

en borgingsplan Kwaliteitsborger (KB)
figuur 2: Procesmatige weergave stelsel van rolverdeling gedurende het bouwproces 
(Bron: www.stichtineibk.nl / eigen bewerking)

In de AmvB onder § 1.8.2 Regels instrumenten voor kwaliteitsborging wordt in artikel 1.36 de 
Risicobeoordeling voorgeschreven.

De WKB start overigens met eenvoudige bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1. Deze categorie 
bestaat uit onder andere eengezinswoningen en voetgangersbruggen. Binnen enkele Jaren wordt de 
toepassing van de wet opgeschaald naar gevolgklasse 2 en uiteindelijk ook gevolgklasse 3; dit zijn de 
meer complexe bouwwerken (variërend van appartementengebouwen (gk2) tot ziekenhuizen (gk3)).

1.3 Ontstaan WKB
Aan de WKB wordt als sinds 1997 gewerkt, onder‘verantwoordelijkheid van BZK. De publicatie 
"Privaat wat kan, publiek wat moet" (Dekker, 2008) heeft bijgedragen aan een versnelling. Dit 
rapport is opgesteld in het kader van de Fundamentele Verkenning Bouw onder leiding van de 
Commissie Dekker, in opdracht van Kabinet Balkenende IV.

De commissie stelt voor haar opdracht.twee begrippen centraal: "Vertrouwen" en 
"Verantwoordelijkheid". Ze geeft bij deze twee begrippen de volgende uitleg: "De overheid moet 
vertrouwen hebben in de kwaliteit die de bouwpraktijk kan en wil leveren. Daar staat tegenover dat 
de bouwpraktijk dat vertrouwen moet waarmaken en dus daadwerkelijk de verantwoordelijkheid 
hiervoor neemt" (Dekker, 2008, pp. 4).
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De commissie is van mening dat "het gehele stelsel van bouwgerelateerde voorschriften verder kan 
worden gemoderniseerd met als doel de regeldruk en vergunninglast merkbaar terug te dringen. 
Deze benadering veronderstelt een terughoudende overheid, die kaders stelt en faciliteert. 
Vervolgens geeft zij ruimte en vertrouwen - gebaseerd op een scherpe en expliciete 
verantwoordelijkheidstoedeling aan marktpartijen." (Dekker, 2008, pp. 4). De commissie adviseert 
om de preventieve toets aan het Bouwbesluit door het bevoegd gezag af te schaffen, omdat deze 
naar haar mening geen toegevoegde waarde heeft. Ze geeft hiervoor drie redenen (Dekker, 2008, 
pp. 19):

1. "De opdrachtgever zou op hét moment van aanvragen nog niet allé gegevens en berekeningen 
in detail voor handen hebben en deze gefaseerd en vaak niet compleet aanleveren.

2. Het bevoegd gezag moet vooraf bepalen of inzichtelijk gemaakt is dat aan alle eisen van het 
Bouwbesluit zal worden voldaan. De praktijk zou uitwijzen dat door gebrek aan tijd ofwel kennis 
bij het bevoegd gezag dit zelden gebeurt.

3. In de praktijk wordt zelden conform vergunning gebouwd, omdat de vergunde materialen niet 
voor handen zijn, er voortschrijdend inzicht is over de materiaalkeuze of dat er vanuit kosten- 
baten afweging gekozen wordt voor de goedkoopste oplossing".

De commissie stelt dat "gebouweigenaren zelf verantwoordelijk zijn om hun bezit blijvend te laten 
voldoen aan de bouwvoorschriften" en de marktpartijen hun verantwoordelijkheid nog niet nemen. 
Het gemeentelijke toezicht in de gebruik- en beheerfase wordt als gebrekkig bestempeld en stelt 
voor om instrumenten te ontwikkelen, waarmee gebouweigenaren invulling kunnen geven aan hun 
verantwoordelijkheid. Een gezonde risicobenadering wordt door deze commissie aanbevolen; 
"Denkbaar is dat alleen eigenaren van gebouwen, waar sprake is van een duidelijk verhoogd risico, 
een keuringsplicht krijgen." (Dekker, 2008, pp. 20)

1.4 . Stand van zaken

Op 14 mei 2019 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer en 
deze zal naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treden.

Het implementatieplan (Stichting IBK, versie 3.1. d.d. 27 augustus 2019) voorziet in de verdere 
voorbereiding van de WKB tot aan invoering. Hierin is de risicobeoordeling ook als kritieke factor 
genoemd en als bijlage hiervan is de risicobeoordeling opgenomen in het gedetailleerd bouwproces.

In de periode oktober - december 2019 zijn de instrumenten beoordeeld door de 
"toetsingscommissie instrumenten WKB", waar ik onderdeel van uit maak. Vanuit deze commissie 
wordt het effect van de proefprojecten op de instrumenten beoordeeld en (vervolg)adviezen 
gegeven, ter verdere verbetering van de instrumenten en ter voorbereiding op de beoordeling van 
de instrumenten door de Toelatingsorganisatie (TO). Zie bijlage 1 (Stichting IBK, versie l.Ó. d.d. 17 
december 2019) voor een beknopte samenvatting van het resultaat van dit traject. De instrumenten 
zijn in deze periode door het toets-adviestraject verder geoptimaliseerd en deze optimalisatie zal 
worden voortgezet op basis van het verstrekte advies en met behulp van de proefprojecten. Twee 
belangrijke pijlers die uit dit advies volgen en waar ieder instrument op moet verbeteren:

A. risicobeheersing binnen het instrument
B. verbinding tussen de'papieren'werkelijkheid en de praktijk.

Tijdens het WKB congres op 25 november 2019 is de actuele stand van zaken toegelicht en heb ik 
zelf ook mogen spreken over de rol van de kwaliteitsborger (VakmediaNet / Cobouw, 2019). Op dit 
congres is ook toegelicht dat 2020 in het teken zal staan van de proefprojecten. Verlopen deze 
projecten goed, dan zal de WKB per 1 januari 2021 in werking treden. De proefprojecten worden

Pagina 8



UNIVERSITY 
OF TWENTE.

DEFINITIEF v7d,d. 2020.2.15 
- VERTROUWELIJK -

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van de regiegroep kwaliteitsborging die in 
voorbereiding is.

De commissie heeft alle instrumentaanbieders Uitgedaagd om op beide hoofdthema's zich lerend op 
te stellen en optimalisatrès doorte voeren. Met dit onderzoek wil ik deze praktijk op de voet volgen 
(2020) en parallel aan de start van dit stelsel (voorjaar 2021) de analyse hiervan uitwerken in deze 
master thesis.

Pagina 9



UNIVERSITY 
OF TWENTE.

DEFINITIEF v7d.d. 2020.2.15 
- VERTROUWELIJK -

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

2 ONDERZOEKSONTWERP

2.1 Probleemschets

De instrumenten die in het kader van de WKB zijn/worden ontwikkeld, hebben tot doel om de 
bouwkwaliteit te verbeteren. De verplichte 'risicobeoordeling WKB' is hierin maatgevend, omdat:

a.

b.

d.

Het uit economisch oogpunt niet mogelijk is om alle bewerkingen te toetsen, er zal dus een 
risico-inschatting moeten plaatsvinden en op basis hiervan kan het borgingsplan navolgbaar 
worden ingericht.
Om haar handhavende taak goed te kunnen verrichten zal een deel van de risico's door 
gemeentes gaan worden aangedragen (Van Ginkel, 2020). De risicobeoordeling zal gemeentes 
ook het vertrouwen moeten gaan geven in de nieuwe aanpak volgens de WKB (niet het 
gemeentelijk toezicht, maar de private kwaliteitsborger gaat het technisch inhoudelijke werk 
verrichten)*.
Het opstellen van een risico-beoordeling dwingt de kwaliteitsborger tot vooraf nadenken over 
vvaar het mis kan gaan.
Een actief risicodossier kan achteraf leiden tot minder (juridische) gevolgen (Irfan, 2017).

De risicobeoordeling is hiermee cruciaal voor de bouwkwaliteit en kent een prominente plaats in het 
proces van kwaliteitsborging. Want alleen met een (actuele) risicobeoordeling valt goed in te 
inschatten of er een gerechtvaardigd vertrouwen kan komen waarmee voldaan gaat worden aan de 
technische eisen uit het Bouwbesluit. Het effect van de onzekerheid dient hierop doelgericht in een 
risicobeoordeling - als onderdeel van het borgingsplan - te worden uiteengezet (AMvB). Probleem is 
dat dit nu wel goed op papier is omschreveri, maar dat er nog te weinig ervaring mee is opgedaan.

*Opstellen en vaststellen van de risicobeoordeling vindt plaats door de externe kwaliteitsborger en 
dit is een nieuwe rol, waarbij informatie uit de bouwketen nadrukkelijk wordt betrokken bij dit 
oordeel. Bij de beoordeling van de instrumenten is gebleken dat het onderdeel risicobeoordeling en 
weging van de kwaliteit van informatie nog onontwikkeld is, terwijl dit een belangrijke succesfactor 
is voor de invoering van de wet en het draagvlak in de bouw voor deze wet.

2.2 Probleemstelling

De 'risicobeoordeling WKB' draagt - als onderdeel van het borgingsplan - onvoldoende bij aan de 
minimaal te behalen bouwkwaliteit.

2.3 Doelstellingen

jDoel van het onderzoek is dat de instrumenten voor kwaliteitsborging worden verbeterd, en dan 
specifiek de risicobeoordeling als onderdeel van het borgingsplan.

Doel jn het onderzoek is het in kaart brengen van de criteria waaraan de door een instrument 
voorgeschreven risicobeoordeling van een bouwproject moet voldoen.

Dit sluit aan bij de twee verbeterthema's die vanuit de toetsingscommissie zijn meegegeven aan de 
regiegroep kwaliteitsborging, namelijk:

A. verbeter de werkwijze van de risicobeoordeling in de praktijk;
B. draag bij aan de verbinding tussen papieren werkelijkheid en praktijk.
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2.4 Resultaat

Dit onderzoek zal:

Instrumentaanbieders inzicht geven in het gebruik van de risicobeoordeling in de praktijk als 
onderdeel van hun instrument.
(PotentiëleVkwaliteitsboreers helpen om de duiding van de risicobeoordeling te verbeteren. 
BZK als opdrachtgever van dit onderzoek wijzen op de kansen en bedreigingen die de 
risicobeoordeling met zich mèebrengt.

2.5 Overzicht stakeholders

Het onderzoek focust zich op de ontwikkeling die de kwaliteitsborgër en instrumentaanbieder 
komend Jaar in de praktijk gaan doormaken en spitst zich toe op het op- en vaststellen van de 
risicobeoordelingen die in het kader van de proefprojecten tot stand komen. De volgende partijen 
zijn toegelaten tot de proefprojecten^:

■ KiKfKOMOl
■ Kwaliteitsborgers: gBOU. B.V. Kwaliteitsborgers voor de bouw

• Technical Inspection Service (TIS)
■ Kwaliteitsborgers: IRI-BRI, Seconed, BouwQ, PlanGarant

• Verbeterde Kwaliteitsborging (SWK)
• Kwaliteitsborgers: Neem contact op met SWK

■ Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) ^
• Kwaliteitsborgers: Neem contact op met Woningborg

In ondefstaarid overzicht zijn deze betrokken partijen schematisch weergegeven, waarbij het 
onderzoek zich primair richt op de wisselwerking die in het kader van het advies tüssen 
instrumentaanbieder en kwaliteitsborgers gaat plaatsvinden (lichtblauwe kader):

Wetgever

ToelatincMrganisaue 
ZBOMin m

tnstjojnei.taenbteders

imtrtvaltteits'borgèrs, ‘ .

• t C*'. ' ' ■; •

/5SBE3SB

figuur 3: Schematische weergave TO, iA, KB en markt
(eigen overzicht gebaseerd op Stichting iBK, overzicht lA/KB 18.12.2019)

^ Zie https://www.stichtingibk.nl/proiecten/. geraadpleegd 2020.2.15 
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2.6 Afbakening

Buiten het kader van dit onderzoek valt:

De (door)ont\wikkeling van WKB en alle bijbehorende aanpalende regelgeving (AmvB, BBL etc.); 
- Het oprichtingstraject van de TO als ZBO;

De lessen die.uit de proefprojecten komen in relatie tot de samenwerking met opdrachtgevers, 
gemeenten, bouwers, bouwketen; adviseurs en gebruikers.
Nieuwe stakeholders 
Alle financiële aspecten.

Wel zijn de resultaten van dit onderzoek bruikbaar voor de markt, om inzichtte geven in de 
voordelen van de risicogerichte aanpak door kwaliteitsborgers en instrumentaanbieders.
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2.7 Risicobeoordeling WKB

Het document P205 "Protocol toetskader toelating instrument voor kwaliteitsborging" (Stichting IBK, 
versie 1.4. d.d. 4 september 2019) geeft een kwalitatieve omschrijving van de risicobeoordeling op 
basis van WKB artikel 7ac en 7ad. Doel van dit kader is toelating van de instrumenten tot het 
wiettelijke stelsel in beginsel voor toelating aan de proefprojecten.

De maatregelen 
evaluerenrisicorapportage

(communicatie 
en overleg)

(borgingsplan)

Doelen bepalen

Al dan niet risico- 
beheersmaatregelen nemen

Risico’s classificeren

Risico’s identificeren

figuur 4: Invulling risicobeoordeling WKB volgens kader P205

Een instrument wordt op dit onderdeel als voldoende beschouwd indien (drempelwaarde):
• Methodiek risicobeoordeling ten minste de volgende stappen bevat:

1. Doel bepalen;
2. Risico's identificeren;
3. Risico's classificeren;
4. Risicobeheersmaatregelen nemen (analyseren);
5. Maatregelen evalueren (= uitvoering borgingsplan).

• De risicobeoordeling is transparant en reproduceerbaar; beoordelingsresultaten zijn 
'naspeurbaar'.

De "toetsingscommissie instrumenten WKB" heeft in de periode september - december 2019 
onderzoek gedaan of de aangeleverde instrumenten voldoen aan deze criteria. Vastgesteld is dat de 
volledige risicomanagementcyclus in alle instrumenten momenteel nog onvoldoende aanwezig is. In 
2Ó20 zal Juist dit aspect nader invulling moeten gaan krijgen. De resultaten uit de proefprojecten 
worden voor dit onderzoek aangewend (praktijkcases^).

^ Zie onderzoeksmodel paragraaf 3.2. 
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2.8 Scope risicobeoordeling WKB

Door Stichting IBK is in een memo* de scope van de risicobeoordeling in het kader van de WKB 
omschreven:

Mte/lre risico's werden m I In de beoordeling (uitwerking van i.36Ud 3 conceptbesluit)
Dé beoordeling van de risico's van de bouwwerkzaamheden is gericht op die as(»cten die er toe 
kunnen leiden dat het ulteindeifjke bouwwerk niet voldoet aan de voorschriften van het BBL, 
inclusief maatwerkvoorschriften en -regels. In het bestuursakkoord Is aangegeven dat bij de 
beoordeling van de risico's bijzondere aandacht moet worden gegeven aan onderdelen van het 
bouwwerk die aan het zicht worden onttrokken; Het bestuursakkoord geeft verder aan dat "In de 
risicobeoordeling zal moeten worden Ingegaan op de samenhang met andere (lokale) voorschriften 
zoals het bestemmingsplan/ omgevingsplan (4) en afwljkingsverzoeken daarvan (4), welstand (4), 
monumenten (4), adviezen van de veiligheidsreglo/brandweer (1 én 3), en de lokale toepassing 
van gelijkwaardigheid (1) en maatwerkvoorschriften (4) bij verbouw/tran^ormatle."

Bij het beoordelen van de risico's moeten orwlerstaande aspecten worden meegenomen en als 
zodanig herkenbaar in het borgingsplan terugkomen (zie ook de nummering in de tekst hiervoor):
0. De voorschriften in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze voorschriften zijn de primaire 

basis voor de beoordeling van de risico's, waarbij extra aandacht besteed moet worden aan die 
onderdelen die aan het zicht onttrokkeri worden. Denk hierbij aan wapening. Isolatie, etc.

1. Gelijkvraardlge maatregelen moeten voldoende onderbouwd zijn. De beschrijving en 
onderbouwing van gelijkwaardige maatregelen maken tevens deel uit van het dossier bevoegd 
gezag.

2. Maatwerkregels (duurzaamheid, energiezuinigheid) die op basis van BBL van toepassing zijn 
op/in een bepaalde gebouwsoort of bepaald gebied maken onderdeel uit van het 
beoordelingskader van de kwaliteitsborger en worden dus meegenomen in de beoordeling en 
het borgingsplan.

3. In het omgevingsplan kunnen ook maatvirerkregels worden Opgenomen in het kader van 
bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid voor hulpdiensten (zoals nu opgenomen in 
hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit 2012). Deze dienen in sommige gevallen afgestemd te 
moeten worden met de brandweer. Zowel de voorschriften in het omgevingsplan als ook de 
afstemming met de brandweer moet terugkomen in de beoordeling en het borgingsplan.

4. Voor zover er sprake is van invloed op het uiteindelijk voldoen aan de overige genoemde 
voorschriften van het omgevingsplan (welstand, monumenten, bestemming) worden deze 
meegenomen in de beoordeling. Deze voorschriften zullen in principe in de vorm van 
maatwerkvoorschriften door het bevoegd gezag zijn gekoppeld aan de (ruimtelijke) 
omgevlngsplanvergunning.

De genoemde punten zijn dus alleen aan de orde voor zover er sprake is met een relatie met de 
bouwtechnische voorschriften in het BBL dan wel met een uit het BBL voortvloeiende bevoegdheid 
tot het opstellen van maatwakregels. De beoordeling gaat niet in op de mogelijke risico's dat 
strijdigheden ontstaan met de voorschriften van het omgevingsplan zelf. Dit behoort niet tot de 
wetteiijke taak van de kwaliteitsborger.

De gmeente toetst het bouwplan tijdens de vergunnlngprocedure voor de omgevingsplanactiviteit 
aan de betreffende voorschriften en houdt toezicht op het naleven van de algemene regels van het 
omgevingsplan en eventuele maatwerkvoorschriften.

*takitbron: Melding en risicobeoordeling WKB, Stuurgroep kwaliteitsborging v2.0. d.d. 6 september 2019

De analyse van de risicobeoordeling WKB vindt plaats vanuit deze scope. Een toelichting op de 
risicobeoordeling WKB is uitgewerkt op zowel proces als inhoud (Vos, 2019).
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2.9 Onderzoeksvragen

Het succes van het nieuwe stelsel wordt bepaald door een borgingsplan met daarin opgenomen een 
risicobeoordeling die de onzekerheden op het doel (Van Staveren, 2015), namelijk het voldoen aan 
de technische voorschriften uit de regelgeving. Juist kan inschatten en waarbij deze beoordeling als 
praktisch sturingsmiddel dient bij de beoordeling van de technische eisen.

De vraag is dan ook of de risicobeoordeling in het kader van de WKB voldoende objectief, bruikbaar 
en/of effectief is, de hiervoor benodigde inspanning voldoende bijdraagt aan het zicht op de 
onzekerheden en het daarmee beheersen van de risico's en de risicobeoordeling mogelijk leidt tot 
verhoging van de bouwkwaliteiten uiteindelijk tot een tevreden klant? Uiteindelijk zal dit onderzoek 
antwoord gaan geven op welke wijze de risicobeoordeling bijdraagt aan de effectiviteit van de WKB.

Hoofdvraag

Wat is de meerwaarde van de "risicobeoordeling WKB" bij de beoogde 
verbetering van de bouwkwaliteit op projectniveau?

Deelvragen (inclusief korte toelichting)

1. Hoe vindt de risicobeoordeling WKB door de IA en KB's momenteel plaats?
Hét betreft een nulmeting die plaatsvindt aan de hand van enkele diepte-interviews en analyse 
praktijkcases.

2. Wat is de (wettelijke) bedoeling achter de "risicobeoordeling WKB"
Het wetteliJk kader zoals in de AmvB en bijbehorende documenten is omschreven wordt 
bestudeerd om hierop een antwoord te krijgen. Tevens wordt dit vergeleken met hoe 
risicobeoordeling in andere branches plaatsvindt. Diverse literatuur wordt bestudeerd.

3. Zijn er andere wettelijke risicobeoordelingen in de bouw en zijn er voorbeelden van de inzet van 
risicobeoordelingen bij andere branches?
Een kwalitatief verkennend onderzoek wordt uitgevoerd.

4. Welke ervaringen zijn er met de "risicobeoordeling WKB" opgedaan tijdens de proefprojecten? 
De ervaringen worden, verzameld en geanalyseerd. Er wordt nagegaan hoe de papieren 
werkelijkheid van de verplichte "risicobeoordeling WKB" zich verhoudt tot inzet in de praktijk.

5. Welke prikkels zijn er per instrument aanwezig om de inzet van de "risicobeoordeling WKB" op 
projectniveau te (blijven) verbeteren?
In gesprekken met /A's, KB's en andere betrokkenen wordt dit in beeld gebracht. Via interviews 
en enquêtes wordt het antwoord op deze vraag verkregen. Dit zal niet alleen gaan om de /A's en 
KB's, maar ook wordt gekeken naar de invloed van de wetgever en eventuele andere actoren die 
hier een rol (gaan) spelen.

6. Wat is het gewenste format van de 'risicobeoordeling WKB' voor invoering per 1.1.2021 
Met de uitkomsten uit de antwoorden op deelvraag 1 t/m 5, aangevuld met tussentijdse 
adviezen vanuit de toetsingscommissie en een gesprek met experts in een focusgroep willen we 
een gewenst format vaststellen.
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3.1 Onderzoeksplan

De fasering en uitwerking zal als volgt plaatsvinden;

MinistÊiie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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figuur 5: Schematische weergave onderzoeksplan

Er wordt modulair toegewerkt naar de antwoorden op deelvraag 1 t/m 4, welke vervolgens per 
instrument (deelvraag 5) en generiek (deelvraag 6) worden aangewend om de meerwaarde te 
definiëren.

Pagina 16



UNIVERSITY 
OF TWENTE.

DEFINITIEF v7 d.d. 2020.2.15 
- VERTROUWELIJK -

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Kooinkrljksrelacjes

3.2 Methode & werkwijze

De literatuur maakt onderscheid tussen theoretisch onderzoek (theorie-ontwikkelend of theorie- 
toetsend) en praktijkgericht onderzoek (probleem signalerend, diagnostisch, ontwerpgericht, 
verandergericht of evaluatief onderzoek) (Verschuren en Doorewaard, 2005, p.26-35) en tussen 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De analyse en diagnose in dit onderzoek zijn grotendeels 
gebaseerd op praktijkgericht en kwalitatief onderzoek.

Voor de beantwoording van hoofd- en deelvragen worden de volgende methoden ingezet:

Literatuur
Zie ook het vooronderzoek in 
hoofdstuk 4 'Theoretisch kader'

Interviews / enquêtes

Onderstaand is per deelvraag concreet per methode aangegeven hoe het onderzoek wordt ingevuld 
en in welke mate (omvang kleuren geeft de verhouding weer).

Deelvraag 1: Hoe wordt de risicobeoordeling WKB door de IA en KB's ingezet?
Diepte- 
interviews 
met alle lA's, 
enkele KB's 
en experts.

Risicodefinitie (van Staveren, 2015)
Gedelegeerd toezicht: bestuurskundige en juridische 
beschouwingen (Van der Heijden, 2010)

1

smDeelvraag 2: Wat is de wettelijke bedoeling achter de "risicobeoordeling WKB
AmvB (ontwerpbesluit WKB)
Kader instrumenten (Stichting IBK)
Zie paragraaf 4.4
Kwaliteitsborging voor het bouwen Het 
nieuwe stelsel in de bouw (Vos, 2019)__

Analyse instrumenten en verbetering 
per instrument.

Diepte-interviews 
enkele experts

(S3eQ[IÖpC[ï)C®(^^

ke risicobeoordelingen in de bouw / andere branches?
Diepte-interviews 
enkele experts. I

Deelvraag 4: Welke ervaringen zijn er mét de "risicobeoordeling WKB" opgedaan tijdens de 
proefprojecten? ________ __________

Diepte-interviews met gebruikers 
(kwaliteitsborgers, gemeenten, bouwers)

efotLoi i
i

Deelvraag 5: Welke prikkels zijn er per instrument aanvvezig om de inzet van de "risicobeoordeling 
WKB" op projectniveau te (blijven) verbeteren?

E-enquête 1 1 1 1 i I if i

Gesprekken met
instrumentaanbieders

Deelvraag 6 zal worden gegenereerd met de uitkomsten van deelvraag 1 t/m 5. Dit leidt tot een set 
van kwalitatieve criteria voor een optimale "risicobeoordeling WKB".
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3.3 Onderzoeksrelevantie

Het onderzoek geeft inzicht in de opbouw en toepassing van de 'risicobeoordeling WKB' zoals door 
de 4 instrumenten op basis van het wettelijke kader is ingericht. Dit wordt enerzijds gevoed door de 
WKB zelf en anderzijds komt deze tot uiting in de praktijk. De 'risicobeoordeling wkb' staat in dit 
onderzoek dus tussen enerzijds de beoogde verbeterde bouwkwaliteit en anderzijds de bouwpraktijk 
in. Onderstaand schema geeft dit weer:

Doel stelsel WKB: verbeterde bouwkwaliteit

1
-t

---------

Risicobeoordeling WKB

iDiXpi^
[F®®a^ps®lp

Proefprojecten

Kwaliteitsborging in de praktijk

figuur 6: Schematische weergave positie risicobeoordeling wkb 

Wetenschappelijke relevantie
De 'risicobeoordeling wkb' is een gebied waar nog geen onderzoek naar is verricht. Dit is deels ook 
onmogelijk, omdat namelijk dit jaarvia proefprojecten data vrijkomt en de formele inwerkingtreding 
naar verwachting pas 1.01.2021 zal zijn. De wetenschappelijke bijdrage zal dan ook pas gedurende 
het onderzoek duidelijk worden. Wel kan onderzoek wetenschappelijk gezien relevante informatie 
opleveren als het gaat om de toepassing op en het effect van risicobeoordelingen binnen èen 
wettelijk kader.

Praktische relevantie
De uitkomsten van dit onderzoek geven zicht op de praktische werkwijze van de betrokken 
instrumentaahbieders en.kwaliteitsborgers (zie paragraaf 2.5.) en het effect hiervan op het nieuwe 
stelsel.
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3.4 Planning

Het tijdspad voor het (hoofd)onderzoek is in onderstaande planning weergegeven:

Ccrsta K«Kr (3019)- wa icwalUeiesbMSlng voor ha batm (3«.^)|Dettcr,

Hairnaa. (7a08^'^tom3R;c^’S:re « souw.
van Sbvoet. ICTti. (201S); <

Gcsptcicten ma lAI:

- prattjbaaa (tneetotnaao}
• «wragen tahoudelltfce Martiade R3 WK9

V«name!ea flaö uil taS vele (vö U's « K3't)

AiotlMA/dnttftsieliBfl crlttfta varuads pransfc (bat pnatea)

UltnakfetQ foiwp» farcen Btfit anondtta i

Noodzaak tijdspad

De resultaten worden modulair uitgewerkt en in delen opgeleverd ([]), dat wil zeggen dat de 
beantwoording van de deelvragen als tussenresultaat van het onderzoek beschikbaar wordt gesteld 
aan BZK. Dit is ook de nadrukkelijke wens vanuit BZK. De resultaten van dit onderzoek kunnen dan 
namelijk worden meegewogen om te beslissen óf de WKB, die nu gepland staat voor 1 januari 2021, 
daadwerkelijk op die datum in gang gezet wordt.

Een uitvergrote versie van de planning is opgenomen als bijlage 2.
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4 THEORETISCH KADER

4.1 Het voornemen tot stelselwijziging nader beschouwd

In zijn proefschrift met de titel 'De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische 
voorschriften in het publieke bouwrecht' (de Haan, 2017) wordt ingegaan pp het wetsvoorstel WKB 
en de historisch structurele wijzigingen die de WKB behelst.

De belangrijkste kenmerken, namelijk het toetsmoment (dat wat gebouwd is moet voldoen) en de 
toetser (de bouwtechnische toets vindt straks niet meer door de gemeente, maar door een private 
partij plaats op basis van een instrument) worden uiteengezet en onderbouwd. Het advies van de 
commissie Dekker en de rapporten die daarna verschenen zijn leiden de lezer naar een 
vereenvoudigde weergave van het voorgenomen stelsel. Achtereenvolgens zijn de reacties hierop 
samengevat, eveneens wordt het advies toegelicht dat de Raad van State hierover heeft afgegeven. 
(deHaan, 2017, pp. 16-27).

Het proefschrift legt vervolgens de bestaande knelpunten bloot, gaat in op de voorgestelde 
wijzigingen in het geldende stelsel en spitst zich toe op de constructieve veiligheid. Het geeft inzicht 
in de juridische consequenties van de wetswijziging en analyseert de consequenties op praktische 
vyijze, ondermeer aan de hand van voorbeelden uit proefprojecten. Tevens worden de (politieke) 
beschouwingen over de WKB gerapporteerd en wordt uitvoerig verwezen naar diverse 
Kamerstukken die zijn opgesteld in het kader van de WKB.

De Haan steunt de invoering van het stelsel, omdat het leidt tot de beoogde hogere bouwkwaliteit. 
De 15 aanbevelingen die ter verbetering van het stelsel zijn gedetailleerd richten zich op zowel de 
wettekst als de BOR.

In het kader van dit onderzoek sluit de volgende aanbeveling naadloos aan: "Aanbeveling aan de 
wetgever 12: Bepaal in de Regeling Omgevingswet dat bij meldingsplichtige bouwwerken een 
risicobeoordeling bij de melding moet worden ingediend." (de Haan, 2017, pp. 312).

De slotbeschouwing (de Haan, 2017, pp. 312-313) vat de (Politieke) spanning van de afgelopen jaren 
kernachtig samen en geeft de kracht van het wetsvoorstel weer: het gaat erom dat het gerealiseerde 
Bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet en dat er door private toetsers wordt verklaard dat hier 
sprake van is.
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4.2 Generieke risicoprocesstappen

De risicobeoordeling WKB (zie paragraaf 2.5.) sluit naadloos aan op de generieke 
risicomanagementcyclus (van Staveren, 2015, pp. 64-72, met name tabel 2.2. pp.70) en daarmee 
bij de geclassificeerde risico indeling volgens COSO-ERM, NEN-ISO 31000 en RISMAN.

§®ggS6tl©OT®fö®

»ac6, ' ©®eeto(ffw8ffi®

boelen bepalén
Identificeren
Ciassificerei;i

Beheerse

Evalueren

Overdracht

raefi®®i?ins®sge«k) 2017 p (fÖSteOSiQSOiB) 2018

Öbjectlyeisétting

Event identification

Risk assessment ^

Risk response 
control activities
Monitoring'

Communication

eflgGfl=(is® gas®®
: êesoüoi&swïjgaag

yaststelle n context

Risicor identificatie
Risicoanalyse

Risico-evaluatié
Risicobehandeling

Monitoring

Communicatie

Vaststellen doel

Risico’s in kaart

Belangrijkste risico’s
Beheersrnaatregelen 
in kaart en uitvperen
Evalueren

Actualiseren risico
analyse

Tabel 3: Overéénkomst risicoprocesstappen

Uit het adviestraject in de periode september - december 2019 volgt dat alle instrumenten op dit 
punt onvoldoende ontwikkeld zijn en er ligt een duidelijke opgave aan alle lA's om aan de slag te 
gaan om de zes generieke risicoprocesstappen te gaan implementeren. Hiermee ligt onomstotelijk 
vast dat de 6 stappen van de risicomanagementcyclus (van Staveren, 2019) ook in de 
risicobeoordeling van de WKB aanwezig dienen te zijn:

;RM stap 2; risico's :v
'identificeren 

• •• ■__ _________ L-J

RM Stap 6: risico's 

rapporteren

RM stap 5: risico's 

evalueren

RM stap 3: risico's 

classificeren

RM stap 4: risico- 

maatregelen

figuur 7: RM stappen (Van Staveren, 2019)

Pagina 21



UNIVERSITY 
OF TWENTE.

DEFINITIEF v7 d.d. 2020.2.15 
- VERTROUWELUK -

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Konlnluljks relaties

4.3 Risico en onzekerheid

Omdat hetgeen wat gebouwd is moet voldoen aan de technische voorschriften, is er bij de melding 
van de start van de bouw nog onzekerheid of er wordt voldaan aan de eis. Veel wetenschappelijke 
literatuur koppelt de termen risico en onzekerheid. Om een duidelijk beeld te krijgen van de relatie 
tussen onzekerheid en risico is het belangrijk om eerst duidelijk zicht te krijgen op de term 
"onzekerheid". Volgens Van Staveren (2015, pp.40) bestaan er twee soorten onzekerheden: 
aleatorisch of epistemisch. Van Asselt & Rotmans (2002) beschrijft aleatorisch als variabiliteit of 
objectieve onzekerheid en epistemisch als beperkte kennis of subjectieve onzekerheid. Er zijn 
verschillende bronnen van objectieve onzekerheid (Rowe W., 1994) en van subjectieve onzekerheid 
(Van Asselt & Rotmans, 2002).

willekeur van de natuur Aantal dagen met neerslag in een jaar
Verscheidenheid van perceptie Rentepercentage voor een lening
Menseliik gedrag Waarmaken van een belofte
Sociale, economische en culturele dynamiek Effectiviteit van wetgeving
Technologische verrassingen Onverwachte innovatie

tabel 1: Bronnen van objectieve onzekerheid (Rowe W., 1994)

Onnauwkeurigheid We weten het ongeveer
Gebrek aan viraarnemingen We hadden het kunnen weten
Praktische onmeetbaarheid We weten wat we niet weten
Conflicterende informatie We weten niet wat we weten
Verminderbare onwetendheid We weten niet wat we niet weten
Onvoorzienbaar We zullen het nooit weten
Onherleidbare onbekendheid We kunnen het niet weten

tabel 2: Bronnen van subjectieve onzekerheid (Van Asselt & Rotmans, 2002)

Samerigevat leidt dit tot de volgende werkdefinitie (Van Staveren, 2015 pp.40) "Onzekerheid is 
onvolledige zekerheid die wordt veroorzaakt door onvermijdelijke variatie en/of gebrek aan 
informatie".

Naast de bovenstaande omschreven onzekerheden is er ook een relatie met risico's.
Halman (Halman J., 1994) interpreteert op basis van Rowe (Rowe, 1977) een risico als een 
procesketen. Deze procesketen bestaat uit een gebeurtenis/activiteit die een effect heeft. Dit effect 
zorgt voor een blootstelling met schadelijk gevolg, in het kader van de WKB is dat het niet voldoen 
aan de regelgeving en daarmee het gevaar op niet kunnen afgeven van de verklaring. In elk van deze 
ketenonderdelen is een bepaalde mate of vorm van onzekerheid aanwezig (Halman, 2008):

Oorzaak Gevolg

Schadelijke
consequentie

Onzekerheid

Gebeurtenis/
activiteit Effect Blootstelling

figuur 8: Risico als aen keten van oorzaak tot gevolg. Gebaseerd op Halman (1994)
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4.4 Risicodefinitie

Volgens (Chia, 2006) zijn er vier karakteristieken van een risico die over het algemeen in alle 
definities voorkomen. Een risico is een gebeurtenis in de toekomst die een waarschijnlijkheid heeft 
en een effect. (Williams, 1996) en (Nieto-Morote & Ruz-Vila, 2011) beschrijven dat een risico bestaat 
uit een waarschijnlijkheids- en een gevolgcomponent.

De risicobeoordeling WKB sluit aan bij gangbare definities van een risico:

• (Aven, 2010) omschrijft risico's als gebeurtenissen (initiëren van gebeurtenissen, scenario's), 
gevolgen (uitkomsten) en waarschijnlijkheden.

• Het Project Management Institute (2013) definieert project risico als: Een onzekere gebeurtenis 
of conditie die, als het optreedt, een positief of negatief effect heeft op één of meerdere 
projectdoelstellingen, zoals de scope, de planning, kosten en kwaliteit. De WKB hanteert echter 
alleen een ondergrens (voldoen aan technische voorschriften Bouwregelgeving) en er is geen 
'waardering'voor de positieve effecten.

• Het UK Association for Project Management (APM) (Simon, Hilson, & Newiand, 1997) definieert 
risico als: Een onzékere gebeurtenis of set van omstandigheden die, als ze optreden, een effect 
hebben op de prestaties van de project doelstellingen.

• Ward & Chapmen (2003) geven de definitie uit de Oxford Dictionary: Gevaar, kans op slechte 
gevolgen, verlies, blootstelling aan kans op letsel of verlies.

• De ISO 31000 (ISO, 2009) definieert risico als: Effect van onzekerheid op doelstellingen. Waarbij 
effect een positief of negatief afwijken is van datgene wat verwacht wordt en risico wordt 
uitgedrukt in gebeurtenissen met consequenties van een bepaalde waarschijnlijkheid van optreden.

• Uiteindelijk dient het effect van de onzekerheid op doelen (Van Staveren, 2015) te worden 
geëlimineerd. Het voldoen aan het Bouwbesluit is in het kader van de 'risicobeoordeling WKB' 
het onomstotelijke doel en alle onzekerheden die tijdens het bouwtraject hier invloed op 
(kunnen) hebben dienen hierin te worden opgenomen.

Hiermee is aangetoond dat de bovengenoemde literatuur risico voornamelijk definieert als het 
product van kans maal gevolg, maar dat de meer wetenschappelijke literatuur hier een kritische 
noot aan toevoegt door te benadrukken dat er meer aspecten zijn die bij een risico van belang zijn. 
Vooral de meer menselijke en subjectieve factoren worden hier benadrukt.

Door de genoemde risico-definities te leggen naast de 'risicobeoordeling WKB' (zie paragraaf 2.5. 
en 2.6.), kunnen we vaststellen dat meerdere risicobenaderingen van belang zijn voor dit 
onderzoek.

Binnen het onderzoek worden dan ook beide wetenschappelijke perspectieven benut; de 
aanwezigheid van de meer "smalle" kans x gevolg benadering versüs de bredere benadering vanuit 
onzekerheid en overige factoren.
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4.5 Risicoperceptie

Naast het tot nu toe geschetste kader met betrekking tot de WKB, de generieke risicoprocesstappen, 
de onzekerheden en de risico's die binnen de technische voorschriften als "harde" spectrum van de 
risicobeoordeling WKB een rol spelen, is er ook de "zachte" kant, namelijk de invloed van de mens 
zelf.

Ondanks dat er met de inzet van instrumenten een zekere mate van regulering zal plaatsvinden, is 
iedere instrumentaanbieder en iedere kwaliteitsborger uniek en zal hij of zij op individueel niveau 
afwegingen maken bij de totstandkoming van de risicobeoordeling. De inschatting van de risico's 
wordt beïnvloed door de kennis en ervaring van het individu, de ervaring met het specifieke type 
borgingplan waarbinnen de risicobeoordeling wordt opgesteld en de wijze waarop hij/zij kijkt naar 
het te toetsen project.

Hef kennisniveau kan worden getraind, de instrumenten dienén in de risico-aanpak te zorgen voor 
een zo dicht mogelijke,objectieve benadering van de voorschriften. Een positieve dan wel negatieve 
ervaring kan een bias in de hand werken.

Gutteling zet de determinanten van risicoperceptie uiteen (Gutteling, 2017) en bevestigt hiermee 
dat er bij het opstellen van een risicobeoordeling altijd sprake is van subjectiviteit. Dit geeft ook 
onderstaande tabel uit dit onderzoek treffend weer (Gutteling, 2017, pp.14):

Tabel 1. Enkele heuristieken en vertekeningen ('bias') bij individuele beoordelingen (gebaseerd op 
Cox, 2007).

Heuristiek/vertekening Verklaring

Ankertng Beoordeeide kansen, frequenties, of getalsmatige waarden liggen te dicht bij de 
initiëie waarden (wellicht op basis van Irrelevante cues), ondanks nieuwe 
informatie.

Beschikbaarheid Achtergrond informatie krijgt te weinig waarde in vergelijking met makkelijk in het 
geheugen gevonden informatie.

Primacy/recency De eerste of meest recente gebeurtenissen kunnen het makkelijkst worden 
teruggehaald uit het geheugen en krijgen om die reden teveel gewicht.

Saliency Saillante informatie krijgt teveel gewicht in vergelijking tot andere informatie.
Status duo Ervaring uit het verleden is levendiger en van meer gewicht dan hypothetische 

alternatieven.
Overmoedigheid Geschatte kansen zijn niet accuraat.
Lichtgelovigheid Bewijs dat patronen en causale verklaringen ondersteunt wordt te snel 

geaccepteerd.
Framing Presentatie van gegevens (bv. in oplopende of aflopende wijze) heeft invloed op 

kans schattingen of de inschatting van onzekere gebeurtenissen.
Wijsheid achteraf Geloof dat een kans gebonden gebeurtenis onvermijdelijk of te voorspellen was.
Iliusievancontroie Mensen denken dat hun vaardigheden de kans op optreden van kans gebonden 

gebeurtenissen kan beïnvloeden.
Wet van de kieine getaiien Het idee dat kleine steekproeven representatief zijn voor de populatie.

De kwaliteit en herleidbaarheid van de informatie zal de objectiviteit - en daarmee de waarde om te 
komen tot het gerechtvaardigd vertrouwen dat wordt voldaan aan de technische bouwvoorschriften 
- moeten onderbouwen (De Bree, 2019). In het onderzoek willen we vaststellen hoe de 
instrumenten omgaan met dergelijke variaties.

Kahneman benadert dit anders. In het boek 'Ons feilbare denken' stelt hij dat voorspellingsfouten 
onvermijdelijk zijn, omdat de wereld onvoorspelbaar is en dat een sterk subjectief vertrouwen niet 
mag worden gezien als een indicatie van nauwkeurigheid; minder vertrouwen kan informatiever zijn 
(Kahneman, 2016, pp. 230-231). Deze interessante invalshoek zal bij de verdere uitwerking van de
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risicobeoordeling WKB vanuit het instrument nader onderzocht worden: welke kaders worden 
gesteld waardoor de mate van subjectiviteit en daarmee de reproduceerbaarheid cq. 
herleidbaarheid van de beoordeling wordt bevorderd?

4.6 Van idee tot uitvoering

De WKB is geënt op een combinatie van publiek toezicht en private borging. In het voorjaar van 2018 
heeft de Inspectieraad in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken zijn programma 
Innovatie Toezicht toegelicht. Daarin is een onderzoek opgenomen op welke wijze private borging 
een rol zou kunnen spelen in het publieke toezicht. In de notitie (De Bree, 2018) wordt eerst 
stilgestaan bij het begrip private borging en worden vervolgens de verschillende vormen hiervan 
kort beschreven. Daarna is beschreven hoe inspecties met private borging zouden kunnen omgaan 
om hun toezicht te optimaliseren. Dit is actueel bij de "risicobeoordeling WKB".

Papieren werkelijkheid 
(‘Work as imagined') 
Governance codes 
Codes of conduct 
Formele doelen 
Beleidsverklaringen 
Gedocumenteerde procedures 
Certificatie standaarden

Fysieke werkelijkheid 
('evork as done')
Praktisch gedrag van alledag 
Handelen op de werkvloer 
Werkelijk ervaren kwaliteit 
Onveilige situaties 
Incidenten

figuur 9; Papieren werkeiijkheid versus Fysieke werkelijkheid (De Bree, 2018)

"Op voorhand onderkennen we dat wetten niet op zichzelf staan, maar hun uitwerking hebben 
binnen een beleidsmatige en Juridische context. Zo moeten wetten passen in een groter stelsel van 
recht en algemeen geldende rechtsstatelijke randvoorwaarden. Daarnaast moeten wetten tot stand 
worden gebracht binnen de kaders van politieke rationaliteit (dynamiek, kaders regeerakkoord, 
partijpolitieke context). Het kabinet onderkent dat het belangrijk is om 'in wetgeving en het. 
wetgevingsproces meer aandacht te krijgen voor vernieuwing en innovatie', maar wijst ook op het 
belang om steeds opnieuw een balans te vinden tussen continuïteit en aansluiting op de omgeving." 
(Artikel 'Complexiteit van regels' - M. de Bree, 2019)

Pagina 25



DEFINITIEF v7 d.d. 2020.2.15 
- VERTROUWELIJK -

Ministerie van Binnenlandse Zalten en 
KoninkrijksrelatiesUNIVERSITY 

OF TWENTE.

5 NAWOORD

5.1 Dankwoord

Afgelopen jaar heb ik op het gebied van risicomanagement veel inzichten mogen opdoen in zowel 
theorie als in de praktijk. In de periode oktober - december 2019 heb ik me dankzij BZK intensiéf 
mogen bezighouden met de instrumenten WKB. Een prachtige kans waar ik BZK en in het bijzonder 
Bart Dunsbergen voor wil bedanken. Samen met Bart en wetenschapper Martin de Bree mogen we 
samen de toetsingscommissie instrumenten WKB vormen, met ondersteuning van Hajé van Egmond 
en Jeroen Bunschoten. Jullie allemaal enorm bedankt voor de prettige samenwerking die het 
vertrekpunt is voor dit onderzoek en waarbij het vervolg van de werkzaamheden samenvalt.

Tenslotte wil ik Frank Spuij en Dave Mateman van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
bedanken voor de ruimte die ze mij geven om deze master te volgen en wil ik via Bart Dunsbergen 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken bedanken voor de mogelijkheid om parallel aan de rol die ik 
heb gekregen in de toetsingscommissie ook dit onderzoek te mogen verrichten.

5.2 De impact van het hoogst onwaarschijnlijke

Het onderzoeksvoorstel is gebaseerd op de verwachting dat er komend jaar veel ervaring wordt 
opgedaan met de WKB, er een spin off aan proefprojecten ontstaat, veel kwaliteitsborgers worden 
opgeleid tot private toetser en er optimalisatieslagen plaatsvinden teneinde het stelsel in praktijk te 
kunnen brengen.

Je kunt zo ver in het onderwerp zitten dat je niet beter weet dan dat het verloopt zoals jé verwacht. 
Het kan echter ook anders uitpakken:. "P/onnen mislukken vanwege wat we tunnelvisie hebben 
genaemd, het negeren van bronnen van onzekerheid buiten het plan zelf." (Taleb, 2012, pp. 173).

Mijn eigen valkuil is dat ik me te doelgericht opstel en alle gedefinieerde onderzoeksdelen strak 
afloop en rapporteer. Echter, daarmee mis ik dan wellicht de essentie. Ik wil me dan ook komend 
jaar gaan verwonderen over wat er zich op dit gebied gaat afspelen en juist ook de ontdekkingen 
gaan omarmen. Ook hier citeer ik graag Taleb: "Een ontdekking naar klassiek model gaat als volgt: je 
zoekt iets wat je kent (zeg, een nieuwe weg naar India) en vind iets wat je niet kent (Amerika)." 
(Taleb, 2012, pp. 184).

Tenslotte: de kans is aanwezig dat de risicobeoordeling WKB de bouw beter maakt.

We gaan het zien!

Zwolle, 15 februari 2020 / Jan Pieter van,Dalen
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17 december 2019 
Versje 1.0

Toetsingscommissie Instrumenten Proefprojecten

Memo Verslag toetsing instrumenten en advies deelname proefprojecten

Advies Toetsingscommissie instrumenten kwaliteitsborging
Op verzoek van de Regiegroep Kwaliteitsborging heeft de Toetsingscommissie vier potentiële 
instrument voor kwaliteitsborging beoordeeld. De beoordeling heeft plaats gevonden op basis van 
het in de Regiegroep vastgestelde toetskader P502 Toetskader toelating instrument 20190906. '■

Bij alle instrumenten zijn kritieke en niet-kritieke afwijkingen geconstateerd waarvan het 
merendeel in de afgelopen periode reeds is aangepast. De resterende afwijkingen hebben 
betrekking op potentiële verdere verbeteringen van de instrumenten die toepassing in de 
proefprojecten niet in de weg staan.

Op basis van de door de instrumentaanbieders aangeleverde beschrijvingen en aanvullende 
schriftelijke en mondelinge toelichting komt de Toetsingscommissie dan ook tot de conclusie dat er 
geen beletsel is om de instrumenten 
- KiK,

Technical Inspection Service,
Verbeterde Kwaliteitsborging, en 
Woningborg Kwaliteitsborging Instrument 

toe te passen bij proefprojectén kwaliteitsborging.

Een korte toelichting op de werkwijze en de bevindingen is terug te vinden in bijgevoegd memo.

Den Haag, 17 december 2019
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Inleiding
Bij de totstandkoming van de speiregeis voor de proefprojecten (zomer 2019) is in de informeie 
Regiegroep met betrokken partijen afgesproken dat aan de proefprojecten aiieen instrumenten 
meedoen waarvan verwacht mag worden dat ze - na een eventueie aanpassing - door de 
toeiatingsorganisatie worden toegeiaten tot het steisei van kwaiiteitsborging. Hiervoor is door 
partijen een toetsprotocol opgesteid en een Toetsingscommissie ingesteld. In dit memo wordt door 
de Toetsingscommissie verslag gedaan van de beoordeling van de instrumenten en wordt advies 
gegeven aan de regiegroep over deelname van de instrumenten aan de proefprojecten (nieuwe 
ronde).

Vooraf wordt nadrukkelijk gesteld dat met de beoordeling van het instrument en het advies dat 
wordt uitgebracht door de Toetsingscommissie op geen enkele wijze sprake is van een voorlopige 
toelating van de instrumenten tot het stelsel van kwaliteitsborging. De resultaten van de 
beoordelingen en toetsingen worden - zodra deze operationeel is - aangeboden aan de 
toeiatingsorganisatie. Het is echter aan de toeiatingsorganisatie om in voiledige zeifstandigheid en 
onafhankeiijkheid te oordelen over formele toelating tot het stelsel. Daarbij kunnen geen rechten 
worden ontieend aan het door de Toetsingscommissie uitgebrachte advies.

Toetsingscommissie
Vooruitlopend op de oprichting van de toeiatingsorganisatie en de feitelijke toelating tot het stelsel 
zijn de instrumenten voorafgaand aan deelname aan de proefprojecten door een onafhankelijke 
partij - 'de toetsingscommissie' - beoordeeld. De leden van de toetsingscommissie zijn niet direct 
betrokken bij de totstandkoming van instrumenten voor kwaliteitsborging en afkomstig uit de 
overheid, de bouwpraktijk en de kwaliteitszorg. De commissie bestaat uit
(voorzitter, wetgeving en beleid Wkb), {principe/werking van kwaliteitssystemen)
en {kwaiiteitsborging'in hét bouwproces). De commissie wordt ondersteund
door éeh 'werkbureau' gevormd door^^^^^^^^^f Taak van dé.
toetsingscommissie is het aan de hand van het toetskader (P502) beoordelen of instrumenten 
voldoen aan de wettelijke eisen zoals op dit moment bekend.

Toetsing van de instrumenten
Tot nu toe heeft de Toetsingscommissie van onderstaande vier instrumenten een beschrijving 
ontvangen. De verwachting is dat zich nog enkele instrumenten zullen aandienen.

• KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK)
• Technical Inspection Service (TIS)
• Instrument Kwaliteitsborging VKB
• Woningborg kwaliteitsborgingsinstrument (WKI)

Alles afwegende - de inhoudelijke toetsing van de instrumenten, de daarop volgende vragenrondes 
en het toelichtende gesprek per instrumentaanbieder - komt de Toetsingscommissie voor alle vier 
de genoemde instrumenten tot het advies dat er geen beletsel is voor toepassing bij proefprojecten 
in het kader van het implementatietraject van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Alle 
instrumenten bevatten naar het oordeel van de commissie een voldoende complete beschrijving 
van de vereisten van het toetskader en de werking van het instrument. Daarbij bevatten de 
instrumenten in meer en mindere mate elementen die partijen ertoe aanzetten om hun eigen 
kwaliteitssystemen op orde te gaan krijgen.

Tijdens het toetsingstraject hebben de Instrumentaanbieders een dóórontwikkeling gemaakt van de 
instrumenten op basis van de door de commissie gemaakte opmerkingen en gegeven 
aandachtspunten. Waarmee ook door de instrumentaanbieders antwoord is gegeven op de vragen 
over het lerend vermogen van partijen en systeem. Bij het merendeel van de instrumenten was
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met name de beschrijving van het proces van beoordeiing van risico's onderbeiicht en zaten er 
hiaten in de afstemming tussen de papieren werkelijkheid en de praktijk. Ook de rolien, taken en 
verantwoordeiijkheden en de daarbij behorende informatiestromen waren in diverse gevalien 
onvoidoende beschreven. Middeis de toelichtende gespreken - eind november 2019 - is op onder 
andere voornoemde punten een duidelijker beeid ontstaan. Op basis van de vragenrondes en het 
toeiichtende gesprek is een concept advies verstuurd aan de instrümentaanbieders, waarbij een 
overzicht is gegeven van aanwezige kritieke afwijkingen, niet kritieke afwijkingen, 
aandachtspunten en aanbeveiingen. Aan de hand van het concept advies zijn aanpassingen in de 
beschrijvingen van de instrumenten doorgevoerd en - begin december 2019 - voorgeiegd aan de 
Toetsingscommissie. Op basis van deze versie van de beschrijvingen heeft de Toetsingscommissie 
haar definitieve advies gebaseerd.

De gewijzigde beschrijvingen (december 2019) van de instrumenten iaat verbetering zien en geven 
geen aanieiding tot bezwaren voor toépassing binnen de proefprojecten. Wei merkt de 
Toetsingscommissie op dat ook met deze versie van de beschrijvingen van de instrumenten nog 
geconstateerde kritieke en niet-kritieke afwijkingen en aandachtspunten biijyen staan. De kritieké 
afwijkingen dienen naar de mening van de Toetsingscommissie aangepast te zijn aivorens de 
toeiatingsorganisatie het instrument kan toelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging. Op diverse 
onderdeien, zoais onder andere risicobeheersing en roiien, taken en verantwoordeiijkheden, vragen 
deze aanpassingen van de verschiliende instrümentaanbieders en het doorvoeren daarvan in de 
beschrijvingen de nodige tijd. Dit betekent dat verschiilende instrumenten in de eerste helft van 
2020 verder zullen worden doorontwikkeld. Om dit proces te bevorderen is deeiname aan de 
proefprojecten wenseiijk. Daarmee doen instrümentaanbieders ervaringen in de praktijk op, die 
vervoigens doorgevoerd kunnen worden in het instrument.

Vervolgacties na uitbrengen adviezen
De Toetsingscommissie zai in functie biijven totdat de Toeiatingsorganisatie operationeei is. De 
Toetsingscommissie zai monitoren in hoeverre de interpretatie tijdens de initiële beoordeling van 
de instrumenten die deeinemen aan de proefprojecten aansluit bij de toepassing in de praktijk. 
Tevens monitort de Toetsingscommissie op welke wijze de eventueie verbeter- en aandachtspunten 
zijn verwerkt in het instrument en in de praktijk zijn geïmpiementeérd. Hiervoor organiseert de 
Toetsingscommissie eind maart/begin april 2020 een overleg met de instrümentaanbieders om de 
eerste resuitaten van implementatie en doorontwikkeiing van de instrumenten te evaiueren. 
Daarnaast zal de commissie periodiek informatie opvragen dan wei zeif verzamelen over de 
implementatie en werking van de instrumenten bij de Begeieidingsgroep Projectprojecten en 
instrümentaanbieders, zoais beschreven in het memo Beoordeien instrumenten proefprojecten die 
is vastgesteld in de vergadering van september 2019 van de informele Regiegroep.

Publicatie advies
Op de website www.instituutbouwkwaiiteit.ni zai worden aangegeven weike instrumenten positief 
zijn beoordeeid en kunnen worden toegepast in de nieuwe ronde proefprojecten. Daarbij wordt ook 
een openbare iijst bijgehouden van aiie kwaliteitsborgers die met de verschiilende Instrumenten 
mogen werken. De instrümentaanbieders zijn verzocht om een overzicht van gerechtigde 
kwaliteitsborgers aan te leveren, die vervolgens actueel wordt gehouden op de website 
www.instituutbouwkwaliteit.nl.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Oen Haag

Bouw Beter 
T.a.v. de heerj 
Troelstralaan 28 
8014 ZB Zwolle

OGBRW-Oirectle Bouwen 
en Energie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Oen Haag 
Nederland
www.rilksoverbeid.nl
www.facebook.com/mlnb2k
www.twiner.com/minDzk

Contactpersoon

Datum 2 maart 2020
Betreft Opdracht Bouw Beter "Onderzoek risicobeoordeling WKB"

Geachte heerj

Hierbij geef ik u de opdracht inzake "onderzoek risicobeoordeling WKB"

De opdracht wordt verstrekt conform uw offert^ar^^ebruari 2020 met de 
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs van H^|^Bncl. BTW. De tarieven 
betreffen een all-in tarief, inclusief reis- en verblijfkosten en alle overige kosten. 
Het maximale budget kan alleen worden overschreden na expliciete goedkeuring 
door de opdrachtgever.

Specifieke opmerking(en)
• Startdatum: na opdrachtverstrekking
• Einddatum: 31 december 2020
• Budgetcodering: 101502-16568 
. Kenmerk: 2020-0000069857
• Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken 

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

Elektronische-facturatie
Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van budgetcodering 
H07-101502-16568 én met kenmerk 2020-0000069857 aan het centrale 
aanleverpunt voor facturen Digipoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement 
OIN: 00000001003214345000 
T.a.v. de heerj

Nadere informatie hierover kunt u vinden in de bijgevoegde brochure 'elektronisch 
factureren voor leveranciers'.

i@mlnbzk.nl

Kenmerk
2020-0000069657

Uw kenmerk
2020-011
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Het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niet in acht nemen van de 
genoemde leyerdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften 
waaronder dé vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor 
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en daarom aan u 
geretourneerd za\ worden.

Indien u vragen heeft ten aanzien van deze opdracht, dan kunt u contact 
opnemen mét ^|j||j|iH|||| bereikbaar op telefoonnummer|

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

DGBRW-Directie Bouwen 
en Energie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum
2 maart 2020
Kenmerk
2020-0000069857
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

p> Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Brink groep 
T.a.v. de heer|
Postbus 177 
2260 AD Leidschendam

Datum 2 9 NOV. 2012
Betreft Onderzoek Autoriteit Private Kwaliteitsborging, 

verplichtingennummer: 7838

Dlrectoraat-Generaal 
Wonen en Bauwen
Directie Woningbouw 
Ouster Bouwkwalltelt

Hoofdzetel VROM 
Rijnstraat 8 
Den Haag 
Postbus 30941 
2500 GX Den Haag

M.i.v. 14 Janiiari 2013 
veranderen onze 
adresgegevens in:

Turfmarkt 147 
2500 EA Den Haag

Geachte heer |

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

i

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit. .
Deze opdracht wordt begeleid door de heei^^^^mHH|||, bereikbaar op 
nummer!

Kenmerk
W0/DWB2O12OOOOO92815

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

De door mij te betalen vet 
kosten maximaal!
21% BTW.

joedinq bedraagt op basis van de 
exclusief BTW, respectievelijk

weHceliil^ennrnaakte
inclusief

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

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

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
Financiële Administratie DGWB/WB
Postbus 20011
2500 EA Den Haag •

Bij voorkeur ontvangen wij uw factuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naar ..... . I iil
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Indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres.

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van één van beide 
mogelijkheden gebruik te maken..

factuur^plaatsvin^n op 
len t.n.v.

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvanostdatun^a^e i 
uw bankrekeningnummer IBAN;H||||||||||^|^^^^|e 
Brink Groep te Leidschendam.
Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering in
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt, 
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of onjuiste wijze indienen van 
uw factuur.

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

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

DIrectaraat-Ceneraal 
Wonen en Bouwen 
Directie Woningbouw

Datum
Kenmeiii
WB/WB2012000009281S

Hoogachtend,
de Minister voor Wonen en Rijksdienst 
namens'deze,
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De heerm^^^^^^l
Postbus 20951 IPC 210 
2500 EZ Den Haag

Datum 12 maart 2013
onze referentie 001657.001.01/1300Ó391/MH/PvdM

Project Autoriteit Private Kwaliteitsborging
Betrett Aanvullende offerte Specificatie Autoriteit Private Kwaliteitsborging

Geachte heer

Zoals al eerder besproken, zullen wij voor het project 'Onderzoek Aütoritett Private Kwaliteitsborging', 
verplichtingennummer 7838, op uw verzoek een aantal extra Interviews uitvoeren.

01 Inleiding
In de offerte en opdrachtbudget waren 3+10 = 13 interviews voorzien, daaraan zijn inmiddels op uw 
aangeven 4 extra interviews toegevoegd. Wellicht dat in het kader van het onderzoek bovendien nog 
een gesprek met één of meer bestaande 'autoriteiten' van belang is. Nu heeft u ons aangegeven ook 
graag extra gesprekken te zien met een paar opdrachtgevers en opdrachtnemers in de sector. In de 
huidige ronde zijn immers, met uitzondering van de Rgd, vooral gesprekken met brancheorganisaties 
voorzien. In deze offerte geven we u'aan welke kosten gemoeid zijn met deze extra interviews.

02 Advieskpsten ^
Voor de extra interviews met brancheorganisaties (de extra 2 ten opzichte van de 10 geplande 
interviews) zijn de afspraken (in overleg met u) reeds gemaakt. Graag krijgen wij op zeer korte termijn 
een formeel akkoord op het meerviierk voor deze al geplande extra interviews. Deze vinden irnmers in 
de komende 2 weken al plaats. De kosten daarvoor bedragen in totaal 
exclusief BTW.

We zullen met u in overleg treden welke partijen wij voor de nieuwe extra interviews benaderen.
Voor de extra gesprekken verwachten wij een enigszins aangepaste vragenlijst te moeten opstellen, 
omdat deze gesprekspartners waarschijnlijk minder goed in de materie zijn ingevoerd dan de huidige 
gesprekspartners. In onderstaande meerwerkraming zijn wij uitgegaan van nog 5 extra uit te voeren 
interviews. Deze interviews plannen wij pas na overleg en een akkoord op de extra tijdsbesteding 
daarvoor.

Postbus 177
2260 AD Leidschendam
Overgoo 5
2266 JZ l£idschendam

Telefoon Brink Groep heeft vestigingen in Leid&diendam, Eindhoven en 
Brink Management Advies bv. KVK • 27126635

www.brinkgroep.nl
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Het verwerken van alle extra interviews gesprekken in de rapportage vraagt vervolgens ook nog wat 
extra tijd. Ook die is in onderstaand overzicht begroot.

Onze raming voor het totale bijbehorende meerwerk bedraagt:

Aantal
E)^a interviews reeds gepland 
yf^nvuMende interviews ^dere stakeholders 
Extra voorbereid! ngs- en rapportagetijd

4
.5

Dasai Kosten

exd. BTW

Deze offerte is 1 maand geldig.

03 Betalingen
De facturering geschiedt maandelijks op basis van bestede tijd.
Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
Bij latere betaling worden rentekosten in rekening gebracht ter grootte van 1% van het factuurbedrag 
per maand of een deel daarvan.

04 Algemene voorwaarden
Bij de opdrachtverstnekking is de DNR 2011 van toepassing. De opdrachtgever verklaart met 
ondertekening van deze offerte een exemplaar van de DNR 2011 te hebben ontvangen.

05 Kwaliteitsborging
De werkzaamheden vinden plaats volgens ons kwaliteitsmanagementsysteem op basis van 
150-9001:2008.

Wij vertrouwen op een goede samenwerking en zullen met veel enthousiasme de werkzaamheden voor 
u verrichten.

Indien u akkoord gaat met deze offerte verzoeken wij u één exemplaar voor akkoord getekend te 
retourneren.

Met vriendelijke, groet, 
Brink .Gröèp

Voor akkoord:
Min. van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Vertegenwoordiger;

Onze referentie 001 657.00 l.OJ/1300039 l/MH/PvdM Blad 2



- 'ili'* Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Brink groep 
T.a.v. de heer|
Postbus 177
2260 AD Leldscheiidam

Directoreat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directte Bouwen

Turfmarkt 147 
Der Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

iminbzk.nl

Datum 29 maart 2013
Betreft Aanvullende opdracht Autoriteit Private Kwaliteitsborging

Verplichtingennummer 7838

Kenmerk
2013-0000178641

Uw kenmerk
001657.001.01/13000391/M 
H/PvdM

Geachte heer

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

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

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene.voorwaarden sluit ik hierbij uit.
Deze opcb^^^^j^^eleid door de heerjj|^^^^^H|jjjjjj||||j|, bereikbaar op 
nummer

Ik ben bereid voor de aanvullende opdrach^e werkelijk gemaakte kosten te ver
net een maximum van |m|H|exclusief, respectievelijk 

Iinclusief 21% BTW.
goeden, dit memiggin
De totale toezegging op basi^ai^eri^lijk gemaakte kosten voor bovengenoem- 
de opdracht bedraagt thans exclusief, respectievelijk

|inclusief 21% BTW.

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

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

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële Administratie DGWB/Directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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Bij voorkeur ontvanger^^üjj^^ctuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande
gegevens sturen naar^^^^H^mjnj^zJcnl 
Indien u deze toch pér post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres.-

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van één van beide 
mogelijkheden gebruikte maken.

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvanqstdatunwaï^e factuur 
uw bankrekeningnummer IBAN: en BIC
Brinkgroep te Leidschendam.

iden op 
t.n.v.

Datum
29 maart 2013
Kenmerit
2013-0000178641

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

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt 
u contact opnemen met het servicenummer van dé crediteurenadnninistratie van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mij dit schriftelijk 
onder var^iselding van bovengenoemde verplichtingennummer te berichten binnen 
twee wéJcenjia ontvangst van deze opdrachtbrief.

HoogactjitériÖ,
De or Wonen en Rijksdienst
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2S00 EA Oer^ Haag

Brubj Groep 
T.a.v, de heer |
Postbus 177 
2260 AD Leidschendam

Directoraat-eeneraal 
WoHOT en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt ld?
Den Haag 
Postbus 20011 
2S00 EA Den Haag

i
oon

ilnbzk.nl

Cóntai

Datum 20 augustus 2013
Betreft Acceptatie rapport Ruimte voor ambitie

Kenmerk
2013-0000<I95066

Uw kenmerk
rapport

Geachte heer

Hierbij bevestig'ik de ontvangst van het rapport "Ruimte voor ambitie" d.d. 21 
juni 2013. Wij danken u voor de getoonde inzet. Het doet mij dan ook-piezier u te 
berichten dat ik het rapport accepteer.

Uw slotfactuur d.d. 17 juli 2013 met factuurnummer B1301164/001657 is 
ontvangen en goedgekeurd. Het bedrag .van:^^^^^^Jwordt naar 
bankrekeningnummer IBAN: name
van Brink Groep te Leidschendam overgèmaakt. -

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

Directeur Bouwen
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

brin kgroep.n I] 
ber 2012 15:58

RE: Offerte specificatie autoriteit private kwaliteitsborging

Bijgaand op verzoek van| de bankgegevens van Brink Groep.

IBAN:

Met vriendelijke groet.
Brink Groep

senior projectmanager

Knap als ie Beste Werkgever blijft!

CRO£P Manigement Mviet Automatisering t V. •

brinkgroep.nl

OweigpoS
226CIZ LeutschmOam

Postbur 177
2360 AO letdiaiendam

Van:
Verzor

Onderwerp: RE: Offerte specificatie autoriteit private kwaliteitsborging

Kunnehiullie bankgegevens van Brinkgroep nog mailen aan ons (BIC en IBAN)? Graag meteen cc aan I

Dank!

Directoraat-Generaal Wonen. WijKen en Integrads 
Difêclie vronen: 8cLwkwalileit Mall:^^M^^W@nninb7Jt.nl
Mobiên
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Ministerie vanBInnenland» Zaken en Koninkrijksrelaties 
Mevrouw

Postbus 20951 IPC 210 
2500 EZ DEN HAAG

Datum 12 november 2012
Onza referentie 000061.Al33.A01/12002618-l/MH/ISO:PB/PvdM

Project Autoriteit Private Kwaliteitsborging
Betreft Offerte Specificatie Autoriteit Private Kwaliteitsborging

Geachte mevrouw I

Naar aanleiding van onze eerdere gesprekken over de ontwikkeling van een 'Autoriteit Private 
Kwaliteitsborging', heeft u Brink Groep gevraagd offerte uit te brengen voor het opstellen van een 
specificatie voor een dergelijke autoriteit. Aan uw Verzoek voldoen wij graag. Hierbij ontvangt u 
de offerte. In bijgevoegd Plan van Aanpak is een gedetailleerde beschrijving opgenomen van de 
voorgesteide werkzaamheden.

De doelstelling van het traject is het gezamenlijk met het Ministerie van BZK en relevante ,stakeholders 
opstellen van een 'specificatie' van het toezichthoudende gremlüm dat toe moet gaan zien op het stelsel 
van private kwaliteitsborging.

Omdat de gedachtenvorming nog volop in ontwikkeling is, zullen ook de eisen aan een eventuele 
autoriteit nog aan verandering onderhevig zijn. Het traject zal dciardoor het karakter hebben van het 
vormgeven van een proces van specificeren met relevante stakeholders. Het verkrijgen van draagvlak 
en het delen van Inzichten Is een wezenlijk onderdeel en te realiseren resultaat van het traject.
Dit betekent eveneens dat de doorlooptijd en benodigde'Inspanning in de loop van de tijd kunnen 
veranderen, in nauw overleg met opdrachtgever.

01 Korte omschrijving werkzaamheden
Het gewenste eindresultaat wordt in 3 fasen gerealiseerd. Door deze fasegewijze Indöing ontstaat bij 
opdrachtgever de mogelijkheid het traject maximaal in te richten op de ontwikkelingèn in de parallel 
lopende trajecten rondom private kwaliteitsborging. Iedere fase wordt afgesloten met een op zichzelf 
staand product

Fase 1: Quick Scan: Hoofdvarianten & beelden bij stakeholders over privaat stelsel en Autoriteit 
Private Kwaliteitsborging;
Fase 2: Uitwerking geselecteerde hoofd varianten en na keuze van eindvariant opstellen concept 
businessplan Autoriteit;

?(15tbu^ 177
2260 AD LeidscheniJam
Overgüc <>
2266 JZ Ltidschcndam www.bfinttgroep.nl

Brink C.'oup J'ecn '/«(Igingen ir. 'etdscrwndiim. Eindhoven en 
3r;.''k Management & Advres tv. kvK • 27126S35
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Fase 3: Implementatie.
Deze offerte beslaat de activiteiten in fase 1.

Fase 1 is een verkennende fase, waarin via een 'quick scan' bij de belangrijkste stakeholders de eerste 
' beelden over de aard van een 'Autoriteit private kwaliteitsborging' in kaart worden gebracht. Deze stap 

leidt tot een rapportage aan opdrachtgever waarin op basis van een aantal interviews met stakeholders 
een beschrijving wordt gegeven van de bandbreedte waarin het profiel van de beoogde Autoriteit zich 
bevindt. Deze bandbreedte omvat de uiterste beelden bij stakeholders over:

de positionering van de autoriteit In het niéuwe private spoor In verhouding tot het bestaande 
publieke spoor voor vergunningen;
het takenpakket van de autoriteit, eveneens met bijbehorende argumentatie; 
de te verkiezen rechtsvorm en bestuurlijke 'ophanging' van de autoriteit.

02 Bemensing_______________ ______________
Het team voor fase zal bestaan uit en waarbij 3ls eerste
aanspreekpunt voor de opdrachtgever zal fungeren. De curricula vitae van belde adviseurs zijn 
bijgesloten. Paul Beyersbergen treedt op als verantwoordelijk directeur en fungeert als klankbord.

03 Advieskosten en planning
De in het plan van aanpak voor fase 1 omschreven advieswerkzaamheden kunnen wij voor u verrichten 
voor een bedrag ter grootte van € 29.900,-- (zegge negenentwintigduizendnegenhonderd euro) 
exclusief BTW.

fos* J. Qmdacan Autorlteft Prlwatt Kwalitritiboraino

rotMl KostenI>rot«ctteider
dviteur

nd.gru

Deze offerte is 2 maanden geldig.

Eventuele aanvullende werkzaamheden worden verrekend op basis van bestede öjd en tegen een 
uurtarief van Dit bedrag is exclusief BTW.

Bij opdrachtverlening medio november kan fase 1 van het onderzoek worden uitgevoerd in de periode 
medio november 2012 tot 1 juni 2013. Daarbij vormt de planning van de interviews het kritieke pad.

04 Betalingen
De facturering geschiedt per maand op basis van bestede tijd.
Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
Bij latere betaling worden rentekosten in rekening gebracht ter grootte van 1% van het factuurbedrag 
per maand of een deel daarvan.

Onze referenife 000061.A133.A0I/12U026 18-1/
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05 Algemene voorwaarden
Bij de opdrachtverstrekking is de DNR 2011 van toepassing. De opdrachtgever verklaart met 
ondertekening van deze offerte een exemplaar van de DNR 2011 te hebben ontvangen.

06 Kwaliteitsborging
De werkzaamheden die Brink Groep uitvoert vinden plaats volgens ons kwallteltsmanagementsysteem, 
waarvoor wij 150-9001:2008 gecertificeerd zijn. De structuur waarin projecten worden uitgevoerd, 
alsmede de wijze waarop de kwaliteitsbewaking wordt uitgevoerd, zijn hierin vastgelegd. Hierbij gaat 
het met name om een professionele wijze van het toepassen van controles op de werkzaamheden en 
het gestructureerd aanpakken en administreren van projecten. Daarnaast voorziet het systeem in een 
continue kritische blik op de eigen werkwijzen en mogelijke verbeteringen hierin.

07 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Brink Groep acht het van groot belang om naast het streven naar de voor continuïteit noodzakelijke 
winst (profit) ook rekening te houden met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en oog 
te hebben voor de menselijke aspecten binnen en buiten ons bedrijf (people). Wij streven naar een 
evenwichtige aandacht tussen people, planet en profit. Wij zijn er van overtuigd dat hoe beter deze 
balans Is, des te beter de resultaten voor zowel ons bedrijf als de samenleving zijn.
Meer informatie over Brink Groep en MVO staat op onze website.

Wij vertrouwen op een goede samenwerking en zullen met veel enthousiasme de werkzaamheden voor 
u verrichten.

Indien u akkoord gaat met deze offerte verzoeken wij u één exemplaar voor akkoord getekend te 
retourneren.

Met vriendelijke groet. 
Brink .Groep

Voor akkoord;
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelabes

Vertegenwoordiger:

BIJiaae Plan van aanpAk fase 1 '

Orze re»er«ntie OOOOtf l.A133.A0 1/i;'0026U3-U Blad 3
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Quick Scan Autoriteit Private 

Kwaliteitsborging
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Datum

Project

Betreft

12 november 2012

Plan van Aanpak Fase 1

Quick Scan Autontett Private Kwatiteitsborging

Inhoudsopgave

INLEIDING

02

02.01
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03
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05
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UITGANGSPUNTEN
Doelstelling
Uitgangspunten en randvoorwaarden 
Visie op de vraagstelling 
Projectresultaat

ADVIESWERKZAAMHEDEN

BEMENSING

planning
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Datum

Project

Betreft

12 12 november 2012

Plan van Aanpak Fase 1

Quick Scan Autoriteit Private Kwaliteitsborging

01 INLEIDING
Het Miniserie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-Generaal Bouwen en Wonen, 
onderzoekt de mogelijkheden voor private kwaliteitsborging. De activiteiten zijn het gevolg van de 
bevindingen van de commissie Fundamentele Verkenning Bouw onder voorzitterschap van oud-minister 
Sybilla Dekker. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de rol van wet- en regelgeving in het 
bouwproces. En heeft, vanuit het principe "Publiek wat moet, privaat wat kan", een aantal 
aanbevelingen gedaan over de vergunningverlening in het kader van de Omgevingsvergunning.

De Commissie Dekker heeft zich afgevraagd waarom bouwers niet zelf kunnen zorgen voor een 
bouwplan dat voldoet aan de voorschriften. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze 
aanbeveling inmiddels nader onderzocht en uitgewerkt en werkt aan een nieuw stelsel. In het nieuwe 
stelsel lopen twee sporen naast elkaar; de initiatiefnemer van een bouwproject heeft de keuze tussen 
het (bestaande) publieke spoor (de 'traditionele' omgevingsvergunning voor het bouwen) of een 
(nieuw) privaat spoor (private kwaliteitsborging) en kan via die route een omgevingsvergunning 
verkrijgen. Het bevoegde gezag verleent de vergunning dan als een bouwplan voldoet aan welstand, 
aan de voorschriften van het bestemmingsplan en als blijkt dat het bouwproject geen gevaar oplevert 
voor de directe omgeving; Op deze onderdelen toetst de vergunningverlener ook in de toekomst altijd 
zelf. Onderdeel van de vergunning is daarnaast (het gebruik van) een bij het bouwplan passend 
instrument voor private kwaliteitsborging.

Als de vergunning is verleend, dan mag met de bouw worden gestart. Er vindt dan geen toetsing door 
het bevoegd gezag van het bouwplan aan het Bouwbesluit 2012 meer plaats en de gemeente houdt op 
dit aspect ook geen toezicht tijdens de bouw. Beide activiteiten (toetsing en toezicht) moeten dan 
worden afgedekt binnen de private kwaliteitsborging.

Aan de methodiek van toetsing wordt inmiddels vanuit een aantal trajecten gewerkt. Onder andere 
wordt daarbij gekeken naar de criteria die aan de toetsingsmethoden moeten worden gesteld om door 
initiatiefnemers / opdrachtgevers toegepast te mogen worden bij de beoordeling van een project.

Nog minder aandacht is er tot nu toe geweest op 'systeemniveau': op welke wijze en door wie wordt ■ 
toezicht gehouden op het stelsel van private kwaliteitsborging? Vl/ie bewaakt de kwaliteit van het stelsel 
zelf en tot waar reikt deze rol? Aspecten daarvan zijn onder andere: wie zal er toezicht houden op toe 
te laten toetsingsmethoden (zoals bijvoorbeeld de BRt Bouwplantoetsing) en de ontwikkeling daarvan 
bij veranderende wet:, en regelgeving, en hoe ziet de afstemming en rolverdeling tussen de private lijn 
en de publieke lijn er uit?
In dit plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze, stapsgewijs en parallel aan de verdere 
uitwerking van het stelsel van private kwaliteitsborging, de contouren van een dergelijke 'Autoriteit 
Private Kwaliteitsborging' kunnen worden bepaald.

Onie referentie 00006 1. Al 33. AO 1/1 2002619-1',1
Blad 1
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Datum

Project

Betreft

12 12 november 2012

Plan van Aanpali Fase 1

Quick Scan Autoriteit Private Kwaliteitsborging

Het Ministerie van BZK heeft Brink Groep gevraagd offerte uit te brengen voor het opstellen van een 
specificatie voor een dergelijke autoriteit. Dit plan van aanpak maakt integraal onderdeel uit van de 
gevraagde offerte.

02 UITGANGSPUNTEN
j

02.01 Doelstelling
De doelstelling van het traject is het gezamenlijk met het Ministerie van BZK en relevante stakeholders 
opstellen van een 'specificatie' van het toezichthoudende gremium dat toe moet gaan zien op het 
systeem van private kwaliteitsborging.

02.02 Uitgangspunten en randvoorwaarden
Omdat de gedachtenvomning rondom private kwaliteitsborging nog volop in ontwikkeling is, zullen ook 
de eisen aan eèn eventuele autoriteit nog aan verandering onderhevig zijn. Het traject zal daardoor het 
karakter hebben van het vormgeven van een proces van specificeren met relevante stakeholders.
Het verkrijgen van draagvlak en het delen van inzichten is een wezenlijk onderdeel en te realiseren 
resultaat van het traject. Dit betekent eveneens dat de doorlooptijd en benodigde inspanning in de loop 
van de bjd kunnen veranderen, in nauw overleg met opdrachtgever.

02.03 Visie op de vraagsteiiing
Omdat de private kwaliteitsborging een positie moet krijgen naast het bestaande 'pubiieke' spoor voor 
vergunningverlening is de vraag hoe het private stelsel zich .verhoudt tot het publieke spoor. Er zal 
(uiteindelijk) sprake moeten zijn van een vergelijkbaar stelsel voor wat betreft de te realiseren kwaliteit 
van (het systeem van) toetsing. De eisen die gesteld worden aan private kwaliteitsborging zullen 
gelijkwaardig moeten zijn aan de eisen die gesteld worden aan publieke toetsing. Daarbij is niet 
uitgesloten dat In de transitiefase tijdelijk wél ongelijkheid kan worden geconstateerd.
Bijvoorbeeld omdat de ontwikkeling van een privaat toetsingsmechanisme automabsch leidt tot een 
herwaardering en herformulering van de eisen die gesteld moeten worden aan de toetsing ten behoeve 
van vergunningverlening en aan de wijze waarop het voldoen aan die kwaliteitseisen kan worden 
toegezien.

Het startpunt van het formuleren van eisen aan zowel toetsing als het toetsingsstelsel is echter het 
huidige publieke spoor, indien uiteindelijk de Inrichting van een privaat stelsel leidt tot andere of 
zwaardere eisen, zal naar verwachting uiteindelijk ook het publieke spoor worden aangepast aan deze 
verzwaarde eisen'.
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Figuur 1. 'Autoriteit Private Kwaliteitsborging'
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Relevante stakeholders
Er zijn veel stakeholders met belangen bij de inrichting van het private spoor:
- . Initiatiefnemers, die de keuze krijgen om hetzij via een publiek hetzij vla een privaat spoor de

vergunning voor hun bouwproject te verkrijgen; hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
projectontwikkelaars, particulier opdrachtgevers (of een organisatie die hen vertegenwoordigt), 
professionele vastgoedeigenaren zoals Rgd of DVD;
(Potentiële) private toetsers, die via één of meer systemen toetsen als product of dienst willen gaan 
aanbieden, denk hierbij aan adviesbureaus, architecten, en dergelijke;
Huidige publieke toetsers, die met de private kwaliteitsborging een 'marktconcurrent' erbij krijgen 
en hun leveranciers die ook op dit moment al voor of namens de gemeenten deze toetsing 
uitvoeren, dit zijn vooral gemeenten;

- . Publieke handhavende en toezichthoudende gremia, deels binnen de gemeenten, deels binnen de

Omgevingsinspectie, Regionale Uitvoeringsdiensten of provincies, waarvan de rol bij private 
kwaliteitsborging onderwerp van onderzoek is; ^

Private gremia die voor zichzelf op enigerlei wijze een rol zien in het 'toezien op private 
kwaliteitsborging', zoals de Raad van Accreditatie, SBK en dergeMjke;
Het rijk als regelgever die belang heeft bij adequate private kwaliteitsborging en zal willen borgen 
dat de toepassing van de regelgeving minimaal gelijkwaardig geborgd is en politiek 
verantwoordelijk is voor het succes van het stelsel van borging;
Overige private partijen die belang hebben bij een goed verloop van de toetsing, zoals alle bij het 
bouwproces betrokken partijen, bijvoorbeeld bouwbedrijven, architectenbureaus, adviseurs, 
installateurs, maar pok Juristen.
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Ieder van deze groepen zal zijn eigen belangen en Inzichten hebben bij de meest wenselijke werking 
van het 'private spoor' en de rol van een eventuele Autoriteit Private Kwaliteitsborging daarin.
Deze stakeholders zullen op een of andere Wijze 'gehoord' moeten worden in het onderhavige traject.

Autoriteit ais organisatie
Naast vragen over de positie van de ‘Autoriteit' ten opzichte van stakeholders en ten opzichte van het 
publieke spoor, zijn er ook over de vormgeving van de Autoriteit een aantal vragen te beantwoorden. 
Voorbeelden zijn:

Is het inrichten van een separate 'autoriteit private kwaliteitsborging' wenselijk?
Welke taken en roHen zou een dergelijk gremium hebben?
Welke producten en diensten moeten worden geleverd?
Wat is het gewenste profiel van een dergelijke organisatie?
Aan welke eisen en voorwaarden moeten de werkzaamheden van deze 'Autoriteit' gaan voldoen? 
Hoe ziet de besturing van de autoriteit er uit en wie moeten deel uitmaken van een dergelijk 
bestuur? Welke positie zou het gremium moeten krijgen (publiek / privaat)?
Wat voor rechtsvorm is het meest geëigend? , ,
Welke organisatiestructuur is het meest passend, naar omvang, organisatiemodel, benodigde 
competenties en capaciteit, middelen etc.?

Het is niet uitgesloten dat er sprake Is van divergent beeld van de beoogde 'Autoriteit' bij de diverse 
stakeholders. Stakeholders kunnen en zullen immers deels fundamenteel verschillende belangen 
hebben. Daar waar sprake is van wezenlijk verschillende beelden en keuzes, zullen In de eerste fase 
van het onderzoek deze beelden en keuzes gedocumenteerd worden en de voor- en nadelen van ieder 
van de keuzes in kaart worden gebracht zodat een beperkt aantal basisvarianten kan worden 
voorgelegd aan Opdrachtgever voor nadere uitwerking in de volgende fase van het traject.

02.04 Projectresultaat
Het eindresultaat van het traject is een door stakeholders gedragen beschrijving van de wenselijkheid 
van en het organisatieprofiel voor een 'Autoriteit private kwaliteitsborging' als toekomstig 
toezichthouder op het stelsel van Private Kwaliteitstoetsing.

Dit resultaat wordt in verschillende fasen gerealiseerd. Dit plan van aanpak beschrijft de eerste fase van 
dit traject. Het resultaat van de eerste fase is een op zichzelf staande rapportage over de beelden van 
een aantal dominante stakeholders bij de 'Autoriteit private kwaliteitsborging' en de (globale) eisen en ' 
randvoorwaarden die deze partijen stellen aan een dergelijke autoriteit.
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03 ADVIESWERKZAAMHEDEN
Het adviestraject zal In drie fasen worden aangepakt, waarbij op dit moment fase 1 wordt geoffreerd. 
Door deze .fasegewijze indeling, waarbij elke fase tot één of meer eigenstandige, overdraagbare, 
producten leidt, ontstaat bij opdrachtgever de mogelijkheid het traject maximaal in te richten op basis 
van de ontwikkelingen in de parallel lopende trajecten rondom private kwaliteitsborging.

Fase 1: Quick Scan: Hoofdvarianten & beelden bij stakeholders over privaat stelsel en Autoriteit 
Private Kwaliteitsborging;
Fase 2: Uitwerking geselecteerde hoofdvarianten en na keuze van eindvariant opstellen concept 
businessplan Autoriteit;
Fase 3: Implementatie.

Fase 1 is een verkennende fase, waarin in een 'quick scan' vorm bij de belangrijkste stakeholders de 
eerste beelden over de aard van een 'Autoriteit private kwaliteitsborging' in kaart worden gebracht. 
Deze stap leidt tot een rapportage aan opdrachtgever waarin op basis van een aantal interviews rriet 
stakeholders een beschrijving wordt gegeven van de bandbreedte waarin het profiel van de beoogde 
Autoriteit zich bevindt. Deze bandbreedte omvat:

De 'extremen' die door stakeholders worden aangedragen voor de positionering van de autoriteit in 
het bovengeschetste private spoor in verhouding tot het bestaande 'publieke spoor”, inclusief 
de bijbehorende argumentatie door de stakeholders;
De extreme varianten die door stakeholders worden beschreven voor het takenpakket van 
de autoriteit, eveneens met bijbehorende.argumentatie;
De extreme varianten die door stakeholders worden beschreven ten aanzien van de te verkiezen 
rechtsvorm en bestuurlijke 'ophanging' van de autoriteit.

Een eerste beeld van mogelijke taken van een Autoriteit Private Kwaliteitsborging waarover met 
stakeholders van gedachten zal worden gewisseld, is:

Het beoordelen en 'toelaten' van systemen die gehanteerd mogen worden voor kwaliteitstoetsing 
van bouwplannen als grondslag voor vergunningverlening;
Het beoordelen en 'toelaten' van systemen die gehanteerd mogen worden voor de toetsing van de 
realisatie van bouwplannen [handhaving]; .
Het beoordelen en 'toelaten' van systemen die gehanteerd mogen worden voor de toetsing van het 
eindresultaat van bouwactiviteiten aan de bouwregelgeving;
Het beoordelen van de adequate werking van toegelaten systemen (doelmabgheid);
Het beoordelen van de adequate toepassing van toegelaten systemen (rechtmatigheid);
Het opstellen en aanpassen van criteria voor beoordeling en toelating van systemen bij wets- of 
beleidswijzigingen;

Het formuleren van visie / beleid op gewenste toetsingssystemen / actief 'werven' van nieuwe 
toetsingssystemen;
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Het uitvoeren van evaluatie op systemen, toepassing en werking;
Geschillenbeslechting / arbitrage bij onenigheid van partijen over de uitkomst van toetsing; 
Sanctionering bij onjuiste toepassing van of onjuiste werking van systemen.

Startpunt voor de verkenning van deze beelden bij stakeholders is een inventérlsatie, waarin in kaart 
wordt gebracht:

De huidige vlsie(s) op private kwaliteitsborging en beelden bIJ het bijbehorende 'stelsel' waarvan 
private kwaliteitsborgingsmethoden onderdeel uitmaken;
Het huidige publieke stelsel van vergunningverlening en de kwaliteitseisen en kaders die daarin 
gelden voor de vergunningverlening'als gemeentelijke taak (niet de eisen waaraan een bouwplan 
wordt getoetst, maar de eisen waaraan het toetsen door de gemeente zelf moet voldoen).
De huidige verantwoordelijkheids- en sturingsstructuur In het publieke stelsel.
Eventuele ontwikkelingen in het publieke stelsel die ieiden tot een nieuwe visie op deze 
kwaliteitseisen en kaders;
Voorbeelden van toezichthouders op private kwaliteitssystemen in andere sectoren of binnen 
dezelfde sector in andere landen, voor zover toegankelijk in literatuur en via internet.

Deze inventarisatie zal deels plaatsvinden op basis van bronnenonderzoek, en deels door een aantal 
oriënterende gesprekken met direct betrokkenen, onder andere bIJ het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken.

Parallel aan deze inventarisatie wordt vanuit de structuur van een businessplan een onderwerpenlijst 
opgesteld van aspecten waarover Informatie moet worden verzameld bIJ het opstellen van een' 
businessplan voor een Autoriteit Private Kwaliteitsborging.

Op basis van deze inventarisatie zal de bovenstaande takenlijst worden uitgebreid en zal een vragenlijst 
worden opgemaakt die als onderlegger zal dienen voor Interviews met stakeholders.

Aansluitend worden interviews uitgevoerd met stakeholders. Deze stakeholders zullen afkomstig zijn uit 
alle bovengeschetste relevante domeinen (zie ook onderstaande figuur). Tijdens de inventarisatiefase 
zal met Opdrachtgever overleg plaatsvinden over de te interviewen stakeholders uit élk van deze 
domeinen. Hierbij kan de opdrachtgever kiezen voor een Interview met een 'branchevertegeriwoordiger' 
of juist met eèn dominante speler vanuit een bepaald segment (bijvoorbeeld: NEPROM als 
'branchevertegeriwoordiger' of specifieke.projectontwikkelaar als 'spokesman' van dat segment.
In totaal zullen maximaal 10 interviews plaatsvinden.
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Figuur 2. Stakeholders
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Het doel van de Interviews is het inventariseren van gezichtspunten over de aard en positie van 
de autoriteit en het formuleren van kaders en randvoorwaarden bij het verder vormgeven van deze 
autoriteit.

De resultaten van deze interviews worden opgenomen in een rapportage waarin de elementen wórden 
benoemd waarover consensus bestaat tussen de stakeholders, de elementen waarover fundamenteel 
verschillende inzichten bestaan tussen de stakeholders en de argumentatie daarbij (in de vorm van 
hoofdvarianten van een 'autoriteit'), en de onderwerpen die in een volgende fase nadere uitwerking 
verdienen. In de rapportage komt onder meer aan bod;

Beeld van benoemde taken en functies;
Uitwerken altemabeve rol- en taakverdelingen en verhoudingen tussen spelers binnen het private 
spoor en tussen het publieke en private spoor;
Beschrijving van gesignaleerde juridische aspecten en publieke verantwoordelijkheden; 
Beschrijving van benoemde eisen aan kwaliteit vergunningverlening en handhaving;
Beschrijving van taken, processen en procedures o.b.v. bestaande voorbeelden (intemabonaal en 
nationaal / soortgelijk).
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Daarnaast wordt een raamwerk geschetst voor een 'businessplan Autoriteit Private Kwaliteitstoetsing'. 
Na besluitvorming door opdrachtgever over uit te werken varianten, wordt, tenslotte, een plan van 
aanpak opgesteld voor tase 2. '

04 BEMENSING
Het team voor fase 1 zal bestaan uit^H

beiden zijn toegevoegd bij dit plan vaii aanpak.
De curricula vitae van

|is senior projectmanager bij Brink Groep. ^^^|heeft een ruime ervaring als 
.projectmanager van (complexe) beleidsvraagstukken en heeft in het verleden zeer regelmatig voor 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het voormalige VROM gewerkt.

.treedt op als primair aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

is adviseur bij Brink Groep. is vanuit haar rol als procesmanager in
verschillende projecten bekend met gemeentelijke en provinciale besluitvormingstrajecten. Zij is sterk 
in de analyse van processen en het betrekken van diverse partijen hierbij.

Itreedt op als verantwoordelijk directeur en fungeert als klankbord.

Door het werken In projectteams zorgen wij voor de best mogelijke Inbreng van specialistische kennis. 
Deze specialistische kennis is doof de omvang van de organisatie (circa 250 medewerkers) en de vele 
specialismen niet afhankelijk van één of enkele personen. Indien nodig kunnen wij op deze wijze snel 
inspelen op eventuele behoefte aan ondersteuning in de genoemde werkzaamheden.

Mevrou 
Samen met de heer 
zich nemen.

:al namens het Ministerie van BZK optreden als formeel opdrachtgever.
zal zij eveneens de dagelijkse begeleiding van de opdracht op

05 PLANNING
Bij opdrachtverlening medio november 2012 kan fase 1 van het onderzoek worden uitgevoerd in de 
periode medio november tot 1 juni 2013, waarbij het zwaartepunt van de activiteiten plaatsvindt in het 
eerste kwartaal van 2013.

Een globale planning is opgenomen in onderstaande figuur. Daarbij vormt de organisatie van de 
interviews het kritieke pad. December en januari zijn lastige maanden om afspraken te maken met 
gesprekspartners'voor interviews. De doorlooptijd van de interviewfasen zijn daardoor vrij ruim 
genomen. Verder is er van uitgegaan dat rond kerst en nieuwjaar een periode van 'stand-still' 
plaatsvindt vanwege vakanties.
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06 KWALITEITSBORGING
De werkzaamheden die Brink Groep uitvoert vinden plaats volgens ons kwaliteitsmanagementsysteem, 
waarvoor wij 150-9001:2008 gecertihceerd zijn. De structuur waarin projecten worden uitgevoerd, 
alsmede de wijze waarop de kwaliteitsbewaking wordt uitgevoerd, zijn hierin vastgelegd. Hierbij gaat 
het met name om een professionele wijze van het toepassen van controles op de werkzaamheden en 
het gestructureerd aanpakken en administreren van projecten. Daarnaast voorziet het systeem in een 
continue kritische blik op de eigen werkwijzen en mogelijke verbeteringen hierin.

07 ADVIESKOSTEN
De onder punt 03 omschreven advieswerkzaamheden kunnen wij voor u verrichten voor een bedrag ter 
grootte van € 29.900,--(zegge negenentwi’ntigduizendnegenhonderd euro) exclusief BTW.

fasel. C wtkMxm Autoriteit Private K

Proi«aleider
Adviseur

Deze offerte is 2 maanden geldig.

Eventuele aanvullende werkzaamheden worden verrekend op basis van bestede tijd en tegen een 
uurtarief van^^^^R Dit bedrag is exclusief BTW.
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Curriculum Vitae

Naam 
Voornaam 
Geboortedatum 
Woonplaats 
In dienst sinds 
Muidige functie

Opleidingen
1990 1995

1985 1990

Technische Universiteit Eindhoven
Bouwkunde (dr.).-
Promotieonderzoek naar prestaties van gebouwen na de oplevering en 
mogelijkheden voor prestatiebeheersing. Proefschrift: 'Deterioration of Building 
Components. A data.collecbng model to support performance management' 
(januari 1995).' ■
Technische Universiteit Eindhoven
Bouwkunde, afstudeerrichting Realisatie en Beheer (ir.)

Werkervaring
2012 heden

2010

2008

2006

2003 .

1999

1994

2011

2010

2007

2006

2003

1998

Brink Management a Advies bv
Senior projectmanager
Rijksgebouwendienst (Rgd)
Strategisch Implementatlemanager Toekomstvisie Rgd
Rijksgebouwendienst (Rgd)
Hoofd Expertisecentrum Aanbesteden directie Projecten / Hoofd Expertise en Advies 
directie PPS&I ■
Rijksgebouwendienst (Rgd)
Hoofd Innovatie
Hoofdstroom Beleidsadvies en Onderzoek
Eigenaar / directeur
Atos'KPHG Consulting
Senior Consultant
Oamen c:onsultant5
Onderzoeker

Werkgerelateerde activiteiten
2010 heden Lid Adviesraad Real Estate a Housing, faculteit Bouwkunde, TU Delft

advisering van RE&H over onderwijS:.en onderzoekprogramma 
2008 2011 Lid Pianoo Vakgroep Inkoopmanagement

gezamenlijke kennisontwikkeling over inkoop in de publieke sector
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Lopende projecten
Parlementair Onderzoek Huizenprijzen
Brink Groep voert, in samenwerking met Rigo Research, een onderzoek uit naar de 
ontwikkeling van huizenprijzen. Opdrachtgever is de Tijdeiijke Commissie 
Huizenprijzen van de Tweede Kamer. Het onderzoek heeft als doel een integraal 
beeld te verkrijgen van factoren en actoren die prijzen en kosten van woningen 
beïnvloeden. Rol; projectmanager

Advies contracteren en aanbesteden Masterplan Schiphol
Het adviseren van Schiphol Group over de transitie naar een regieórganisatie en
een andere wijze van contracteren en aanbesteden voor complexe grootschalige
huisvestings- en.infraprojecten en de bijbehorende organisatie-inrichting. Rol:
projectmanager/adviseur.

Relevante recente projecten bij Brink Groep
2012 2012 PPS Adviseur Nieuwe Huisvesting Politie'Noord Holland Noord

Doelstelling was het realiseren van een advies aan de Minister en de Nationale 
Politie over de geschiktheid van de DBFMO-contractvorm voor politiehuisvesting in 
het algemeen, en de geschiktheid van deze vorm voor de gezamenlijke huisvesting 
van de Regiopolitie NHN, de GGD en de Veiligheidsregio NHN in het bijzonder. Het 
in kaart brengen van organisatorische consequenties en benodigde competenties. 
Het advies werd opgesteld in samenwerking met opdrachtgever en de 
samenwerkingspartners van de opdrachtgever (Veiligheidsregio en GGD), in 
samenwerking mét de Projectmanager Huisvesting en PPS Support en in overleg 
met de Nationale Politie i.o.. Daarbij droeg Ik er als adviseur zorg voor dat alle 
gezichtspunten in onderlinge samenhang deel uitmaakten van de adviesrapportage 
en er bovendien sprake was van een helder en eenduidig advies. Rol; 
projectmanager/adviseur en penvoerder.

Relevante recente projecten bij Rgd
2010 2011 Toekomstvisie Rijksgebouwendienst 2012 - 201$

Het inhoudelijk ën organisatorisch aansturen en begeleiden van activiteiten ten 
behoeve van de nieuwe toekomstvisie voor de Rijksgebouwendienst, in een 
multidisciplinair, organisatiebreed team en in samenwerking met het volledige 
management van de Rgd (circa 30 personen) inclusief het schrijven van de 
toekomstvisie zelf en het begeleiden van de besluitvorming daarover.

2010 2011 AdviMur Maincontraicting Rgd
Het begeleiden van 'de directie Beheer van de Rijksgebouwendienst bij het 
ontwikkelen en introduceren van een nieuwe contractvorm voor beheeractiviteiten 
door het adviseren van de Directeur en het MT, stuurgroep en de projectmanager. 
Onder andere strategisch advies over de reikwijdte en invulling van de 
contractvorm, organisatorische aspecten en benodigde competenties.
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2010 2011 Voorzitter Evaluatie Ptanoo
Voorzitter van de begeleidingscommissie van de evaluatie van Planoo, 
Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken.
In de begeleidingscommissie was een breed spectrum van belanghebbenden 
vertegenwoordigd - naast het Ministerie van EZ zelf, vertegenwoordigers van lokale 
overheden (o.m, IPO, waterschappen, gemeenten) en rijksoverheden.

. Gezamenlijke formulering van een advies aan de stuurgroep Piahoo op basis van 
een rapportage van een extern bureau. Begeleiding van het externe bureau bij het 
uitgevoerde onderzoek en de tot stand koming van de rapportage.

2008 2010 Expertisecentrum geïntegreerd contracteren & OBFMO
Rijksgebouwendienst
De Rijksgebouwendienst heeft een aantal jaar geleden een afdeling ingericht die tot 
taak heeft geïntegreerde contracten tot ontwikkeling te brengen en projecten op 
het gebied van geïntegreerde contracten te begeleiden. Als Hoofd Expertisecentrum 
Aanbesteden en daarvoor als Hoofd Expertise en Advies PPS&I was ik direct 
verantwoordelijk voor de vormgeving en vervolgens ook de aansturing van deze 
afdeling, ik stelde het businessplan op inclusief procesbeschrtlvinqen en de 
personeelsparagraaf (het Expertisecentrum was een samenvoeging van twee 
bestaande grote afdelingen uit twee verschillende directies). Mijn afdeling bestond 
uit een multidisciplinair team bestaande uit financieel specialisten, risicomanagers, 
technisch-inhoudelijk specialisten, projectjuristen,.inkoopspecialisten, 
kwaliteitsmanagers, kennismanagers en beleidsmedewerkers.

2002 2006 Kennis- en organisatie-ontwikkeling DBFMO Rijksgebouwendienst
Advies en ondersteuning aan Rgd bij ontwikkeling zeer geïntegreerde contracten 
voor huisvesting. Kennisontwikkelaar t.b.v. instrumeritarium en kennisdeling 
middels opzetten van opleiding. Er was binnen Nederland nog geen ervaring met 
OBFMO in de rijkshuisvesting. Hierbij was een goede integratie van disciplines 
(technisch-inhoudelijk, financieel, juridisch, organisatorisch, 
aanbestedingstechnisch) essentieel. Standaarden werden in goed overleg met de 
branche (vertegenwoordiging van VNO-NCW/ Bouwend Nederland) en het 
Ministerie van Financiën (o.a.. Kenniscentrum PPS, IRF) ontwikkeld.

Relevante multidisciplinaire advieservaring vanuit eerdere dienstverbanden
Verkenning Energietransitie gebouwde omgeving (2005 - 2006). Voor: VROM. Rol - 
Projectleider / uiteerder;

Monitor Prestatieafspraken 56 wijken (2005 - 2006). Voor: VROM. Rol - Projectleider Monitor 
Het herbestemmen van kantoren naar woningen (2004). Voor: SEV. Rol - Projectleider / Auteur 
Paneldiscussies Woningprofiel (20Ó3-2004). Voor: VROM. Rol - Projectleider panels .

Benchmark ICT in de Bouw (2002). Voor: Ministerie van EZ. Rol - Projectleider 
Informatiecentrum Particulier Opdrachtgeverschap (2002). Voor: VROM. Rol - Projectleider 
Ondersteuning Taskforce Bouwproductie (2001). Voor: VROM. Rol - Projectleider 
Tussenstand Grote Steden Beleid (2001). Voor: Ministerie BZK. Rot - Projectleider
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Plan van Aanpak Helpdesk Ondernemingen Vuurwerkramp Enschede (2000). Voor; Gemeente 
Enschede. Rol - Projectleider
Monitor Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (2000). Voor: VROM. Rol - projectleider 
Tussenstand Bouwen aan Factor 20 (1999). Voor: VROM. Rol - projectleider 
De marktpotentie van industrieel, flexibel en demontabel bouwen voor de Nederlandse 
bouwindustrie (1997). Voor: Ministerie EZ. Rol - onderzoeker / rapporteur

Advieservaring vanuit eerdere dienstverbanden
Protectervarino vanuit Hoofdstroom Beleidsadvies en Onderzoek

Verkenning Energietransitie gebouwde omgeving (2005 - 2006). Voor; VROM. Rol - Projectleider/ 
uitvoerder

Monitor Prestatieafspraken 56 wijken (2005 - 2006) (i.s.m. RIGO). Voor; VROM. Rol - Projectleider 
Monitor

Kennisontwikkeling DBFMO (2003- 2006). Voor: Rijksgebouwendienst. Rol - Kennismanager 
Het herbestemmen van kantoren naar woningen (2004). Voor; SEV. Rol - Projectleider / Auteur 
Paneldiscussies Woningprofiel (2003-2004). Voor; VROM. Rol - Projectleider panels

Proiectervarino vanuit dienstverband bii lAtosl KPMG Consulting:
Gezondheidszorg in beweging? Flexibel bouwen noodzakelijk! (2003). Voor: De Meeuw Bouwsystemen. 
Rol - Projectleider
Monitor Versterking Arbeidsveiligheid.(2003). Voor: Ministerie SZW. Rol - Projectleider 
Internationale Benchmark ICT in de Bouw (2002). Voor: Ministerie van EZ. Rol - Projectleider 
Inventarisatie PFI huisvestingstraject (2002). Voor: Rijksgebouwendienst. Rol - Projectleider 
Informatiecentrum Particulier 0'pdrachtgeverschap (2002). Voor; VROM. Rol - Projectleider 
Ontwikkeling Monitor Major Hazards (2002). Voor: Ministerie SZW. Rol - Projectleider 
Huisvestingsadvisering (2001). Voor; Rijksgebouwendienst. Rol - Projectleider 
Ondersteuning Taskforce Bouwproductie (2001). Voor; VROM. Rol - Projectleider 
Consumentgerichte productontwikkeling. Een zaak voor de Rgd en haar klanten (2001). Voor; 
Rijksgebouwendienst. Rol - Projectleider
Tussenstand Grote Steden Beleid (2001). Voor: Ministerie BZK. Rol - Projectleider
Plan van Aanpak Helpdesk Ondernemingen Vuurwerkramp Enschede (2000). Voor: Gemeente Enschede.
Rol - Projectleider
Verificatie Greencalc (2000). Voor: Rgd., Rol - onderzoeker
Monitor Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (2000). Voor: VROM. Rol - projectleider 
Tussenstand Bouwen aan Factor 20 (1999). Voor: VROM. Rol - projectleider
Kennisontwikkeling en -verspreiding op het terrein van Duurzaam Bouwen (1999). Voor:.VROM. Rol - 
projectleider

Uitgesteld onderhoud in het meerjarenonderhoudsplan (1999). Voor; Universiteit Utrecht. Rol - 
onderzoeker / rapporteur
Dynamiek in beleid en samenleving. Veranderende eisen aan planontwikkeling en bouwproces (1999). 
Voor; De Meeuw Bouwsystemen. Rol - Projectleider

Proiectervaring vanuit dienstverband bii Damen Consultants:
Weerverletbestrijding in Scandinavische landen (1998). Voor: VROM en SFB. Rol - Projectleider 
De marktpotentie van industrieel, flexibel en demontabel bouwen voor de Nederlandse bouwindustrie
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(1997). Voor: Ministerie EZ. Rol - onderzoeker / rapporteur
BE 7569 Protocol and Management Information System for Indoor Air Quality assurance in the 
Refurbishment of Office Buildings (1994 - 1997). Voor: Commissie van Europese Gemeenschappen 
(CEC). rol - onderzoeker
Duurzaam woningonderhoud (OuWon) (1996). Voor:'SEV en NOVEM. rol - onderzoeker / rapporteur 
Mogelijkheden voor een langere (gegarandeerde) levensduur van bouwproducten (1995). Voor: VROM. 
rol - otiderzoeker / rapporteur
BE 4213 Condition Assessment and Maintenance Strategies (1992 - 1996). Voor: Commissie van 
Europese Gemeenschappen (CEC). rol - onderzoeker / rapporteur

Publicaties
De Architect, in: De Ontwerpmanager, themanummer Gebouwgebonden PPS, door: Marleen Hermans 
en Joost van Hoek, 2008
Innovatie in de bouw. Niet alleen denken ook doen! / MaHeen Hermans, in: Boss Magazine, pp. 34 - 
38, oktober 2007
De architect. Ontwerpmanager in geïntegreerde contracten / Marleen Hermans en Joost van Hoek, in: 
De Ontwerpmanager, pp. 20 - 22, nr. i, najaar 2007
Het herbestemmen van kantoren naar woningen. Stand van zaken en aanbevelingen voor 
proefprojecten / Marleen Hermans, SEV, Rotterdam, maart 2004
De bouw en de digitale snelweg. Spitsstrook of hoofdrijbaan? / M. Hermans, M. Jacobs en D. Spekking, 
Den Haag, Atos KPMG Consulting in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, december 
2002
Achterblijvende Woningbouwproductie. Problematiek en Maatregelen. / Taskforce 
Woningbouwproductie, Ministerie van VROM, Den Haag, januari 2002
Economic benefits from performance based building, Dr.ir. M. Hermans and Dr. H. Tempelmans Plat, 
in: CIB World Building Congress: Performance in Product and Pracüce 2nd - 6th April 2001, Wellington, 
New Zealand, 2001
Economie benefits of the application of the performance concept in building / Tempelmans Plat,.H. en 
Hermans, M.H., CIB, Rotterdam, 2001

- . Van flexibel bouwen naar flexibel inrichten / Marleen Hermans en Henk van der Haar, in: Real Estate 
Magazine, december 2000
Kiezen voor Kennis: naar Factor 20 in Duboland. Tussenbalans Bouwen aan Factor 20 (1997-1999) / 
Hermans, M., en Jongmans, M., Ministerie van VROM, Den Haag, 1999
Building performance starts at hand-over: the importance of life span informabon / Hermans, M., in: 
8th International Conference on Durability of Buildings Materials and Components, Vancouver, 1999 
Prestatie begint pas echt bij oplevering. Het belang van levensduurinformatie voor de hedendaagse 
bouwpraküjk. / Marleen Hermans, in: Renovatie en Onderhoud, p. 35 - 37, oktober 1998 
Dynamiek in markt vraagt om flexibele bouwsystemen. Toeleveranciers krijgen andere rol in 
bouwproces. / Marleen Hermans en Ton Damen, in: Renovatie en Onderhoud, p. 12 - 13, mei 1998 
Renovatie en binnenluchtkwaliteit / M.H. Hermans, L.K. Quah en A.A.J. Damen, in; Praktijkboek 
gezonde gebouwen, p. A 7020 1 - 30, 1998
Binnenluchtkwaliteit en renovatie in kantoren / M.H. Hermans, in: Verwarming & Ventilatie, p. 617 - 
621, juli - augustus 1998
Hermans, Marleen, Sustainable building maintenance, proceedings CIB World Building Congress 1998, 
Gavie, Zweden, 7 - 12 juni 1998 '
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Bescherm binnenlucht bij renovatie kantoorgebouw / Marleen Hermans en Ton Damen, in: Renovatie 
en Onderhoud, Jaargang 23, p. 18 - 21, maart 1998
Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering. Over het bepalen en bewaken van de.kwaliteit 
van gebouwen / Marleen Hermans, Stichbng Bouwresearch en Damen Consultants, Rotterdam, 1998, 
ISBN 90-5367-251-6
Nieuwe generatie onderhoudsplannen klantgericht / Marleen Hermans en Haje van Egmond, in: 
Renovatie en Onderhoud, p. 19-21, September 1997
Conditiemeting en onderhoudsplannen / H. van Egmond en M. Hermans, in: Handboek Bouwgebreken, 
Ten Hage &. Stam, 1997
De rol van betrouwbare levensduurinformaüe / Marleen Hermans, in: Bouwwereld Nummer 6 p. 48 - 
51, 1997
De marktpoténtie van industrieel, flexibel en demontabel bouwen voor de Nederlandse bouwlndustrie / 
M.H. Hermans en A.A.J. Damen, Damen Consultants In opdracht van het ministerie van Economische 
Zaken, Rotterdam, 1997
Duurzaam Onderhoud / M.H. Hermans, in: Vademecum voor Architecten 133 VA, 1996 
Hermans, M., A model for collection of empirical performance data of building components, in: 
proceedings of CIB W60 International Symposium on "Applicabons of the Performance Concept in 
Building", Volume 2, pp. 6.53 - 6.63, 9 - 12 december 1996
Degradatie van bouwdelen. Een model voor het verzamelen van empirische gegevens, / M.H. Hermans, 
Stichting Bouwresearch, rapport nr. 374, Rotterdam, 1996, ISBN 90-5367-179-X 
Technisch Onderhoud / A.A.J. Damen en M.H. Hermans, in: Vademecum voor Architecten, 1995 
Deterioration of Building Components. A data collecting model to support performance management /
M. Hermans, proefschrift. Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, januari 1995, ISBN 
90-386-0084-4

A model to collect deterioration data of facades / M. Hermans, in: "Condition Assessment and repair of 
concrete facades" , University of Oulu Continuing Education Center, Finland,' 4 - 6 oktober 1994 
A model for collecting durability data of building components for architects and building managers/ M. 
Hermans, CIB W94 seminar on design for durability, Milaan, Italië, 26 - 28 april 1993 
Case study: De houten gevel van het GAB te Veghel / M. Hermans, PAO cursus Duranica, Delft, 22 - 23 
september 1993
Forecasting the durability of building elements. An empirical approach / M.H. Hermans, in: Proceedings 
Management, Maintenance and Modernisation of Buildings, CIB W70, Rotterdam 28 - 30 oktober 1992
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Curriculum Vitae

Noam 
Voornaam 
Geboortedatum 
Woonplaats 
In dienst sinds 
Huidige functie

Opleidingen

2004 2005 U.niversiteit van Tilburg

Master Leisure Studies

2003 2004 Universiteit van Tilburg
Schaketjaar Vrljetijdwetenschappen

1999 2003 Hogeschool INHolland te Diemen
Vrijetijdsmanagement

1994 1999 St. Bonifabuscollege te Utrecht
HAVO

Cursussen en trainingen
2008 6ITP

Training Advies- en communicatievaardigheden

2008 Schouten & Nelissen
Training Overtuigend Schrijven

2008 Interne leergang Brink Groep
Met onder andere Rekenen aan gebiedsontwikkeling. Ruimtelijke planontwikkeling, 
Samenwerking en contractering, Portefeuillevraagstukken, Procesmanagement en 
communicatie, Risicomanagement.

Werkervaring

2008 heden Brink Groep

Businessunit Vastgoedadvies & Gebiedsontwikkeling

Postbus 177 
IISOAD t^ldsctwndim 
Ovetgoo S
JJ66JZ liidsttwndjm

telefoon j 
brmkgioep.nl

flnrk Groep neelt vestiging tn teUschenrUm en Emdhmen.
Brink AArn3geinent.S> Advies bv
MtlC,2nrM35



■ RINK GROEP Management Advies Automatiseiing

2005 2006 Stichting Railsport Nederiand
Accountmanager

Referentieprojeeten

2010 heden Zuidpolder, gemeente Eemnes
Gedetacheerd bij de gemeente als projectleiding met als taak het bewaken en 
sturen van het proces om van de initiatieffase tot de uiteindelijke ontwikkeling te 
komen. Daarnaast advies over (financiële) haalbaarheid en ontwikkel- en 
samenwerkingsstrategie. De Zuidpolder in Eemnes is een gebiedsontwikkeling van 
circa 500 woningen en 4 hectare bedrijventerrein. Het betreft een 
uitbreidingslocatie ten zuiden van Eemnes langs de Rijksweg A27.

2008 2012 Bruisend Dorpshart Kaatsheuvel, Gemeente Loon op Zand
Opstellen van een integrale haalbaarheidsanalyse voor de herontwikkeling van het 
centrum van Kaatsheuvel. Vormgeven en uitvoeren van de aanbestedingsprocedure 
voor de selectie van een marktpaitij van het project en de begeleiding van de 
contractfase. De gebiedsontwikkeling omvat een gemeentehuis, een 
multifunctionele accommodatie, een ondergrondse parkeergarage, commerciële 
ruimte en woningen. In 2012 heeft een heronderhandeling van de overeenkomst 
plaatsgevonden. In opdracht van beide contractpartners is een mediation traject 
gestart om tot een aangepaste overeenkomst te komen.

2011 2011 Organisatie Waalsprong, gemeente Nijmegen
De Waalsprong is het grootste Nijmeegse stadsontwikkelingsproject. Het project 
omvat circa 12.000 woningen met bijbehorende sociale-, economische- en fysieke 
infrastructuur. De manier waarop het project binnen de gemeente is georganiseerd, 
is complex. In opdracht van de gemeente een gemeentelijke 
projectorganisatie opgezet die verantwoordelijk is voor de aansturing, 
uitwerking en realisatie van de Waalsprong. De projeaorganisatie moet zorgen 
voor daadkracht en integraliteit.

2011 2011 Uitwerking eigendom en beheerorganisatie, Watercampus Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden is In samenwerking met Provincie Friesland gestart met de 
ontwikkeling van de Watercampus Leeuwarden. De ambitie van partijen is om 
Leeuwarden uit te laten groeien tot dé Europese waterhub en 'Capital of 
Watertechnology' in aansluiting op de huidige activiteiten in Leeuwarden en regio 
Friesland op het gebied van Watértechnologie. In opdracht van de gemeente een 
voorstel gedaan voor een eigendom en beheerorganisatie voor de ontwikkeling en 
exploitatie van deze Watercampus. Doel van de organisatie is het waarborgen dat 
de juiste bedrijven zich vestigen op de Watercampus en dat bedrijven/lnitiatieven 
gericht op watertechnologie met elkaar in contact komen.
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2011 2011 De Meeuw Oirschot
De Meeuw is momenteel gevestigd op bedrijventerrein De Stad te Oirschot.

/Dit bedrijventerrein wordt fysiek gescheiden door een weg, hetgeen vanuit het 
oogpunt van interne bedrijfsvoering niet ideaal is. Door het verleggen van de 
-huidige weg en door verplaatsing van een deel van de bedrijfsactiviteiten naar een 
andere locatie, ontstaat ruimte voor een nieuwe invulling van een deel van het 
gebied. De werkzaamheden betroffen het in beeld brengen van de financiële 
consequenties van dezé revitalisatie en daarnaast namens De Meeuw het voeren 
van onderhandelingen met gemeente Oirschot over deze revitalisatie en over de 
grondaankoop op een nieuwe locabe.

2010 2011 Herontwikkeling Bedrijventerrein Oe Mars, gemeente Zutphen
In opdracht van het programmabureau De Mars (namens gemeente Zutphen) het 
opstellen van de groridexploitatie ten behoeve van de (her)ontwikkeling van het 
bedrijventerrein Noorderhaven in Zutphen, Het plangebied wordt van 
bedrijventerrein getransformeerd tot woongebied met verschillende comrrierciële 
functies. Naast het opstellen en optimaliseren van de grondexploitatie tevens 
strategisch advies met betrekking tot mogelijke verwervingen en daaropvolgend 
onderhandelingen namens de gemeente met grondeigenaren.

2009 2010 Stimuleringsmaatregelen, Provincie Noord-Brabant
In februari 2009 heeft de Provincie Noord-Brabant € 250 miljoen uitgetrokken om 
de woningbouwproductie in Noord-Brabant op peil te houden. Dat is van belang 
voor de werkgelegenheid en de balans op de Brabantse woningmarkt. Vanaf maart 
2009 tot eind 2010.intenslef betrokken geweest bij het opstellen van een 
instrumentarium dat moest leiden tot een effectieve en efficiënte inzet van de 
beschikbare-middelen. Dit heeft geleid tot zowel consumentenmaatregelen als het 
leveren van maatwerk aan dé producentenkant om vastgelopen projecten vlot te 
trekken. Tot slot als procesmanager gestuurd op de uitwerking en coördinatie van 
het instrumentarium gericht op de projectspecifieke maatregelen voor producenten.

2009 Politie Limburg Zuid
In opdracht van Politie Limburg Zuid verschillende varianten bepaald voor de 
herontwikkeling van oude politieschool 'De Caumer' de haalbaarheid van de 
varianten berekend.

2009 Or. Struyckenplein, gemeente Breda
In opdracht van de gemeente een second opinion uitgevoerd op grondexploitatie 
van de herontwikkeling van het Dr. Struyckenplein in Breda.
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.2009 The Red Apple, PWS Rotterdam
In opdracht van PWS Vastgoedontwikkeling verschillènde varianten bepaald voor de 

/ herontvvikkeMng van het kantoorgebouw aansluitend op kantoortoren 'The Red 
Apple' en de haalbaarheid van de varianten berekend.

2008 Het Slaakhuys, PWS Rotterdam
In opdracht van PWS Vastgbedontwikkeling verschillende varianten bepaald voor de 
herontwikkeling van het 'Het Slaakhuys' in Rotterdam en de haalbaarheid van de 
varianten berekend.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties

Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering 
Directie Rnancle^ Economische Zaken 
Rnanciële Admlnirtratie

memo

Directoraat-Generaal 
Wonen, Bouwen en Integratie 
Directie Woningbouw

Rijnstraat 8 
Postbus 30941 
2SÖ0 GX Den Haag 
Intmie postcode 210 
www.rijlcsoveriieid.nl

ContactiKtfoon

Kamer B07 38 
T I

Datum

29novembw^ 2012

Hierbij verzoek ik je een voorschot van 80% uit te betalen aan Brink groep 
(vp 7838).

Verzoek

Voorschot van 80% aan Brink groep (vp 7838) uitbetaien.

Met vriendelijke groet.

Büdgëtbeheerder Woningbouw
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Offerteaanvraag gevolgen politieke besluitvorming wkb voor implementatietraject
Voor Douglas Consultancy!

Aanleiding
Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer op verzoek van de minister van BZK besloten om de 
stemming over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aan te houden. De reden 
hiervoor lag onder meer In onduidelijkheid bij de Eerste Kamer over de uitleg van de toelichting bij 
enkele amendementen. De betreffende amendementen hebben betrekking op de 
waarschuwingsplicht van de aannemer en de rol van de gemeente. Op dit moment beraadt het 
ministerie van BZK zich op vervolgactie.

Deze situatie leidt tot een vertraging van de impiementatie van het wetsvoorstel. Om de 
Inwerkingtreding van het wetsvoorstel kwaliteitsborging goed te laten plaatsvinden, is een 
implementatietraject voorzien waarin is afgesproken welke acties betrokken partijen moeten 
ondernemen om op tijd te klaar te zijn voor de invoering van het nieuwe stelsel. Het is de 
bedoeling dat het voortouw bij d.e uitvoering van het implementatieplan bij de partijen In het veld 
ligt: bouwende partijen, bevoegd gezag en consumentenorganisaties. Doel van het 
implementatietraject is dat betrokken partijen gericht en in samenhang hun voorbereidingen 
kunnen treffen. Er zal door de minister een implementatieregisseur worden aangesteld die de 
voortgang van de voorbereidingen bewaakt en zo nodig in overleg met partijen kan Ingrijpen als 
partijen tegen obstakels aanlopen.
Door de vertraging in de besluitvorming bestaat de kans dat ook de betrokkenheid van 
belanghebbende partijen verslapt wat kan leiden tot een vertraging in het implementatietraject, 
wanneer dat na de politieke besluitvorming weer zou worden gestart. Hoe de politieke 
besluitvorming zal verlopen, is op dit moment onduidelijk.

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvragen luiden:

1. welke gevolgen heeft de vertraging van de politieke besluitvorming voor het 
Implementatietraject en de belanghebbende partijen?

2. Welke acties kunnen worden ondernomen om nadelige gevolgen op te vangen?

Uitvoering
Het onderzoek kan snel worden uitgevoerd, in de maand september. Het eindresultaat wordt 3.0 
september geleverd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Douglas Consultancy is nauw
betrokken geweest bij eerdere discussies over het implementatietraject en is goed ingevoerd in de 
rollen van de belanghebbende partijen. Hij kan het betreffende onderzoek snel en efficiënt 
uitvoeren.

Eindresultaat
Het eindresultaat is een beknopt adviesrapport waarin de onderzoeksvragen worden beantwoord.

Kosten
De kosten worden geschat op maximaal | (incl. btw en overige kosten).



BESLUrrVORMINGSMEMO

de directeur Bouwen en Energie
Directie Bouwen en 
Energie

Afdeling Bouwregelgeving en 
Bouwkwaliteit

Contactpersoon

memo
Datum

7 april 2017

Besluitvormingsmemo voorbereiding 
implementatietraject kwaliteitsborging

Aanleiding, beleidsrelevantie
Om de inwerkingtreding van het wetsvoorstel kwaliteitsborging goed te laten 
plaatsvinden, wordt een implementatietraject gestart waarin is afgesproken welke 
acties betrokken partijen moeten ondernemen om op tijd te klaar te zijn voor de 
invoering van het nieuwe stelsel. Het is de bedoeling dat de lead bij de uitvoering 
van het implementatieplan bij de partijen in het veld ligt: bouwende partijen, 
bevoegd gezag en consumentenorganisaties. Doel van het implementatietraject is 
dat betrokken partijen gericht en in samenhang hun voorbereidingen kunnen 
treffen. Er zal ook een implementatieregisseur worden aangesteld die de 
voortgang van de voorbereidingen bewaakt en zo nodig in overleg met partijen 
kan ingrijpen als partijen tegen obstakels aanlopen.
Als voorbereiding van de start van het implementatietraject en de aanstelling van 
de implementatieregisseur móeten diverse werkzaamheden worden verricht. De 
definitieve aanstelling, van een implementatieregisseur zal aan de orde komen 
tijdens het debat over het wetsvoorstel met de Eerste Kamer. Om de 
werkzaamheden waar nodig vast op te kunnen pakken in afwachting van de 
aanstelling van een implementatieregisseur wordt voorgesteld wordt om hiervoor 
offerte te vragen aan^^^^^^^ (Douglas Consultancy). |

Onderzoeksvraag
Uitvoeren diverse voorbereidende werkzaamheden voor het implementatietraject: 

Voorbereiden van opdracht(en) aan het implementatieteam/de 
implementatieregisseur
Uitwerken en nader afbakenen van verantwoordelijkheden 
implementatieteam, BZK, TO en iBK 
Voorstel uitwerken voor de overlegstructuur tussen het 
implementatieteam en opdrachtgever BZK
Nadere uitwerking van overlegstructuur tussen implementatieteam en 
stakeholders
Inventariseren van lopende en geplande acties bij stakeholders en bij 
commerciële partijen, in het kader van voorlichting en instructie. 
Maken van informatie- en voorlichtingsmateriaal over de Wkb ten 
behoeve van de stakeholders 
Uitwerken nader plan voor proefprojecten 

De activiteiten worden, uitgevoërd in samenwerking met het Instituut voor 
Kwaliteitsborging
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BESLUnVORMINGSMEMO Datum

7 april 2017

De kosten voor iBK zijn gefinancierd
binnen de eerder verstrekté subsidie aan iBK voor activiteiten voor kwartiermaken 
voor betrokken partijen voor het wetsvoorstel.

Planning
De voorbereidingen zullen zo snel mogelijk worden gestart en ulterlijk voor de 
zorher worden afgerond.

Dekking
De kosten bedragen naar schatting ^^^^^^(exclusief BTW). Hiervoor is 
dekking in het dekkingsplan van B&B, onder nummer 628.01.

Besiuit
Ben je akkoord met aanvragen offerte aan| 
werkzaamheden?

voor vermelde
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Formulier behoeftestelling inkopen vanaf €1500(inci.btw)
(formulier bestemd voor FM t.b.v. toetsmoment 1 ECl)

Dienst en directie DG Bestuur en Wonen 
Directie Bouwen en Energie

Naam Financieel Medewerker 
Naam Beleidsmedewerker

Beschrijf inkoopbehoefte/opdracht met o.m:
• nut en noodzaak van de inkoop
• eigenschappen van het product of dienst
• voor opdrachten < € 30.000 incl BTW de keuze 

voor leverancier toelichten
• bepaal de frequentie van de opdracht: 

eenmalig, regelmatig, zeer regelmatig etc.

• Óp '11 Juli 2017 heeft de Eerste Kamer 
besloten de stemming over het 
wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het 
bouwen uit te stellen.
• Deze situatie leidt tot een vertraging
van de implernentatie van het 
wetsvoorstel. __________

• Dè onderzoeksvragen luiden: (1) welke 
gevolgen heeft de vertraging van de 
politieke besluitvorming voor het 
implementatietraject en de 
belanghebbende partijen? En (2) welke 
acties kunnen worden ondernomen om 
nadelige gevolgen op te vangen?
• Het eindproduct is een rapport met 
aanbevelingen.
• De beoogde opdrachtnemer heeft goed 
inzicht in doelen wetsvoorstel, de 
praktijk van de bouw en politiek- 
bestuurlijke processen. Hij is nauw 
betrokken bij de discussie met 
belanghebbende partijen betreffende 
het wetsvoorstel.
• De opdracht is eenmalig.____________

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

Nee

Raming van de kosten (incl. btwjplus onderbouwing. De 
activiteiten zijn met reële kosten geraamd: uren x tarief + materiële 
kosten = benodigd budget. De totale waarde wordt bepaald door de 
verwachte totale uitgaven, berekend over een periode van 48 
maanden ,bij elkaar op te tellen. (Het gaat hierbij om uitgaven zowel 
in het verleden als in de toekomst).
Kosten zijn inclusief meerwerk, verlengingen en soortgelijke 
opdrachten.

Maximaal!
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Is de opdracht opgenomen in het bestedingsplan? JA
Hoofdstuk:
Budgetplaats : 101502
Budgetpositie : 10247 
Grootboekrekening/kostensoort:

In welk Jaar vindt de betaling plaats? 2017

Is een optie tot verlenging van de opdracht gewenst? NEE

Valt de inkoop mogelijk onder een bestaande 
(raam)overeenkomst? (zie de producten en dienstencatalogus op 
Rijksportaal BZK
http://portal.tp.rlJktweb.nl/iri/portal/?NavlgstlonTarget=HLPFS;//cisrjjksportaal/cisfacjrrtair/crsinkoopena 
anbestedlng/cisbe8rotfngscvclus_iycJsl_2Jnkoopplein_2&NavigatfonContext=HLPFS://cisr{jk$portaal/dsf 
adtltalr/cisInkoopenaanbestedlng/cisbeRrotlngscvdus 1)

NEE........................

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

nvt

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

NEE

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

Nvt

In geval van opleidingen; heeft een check met leerrijk 
plaatsgevonden?

Nvt

Te kiezen inkoopwijze X Zelf uitvoeren { één offerte opvragen 
indien de

raamovereenkomst dit toelaat)
1 1 HIS (opvragen van meer dan één 
offerte/mini

Competitie/Europees aanbesteden)
1 1 Inhuurdesk/Job 2 (inhuur onder 
raam

overeenkomsten)
1 1 Ander inkooploket:................

Gaarne invullen bijv. DPC ( 
raamovereenkomsten

communicatie)/ SSC-ICT.of andere 
loket.

Verwachte start- en einddatum 
opdfachtbrief/overeenkomst

In overleg vast te stellen bij goedkeuring 
offerte

Datum: 6 september 2017
Optioneel: Naam + handtekening gemandateerd DT-lid/Budgethouder: zie bijgevoegde mail met 
akkoord.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Directie Bouwen en Energie, afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit 
t.a.v. de heer|
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Zevenhuizen, 10 september 2017

Geachte heer|

U heeft Douglas Consultancy gevraagd een offerte uit te brengen voor een kort onderzoek naar de 
gevolgen van de politieke besluitvorming over de Wkb voor het implementatietraject.
Hierbij heb ik het genoegen u deze offerte aan te bieden.

Aanleiding

Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer op verzoek van de minister van BZK besloten om de stemming 
over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aan te houden. Óp dit moment beraadt het 
ministerie van BZK zich op vervolgactie.
Deze situatie leidt tot een vertraging van de implementatie van het wetsvoorstel. Om de 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel kwaliteitsborging goed te laten plaatsvinden, is een 
implementatietraject voorzien waarin is afgesproken welke acties betrokken partijen moeten 
ondernemen om op tijd te klaar te zijn voor de invoering van het nieuwe stelsel. Doel daarvan is dat 
betrokken partijen gericht en in samenhang hun voorbereidingen kunnen treffen. Er zal door de 
minister een implementatieregisseur worden aangesteld die de voortgang van de voorbereidingen 
bewaakt en zo nodig in overleg met partijen kan ingrijpen als partijen tegen obstakels aanlopen.
Door de vertraging in de besluitvorming bestaat de kans dat ook de betrokkenheid van ' 
belanghebbende partijen verslapt wat kan leiden tot een vertraging in het implementatietraject, 
wanneer dat weer wordt gestart na de politieke besluitvorming. Het ministerie van BZK heeft hierop 
dit moment maar beperkt zicht op.
U heeft dan ook gevraagd een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van een compact onderzoek 
met een korte doorlooptijd, waarin de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

1. welke gevolgen heeft de vertraging van de politieke besluitvorming voor het 
implementatietraject en de belanghebbende partijen?

2. Welke acties kunnen worden ondernomen om nadelige gevolgen op te vangen?

Uitvoering
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit desk research, het ordenen en analyseren van 
bestaande documenten. Hierbij zullen onder andere worden'betrokken de resultaten van eerdere 
acties ter voorbereiding van de implementatie door stakeholders (implementatieplan iBK, 
coördinatieplanning stakeholders, evaluatie van pilots,..), stuurgroepverslagen e.d.
Op basis daarvan zal eèn compacte rapportage worden opgesteld waarin de onderzoeksvragen zullen 
worden beantwoord.

Douglas Consultancy
KvK 242725870 BTW NL174645867B02

Mandenmaker 11 
douelasconsultancvtS) kpnmail.nl 
Versie 10 september 2017

2761MC Zevenhuizen 
M:|



Planning

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de maand september 2017. Er wordt een beknopt 
adviesrapport opgeleverd uiterlijk 30 september 2017.

Begroting

Het onderzoek zal vyprden uitgevoerd voor een vaste prijs van^^^^incl. BTW.

Dit bedrag is gebaseerd op een tijdsbesteding van^^H en een uurtarief vanj^^Hinclusief BTW.

Betalingsvoorwaarden

Facturering door Douglas Consultancy vindt plaats na afronding van het project.

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, op rekeningnummer| 
Douglas Consultancy te Zevenhuizen.

I t.n.v.

Met vriendelijke groet

Douglas Consultancy
KvK 242725870 BTW NL174645867B02

Mandenmaker 11 
douglasconsultancv(5)kpnmail.nl 
Versie 10 september 2017

2761MC Zevenhuizen 
M: 06-22458830



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG

Douglas Consultancy 
De
Mandenmaker 11 
2761 MC ZEVENHUIZEN

Directoraat-Generaal 
Bestuur en Wonen
ProgrammadJrectie Bouwen eo 
Energie

Turfmarkt M7 
2511 OP DEN HAAG 
Postbus 20011 
2500 ea'den haag

Contactpersoon

@minb2k.nl

Datum 12 oktober 2017
Betreft 101503-10247-46001 Douglas Consultancy "onderzoek

voorbereiding wetsvoorstel kwaliteitsborging"

Geachte heer|

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

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 10 september 2017 met de 
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs van maximaal ^^I^^^Bncl. Btw. De 
tarieven betreffen een all-in tarief, inclusief reis- en verblijfkosten en alle overige 
kosten.

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

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

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

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

Kenmerk
2017-0000469709

Uw kenmerk

8i])age(n):
1

Ministerie van BZK, Kerndepartement 
OIN; 00O000Ö1OO3214345O0O
o.w.v. DGWB/BenE en referentienummer 101503-10247-46001

Voor informatie over de digitale betalingswijze verwijs ik u naar de brochure 
"Electronisch factureren aan de Rijksoverheid" (bijgevoegd).
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Het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niet in acht nemen van de 
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften 
waaronder de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor 
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en zal daarom aan u 
geretourneerd worden.

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

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

Directoraat'Generaal 
Bestuur en Wonen
Programmadirectie Bouwen 
en Energie

Datum

12 oktober 2017
Kenmerk
2017*0000469709

Directeur Prógrammadirectie Bouwen en Energie
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Inkoopgeleideformulier

Dossierhouder; DGWBI/WB Telefoonnr.:
Ministerie van Binnenianrise Zaken en Koninkrijksrelaties 
DriecBe financieel- economische Zaken

In te vullen door (vertegenwoordiger van) budgethouder 
V € 25.000,- verpllciit Invidlen •

Administratieve gegevens

Begaande verplich ïng . Nee

Zo ja, wat Is het verpüchtingCTinr.

Omsctvgving verplichting of reden bgstellmg 
bestaande verpOctitaig

Onderzoek MKBA Privatie Kwaliteitsborging Bouw
Namn levetancier
Bedrag (inclusief BTW)

Ecorys Nederland BV

Kasraming 2012 2013 2014 2016 2016

HoolUbudget:
268

Werkbudget
26802 l^KÊÊÊÊ

HoofdtHKlget; Werkbudget:

[ Ekxidatum contract , - 01-04-2013

PtandabOTi taatste betaUng; , 01-07-2013

InKoopprocedure Checklist

middelen en dleftslen) (d OMiuien

■Sil;

Toelichting

xJa □ Nee, maar luridbch advies mgewortnen 
□ Nee. geen JuiliSscn advies ingewonnen

Gedragscode externe Inhuur toegepast (beleidsgevoelige externe Intiuur)□ )a
□ nee
X niet van toepassing

Opm. Bg overige externe inhuur > € 50.000Wes lange (DG) parafenign

VirtK dan: biköOp catsgdne Vink aan: gevolgde procedioe/ aanwezige documenten in Oigidocdossi^

□ Geen raamcontract en □ Onitefbouwlrïg setecöeotteha voor selectte onertepait^enbedrag Eén offerte
<€ 30.000 (exd.btw)

X
Onderbouwing van keuze / gurmfrtg van leverancier opdrachttuier

X Geen raamcontract en □ Vastlegging vawervin^team ingesteld (v.a. € 50.000 exd. btw)bedrag □ Onderbouwing seiecttecrtteria voor selectie otiertepartyen
> € 30.0(k) (exd. btw) Oïïeiteaan vraag
en X Drie offertes.
<€137.000 (exd.btw) □ Onderbouwing van keuze / gurming van leverancier opdraditbrlef

□ Inkoop binnen . □ Procedure gevoed conform bepaling in raamovereenkomst, blakend uit
raamcontrad dat niet
In neturer K hil lAG

bqgevoegde documenten (vermeld In To^ichting)

' Intiuur/inkoop binnen □ lAC Ingesdiakeid (Inkoopdossrerdoor lAC opgebouwd)
raamconlract dat tn 

|4; hÜ lAC
□ Concept cpnbad / opdrachtbner

□ Bedrag >€ 137,000 □ EU-aanbesteding ^lAC tngeschakeld (Inkoopcfossier door lAC opgebouwd)
(exd; btw) □ Concept contract / opdradrtbrter

□ Watverprocedure □ Advies CDI
□ Concept contract / opdraditbrlef

□ inbesteding □ Concept conbad / opdraditbrief

I Hierbij verzoek ik u deze opdracht tbv.Ecorys Nederland BV in behandeling te 
nemen. Zodra het verplichtingennummer beken^^aame aan mij 
doorgeven. Hierbij verzoek ik u om 80% HHIHMafs voorschot 
betaalbaar te stellen.



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Ecorys NederlandBV 
T.a.v. de heer^m 
Postbus 4175 
3067 GG Rotterdam

Datum 1 9' OKT. 201Z
Betreft Onderzoek MKBA Private Kwaliteiktsborging Bouw 

Verplichtingennummer: 7613

Olrectorast-Oeneraal 
Wonen, Bouwen en 
Integratie

Directie Woningbouw 
Ouster Bouwkwalltelt

Hoofdzetel VROM 
Rijnstraat 8 
Den Haag 
Postbus 30941 
2500 GX Den Haag 
Interne postcode IPC 270

imlnbzk.nl

Kenmerk
WBI/WB20120000597187

Geachte heer^|||

Hierbij verleen ik u officieel opdracht tot het verrichten van activiteiten inzake het 
onderzoek "MKBA Private Kwaliteitsborging Bouw". De opdracht wordt verleend 
conform uw offerte van 8 oktober 2012.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit.
Deze opidracht wor^^egelelt^o^or mevrouw^^^^^Hbereikbaar op 
telefoonnummer per email^^^^^HB)minbzk.nl.

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

De door mij te betalei^ergoeding bedraagt op basis van de werkelijk gemaakte 
kosten maximaal exclusief BTW, respectievelijk inclusief
21% BTW.

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

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

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Rnanclële Administratie DGWBI/WB 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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Bij voorkeur ontvanger^jiHj^actuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naa^^^^^^^^TQinbzk^

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

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van één van beide 
mogelijkheden gebruik te maken.

Betaling zal binnen 30 dagen na ohtvangstdatum van de factuur plaatsvinden op 
uw bankrekeningnummer IBAN en BIC;
t.n.v. Ecorys Nederland BV te Rotterdarri.
Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering in
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt, 
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of onjuiste wijze indienen van 
uw factuur.

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

Indieh u kunt instemmen met de condities waaronder deze opdracht wordt ver
strekt dan verzoek ik u om één van de door u ondertekende exemplaren retour te 
zenden aan: /

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T.a.v. Financiële Administratie/WWI/WB 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

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

Dtrectoraat-Oaneraal 
Wonen, Bouwen en 
Integratie
DIrectre Woningbouw

Datum
Kenmeili
WBI/WB20120000597187

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

Directeur Woningbouw

Firmanaam 
Naam ondertekenaar 
Plaats 
Datum
Handtekening
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ecorysA

Ministerie Binneniandse Zaken én Koninkrijksrelaties 
T.a.v. dhr. I 
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Watermanwsg 44 
3067 GG RotteiOam 
Neaertand

Postbus 4175 
3006 AO Rotteröam 
Medeitano

ECORYS N^riaml BV K.v.K. nt. 24316726
T ABN AMRO reli. |

Btw^r. NL8080.26.741.B03
E nilhértÊirias@eoofy3.com 
Wwww.eoofys.nl

com

Rottenjam, 
4 april 2013

Onze referentie 
HEKIRG NL22281S5A)3

Onderwerp
Voortgang MKBA Privatisering Kwaliteitsborging Bouw,

Geachte heeri

Conform de uitvraag van het ministerie van BZK, dd. 20 september 2012 eri de aanbieding van Ecorys, dd. 
8 oktober 2012 is er een onderscheid gemaakt tussen een Ie fase onderzoek (het kwalitatieve deel) en een 
2e fase (de daadwerkelijke MKBA). Middels dit schrijven bericht ik u over de planning en voortgang van de 
activiteiten.

Op dit moment wordt de Ie Fase van het onderzoek afgerond; Hiervoor wordt een tussenrapportage 
opgeleverd wat daarmee als formele afronding voor de 1 e fase kan dienen.

Conform de bevestiging van het ministerie van BZK (dd, 19 oktober 2012) kan er een keuze gemaakt 
worden tot uitvoering van de 2e fase. Hiermee verzoeken wij u aan te geven of u een vervolgopdracht 
wenst voor deze 2e fase (de stappen 5 en 6 uit de aanbieding van Ecorys).

Deze 2e fase behelst de verdieping van de 1 e fase en gaat met behulp van casuïstiek een nadere 
kwantificering van effecten opleveren, In deze fase zal ook de berekening van de effecten plaatsvinden.
Met behulp van de cockpit-sessie

Planning
De oorspronkelijke planning conform de aanbieding voorzag In oplevering fase 1 in januari 2013 en fase 2 
medio april 2013.'De aangepaste planning gaat uit van oplevering fase 1 begin april 2013.
Voor fase 2 voorzien wij de volgende aangepaste planning;

case studies
Kwantitatieve effecten MKBA 
cockpit sessie 
conceptrapportage 
definitieve rapportage

april/ mei 2013; 
april/mei 2013; 
juni 2013; 
juni 2013; 
juli 2013.

%
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Ftnancleel ________
De totale opdracht (fase 1 en 2) behelst een opdrachtsom vanHH| Hiervoor Is reeds 80 procent van 
dit totale budget betaald. Voor de uitvoering van deze laatste fase is nog een bedrag van||3m| 
gemoeid. Dit bedrag zal pas bij oplevering van het eindrapport In rekening gebracht worden.

Wij vernemen graag uw reactie inzake de uitvoering en opdrachtvertenfng voor de 2e fase van het 
onderzoek en de daaraan gekoppelde planning.

Met vriendélllke'
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j Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
iSCf'i Koiiinkrijksreldiies

Formulier behoeftestelling inkopen
Gelijk aan of hoger dan €2.000 (incl. Btw)
Veraie.23 juli 2019

Instructies
Enkelvoudig aanbesteden- doorgaans éénrOffertetraject. bedrag is lager dan €33.000 exd. Btw (ind. Btw €39.930).

1. Ingeval in dit inkooptraject meo'dan 1 offerte wenselQk is. kan voor de verdere inkoopprocedure hd: inkooploket 
UBIVHIS gekozen wordea

2. In geval van externe inhuur wordt voor het inkoopproces het loket Inhuurdesk gekozen.
^ externe inhuur die niet onder een raamovereenkomst ingekocht kan worden, geldt als uitgai^punt dat interne 
Rexpooi vQorafieaand Is benaderd en niet tot een resultaat heeft geleid (een notificatie hierover toevoegen). 

Qnmerklnaen voor deEM’erst a.v ftmnuller behoeftestelling: dossiers worden pas vanaf €15.000 exd. Btw (€18 150 ind 
Btw) tot €3a000 Exd. Btw. OncL Btw €39.930) getodsL Gebnilk bil toets van EQ dit formullert

Gegevens directie
Dienst en directie DG BRW/BE/BB

Naam financieel medewerker

Naam Bete idsm ede werker

By inhuur inhuiertda manager 
kostertdrager

Beschrijf inkoopbehoefte/opdracht:

De volgende punten dienen minimaal opgenomen 
te worden in de beschrijving;
Vraag 1.
Nut en noodzaak van de opdracht 
Eigenschappen van het product of de 
dienst

Voor opdrachten <€33.000 (excl. Btw) de 
naam van de leverancier vermelden en de 
keuze toelichten (denk hierbij aan ervaring 
in sector, capaciteit om opdracht uit te 
voeren, technische en professionele 
vaardigeden, locatie eet)

Bepaal de frequentie van de opdracht 
eenmalig, regelmatig, zeer regelmatig eet 
(Eventuele eerdere opdrachten aan het 
dossier toevoegen).

Welk product dient opgeleverd te worden/ 
welk dienst dient geleverd te worden.

De instiximenten die in het kader van de Wet 
kwaliteitsborging worden ontwikkeld hebben tot doel 
de bouwkwaliteit te verbeteren. Omdat uit o.a. 
economisch oogpunt niet mogelijk is om alle 
bouwprojecten volledig te toetsen zal een 
rlsico-inschatting moeten plaatsvinden, inclusief 
borgingsplan, op basis waarvan de toets aan de 
bouwregelgeving zal plaatsvinden. Een goed 
rlsico-inschatting en een goed borgingsplan zijn een 
belangrijke succesfactor voor het beoogde stelsel.
Er is behoefte aan nader onderzoek naar hoe de 
risicobeoordeling en en bijbehorend borgingsplan 
zo goed mogelijk kunnen worden vormgegeven. Het 
betreft een eenmalige opdracht.

heeft langjarig ervaring met 
kwaliteitsborging conform het beoogde stelsel en 
heeft tevens ervaring met de instrumenten waar 
momenteel aan gewerkt wordt om toegelaten te 
worden tot het kwaliteitsborgingsstelsel en waarvan 
risicoanalyse en borginsplannen deel uitmaken. 
Eindproduct is een rapport dat ons inzicht geeft in 
de randvoorwaarden waaraan risicobeoordelingen 
en borgingsplannen zouden moeten voldoen.

Dminbzk.nl



Vraag 2.ls bij deze opdracht sprake van evt meerwerk 
of is het een verlengir^ van een eerdere opdracht? Zo 
ja. voeg de initiële overeenkomst toe. (In geval beroep 
wordt gedaan op een management besliit deze oofc toevoegen) 
Vraag 3. Raming van de kosten (incl. Btw) plus 
onderbouwing. De activiteiten zijn met reële kosten 
geraamd; uren x tarief materiële kosten = benodigd 
budget De totale waarde wordt belaid door da 
verwachte tptato uitgaven voorsporti^lljke 
opdrachten b|j dezelfde diractia, berekend over een 
période van 48 maanden. Uj elkaar op te teOea (Het 
gaat hierbijom da uHgBven gedaan 48 maanden 
voorafgaand aan deze opdracht eh de te verw«:hten 

i opdrachten in da toékomst). Kosten zijn inclusief 
’ meerwerk. verlengingen en soortgelijke opdrachten.

Vraag 4.
Is de opdracht opgenomen in het bestedingsplan?

Nee

Inschatting van het aantal te offreren I 
Met het tarief tot een
offertebedrag varil

et aantal te offrerei

Vraag 5.
Is een optie tot verlenging van de opdracht gewenst?

Hoofdstuk: Kies een item

Budgetplaats-budgetpositie^ootboekrekening:

101502-11069

Jaar van betaling; 2020

Nee

Vraag 6. Valt de inkoop onder een bestaande 
(raam)overeenkomst?

(zie link naar
producten en dienstencatalogiB

Kies een item
Namelijk raamovereenkomst;

aminbzk.nl



Vraag 7. Indien van toepassing: is voor deze opdracht kies een item 
advies ingewonnen bij directie Communicatie? Zo Ja, voeg het advies toe

Vraag 8. In geval van externe inhuun 
Is voorafgaand de interne Flexpool benaderd?
(in govail van extern inhuur kan dit document ab PDF in het document van 
de inhuurdesk gevoegd worden)

Kies een item
Zo ja, voeg het advies toe

Vraag 9. In geval van huren vergaderlocaties; Heeft 
voorafgaand een check plaatsgevonden op 
beschikbare interne mogelijkheden zie link naar fmh

Kies een item 
Zo Ja, voeg het advies toe

; Vraag 10. In geval van opleidingen: Heeft een 
' check in Leer-Rijk plaatsgevonden? Ook aangeven 
i als de opleiding niet gevonden is, zie link Leer-ftijk

i Vraag 11. Te kiezen inkoopwijze

Kies een item

Zelf uitvoeren (één offerte opvragen indien de ROk dit toelaat)

I Vraag 12. Verwachte start-en einddatum opdracht/ 1-feb-20 
! overeenkomst

18/12/2020

Akkoord budgethouder

Een akkoord via de mail is ook voldoende 

Naam budgethouder

Dminbzk.nl



Van:
Verzon^^^tóandi^^ktobe^O 19 14:17 

Onderwe^^FW^^Se^^Bl!!^ toetsing instrumenten kwaliteitsborging 

Categorieën: ECS/ECI;|Ü|

Ha|

Bij deze twee behoeftestellingsformulieren met akkoord |

Gr,|

Van:|______________
Verzöiïden: maandag 7 oktober 2019 14:16
Aan:|^fH|||i|
OnderwerpHs^^eboeftestelling toetsing instrumenten kwaliteitsborging

akkoord

Verzon
@minbzk.nl>

iminbzk:nl>

Onderwerp: BehocttcstoUing toctsmg instnunentcn kwaliteitsborging
inbzk.nl>

Bijgaand de behoeftestellingsformulieren voor toetsing van de instrumenten jOTaüteitstereing, waar 
we het net over hadden. Als jij akkoord bent, kunnen ze door naar Financiën

file;///datadfe fird.sbsdirjil/.. r%20het%20bouwen/Docuinentcn%20te%20beoordelen/0£fertes-opdraclitbrieven/Bouw%20Beler/Akkoord.txt[23-7-2020 15:10:41]



1^
Bouw Beter®

TRAINING COACHING ADVIES

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
de heer^^^^^^^^

Verzonden per mail:WÊÊK^K^^@minbzk.nl

Referentie 
Behandeld door 
Datum
Betreft

2019-010

9 oktober 2019
werkzaamheden lid toetscommissie instrumenten WKB

Geachte heerl

Zoals besproken, treft u hierbij mijn definitieve offérte aan voor de werkzaamheden die ik zal gaan 
verrichten als lid van de "toetscommissie instrumenten Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen 
(WKB)". Mijn kennis en ervaring stel ik hiervoor graag ter beschikking.

Aanleiding en verzoek
Dit voorstel is gebaseerd op de door u omschreven notitie 'Beoordelen instrumenten proefprojecten' 
voor de Stuurgroep Kwaliteitsborging versie 1.1. d.d. 20 september 2019 en uw aanvraag per mail op 
8 oktober jl.

Nu de WKB is aangenomen en er een nieuwe reeks pilotprojecten start, is er vanuit de Regiegroep 
Kwaliteitsborging een toetscommissie samengesteld om vanuit drie invalshoeken (juridisch, 
kwaliteitszorgsysteem, bouwpraktijk) de aangereikte instrumenten te toetsen. De beoordeling wordt 
uitgevoerd op basis van het Protocol P502 Toetskader Toelating Instrumenten (versie 4 september 
2019). In samenspraak met een klankbordgroep worden vervolgens adviezen gegeven ter 
optimalisatie van de instrumenten. U hebt mij gevraagd om als vast commissielid vanuit de 
bouwpraktijk deel te nemen aan deze commissie. De commissie is ingesteld totdat de 
Toelatingsorganisatie (TO) is opgericht.

Het gezamenlijk op te leveren eindproduct is per instrument een advies over de geschiktheid om bij 
proefprojecten te worden ingezet. In geval van tekortkomingen zal worden geadviseerd hoe deze 
tekortkomingen weg te nemen en binnen welke tijd. Het advies zal met de instrumentaanbieder te 
worden gedeeld, zodat deze de gelegenheid heeft om te reageren.

Bouw Beter* 
Troelstralaan 28 
8014 ZB Zwolle

t.
e. l@bouwbeter.nl 
i. www.bouwbeter.nl

KvK 71653694 
btw NL192968932B01 

nr



1^
Bouw Beter*

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan üit het primair toetsen, bespreken van de bevindingen met mede 
commissieleden, klankbordgroep eti instrumentaanbieders. Alhoewel tevoren lastig is in te schatten 
hoeveel tijd dit per persoon 'gaat kosten, is de inschatting minimaal zo'n^J^mjUitgaande van 5 
instrumenten en per instrument ^^^voor toetsen en^^^fvoor overleg. Ook dient eenmalig het 
toetskader te worden bestudeerd, inschatting^^l

Honorarium en overige uitgangspunten
De werkzaamheden worden op basis van regie uitgevoerd. All-in uurtarief is|

Dit tarief geldt voor 2019 en is inclusief reiskosten en overige kosten.

Verder geldt:

• Er wordt zoals gevraagd per direct gestart met de werkzaamheden. Doorlooptijd is ca. 4-8 weken.
• Facturatie vindt na uitvoering van de werkzaamheden plaats en er wordt op basis van bestede tijd 

en kosten afgerekend.

• De aanbieding is 2 maanden geldig.

• Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

• Op deze overeenkomst is op uw verzoek ARVODI 2018 van toepassing.

Waarom Bouw Beter?
Het kan altijd beter in de bouw en de WKB zal hier zeker 
een positieve impuls aan gaan geven. Vanuit ruim 20 jaar 
praktijkervaring draag ik graag mijn steentje bij, ook als lid 
van de toetscommissie instrumenten WKB. Zie ook 
bijgevoegd artikel en CV.

Voor het verlenen van de opdracht kunt u deze offerte 
ondertekenen en verzenden per e-mail naar 
■@>bouwbeter.nl

Bouw Beter
TRAINING COACHING ADVIES

Met vriendelijke groet. 
Bouw Beter

Voor akkoord. 
Ministerie BZK

iüe

^ ffi

j'i_____________

K-'!
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Curriculum Vitae van
Versie 10 september 2019

Persoonlijke gegevens

Naam
Voornamen
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoon
E-mail
Geboortedatum/-plaats 
Burgerlijke staat

J(5)bouvi/beter.nl

Linked https://www.linkedin.eom/in/l

Opleidingen

Master Risicomanagement, Universiteit Twente 

Pedagogisch Didactische Aantekening Hoger Beroepsonderwijs,

2019- heden

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) 2014 (diploma behaald)

Post-HBO registeropleiding Energiebeheer, F&B, Hilversum 2003 - 2004 (diploma behaald)

Post-HBO opleiding Bouwfysica, Avans Hogescholen, Den Bosch 2000-2002 (diploma behaald)

HBO Bouwkunde, minor Bouwfysica, Hogeschool Windesheim, Zwolle 1994 -1998 (diploma behaald)

HAVO - Christelijk College Nassau Veluwe, Harderwijk 1989 - 1994 (diploma behaald)

Trainingen/cursussen

Training Basis- en senior kwalificatie examinatoren (BKE-SKE) Juni 2018 (certificaat behaald)

Training leden examencommissies (3 daagse) Vereniging Hogeschoien mei/juni 2018 (certificaat behaald)

Toezicht in de Bouw, Nederiands Instituut voor de Bouw 2011 (certificaat behaald)

Beknopte didactische training. Interstudie NDO - HAN Arnhem 2011 (certificaat behaald)

Cursus Effectieve Gespreksvoering ICM 2011 (certificaat behaald)

Training projectmatig werken voor projectleiders en adviseurs.
Bureau de Bont/Amersfoort

2009 (certificaat behaald)

Risicomanagement bij bouw en infrastructuur
Stichting Postacademisch Onderwijs, Delft

2007 (certificaat behaald)

integratie van duurzame energie
Stichting Postacademisch Onderwijs, Delft

2006 (certificaat behaald)



Werkervaring

2018 - heden Bouw Beter* I training, coaching en advies (www.bouwbeter.nl)
Eigenaar / senior consultant
Intrinsieke motivatie in combinatie met discipline zijn de sleutels 
om de bouw beter te maken. Met mijn kennis en ervaring 
begeleid ik bouwteams om de afgesproken kwaliteit zichtbaar en 
aantoonbaar te maken. Free lance veroul ik ondermeer de 
volgende rollen:

Lid accreditatie Hoger Onderwijs - Hobéon (www.hobeon.nl)
Coördinator Hoger Onderwijs / consultant Bouw namens ISSO (www.isso.nl) 
Kwaliteitsmanager Tijdelijke Huisvestiging Tweede Kamer (Strukton)

iiriu
Bouw Beter®
TRAINING COACHING ADVIES

2005 - heden Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) (www.han.nl) 
Hogeschoolhoofddocent Bouwfysica en Bouwtechniek.

. Voor de Academie voor Bouw en Infra - onderdeel van de 
HAN - geef ik inmiddels 13 seizoenen les aan studenten uit 
de praktijk. Het inspirerende hieraan is datje te maken hebt 
met leergierige mensen uit de praktijk. Met name de 
teamgerichte aansturing en de afstudeerbegeleiding heeft 
mijn passie.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HAN Urrivenity of Applied Sdencet

2018 - heden Lid examencommissie Built Environment 
(voorzitter per 1 september 2018)

2014-heden Stichting Kennisoverdracht
Onderzoek en Ontwikkeling BouwProcesManagement 
(www.bouwprocesmanagement.org)
Bestuurssecretaris I kerndocent techniek I manager bedrijfsbureau
Deze private en door CPION erkende Post HBO opleiding is 
uit het bedrijfsleven ontstaan vanuit de behoefte aan 
integrale bouwprocesmanagers. Zelf ben ik kerndocent 
bouw- en installatietechniek en geef ik vanuit mijn rol als 
bestuurssecretaris leiding aan het werkbureau.

STICHTIKG

KENNISOVERDRACHT. ONDERZOEK EN 
ONTWIKKEUNC BOUWPROCESMANAGCMEKTO^^SKOOB

2015 - 2018 Nieman Kwaliteitsborging (www.niemankwaliteitsborging.nl) 
Manager, Senior Consultant
Deze divisie mocht ik oprichten. In de afgelopen jaren is deze 
divisie gegroeid tot 8 medewerkers waar ik leiding heb gegeven. 
We zijn in de periode 2016-2018 nauw betrokken geweest bij 
diverse pilot projecten en ik ben zelf werkzaam geweest als 
kwaliteitscoach bij de realisatie van Rijkskantoor De Knoop, 
een kantoorlocatie in hartje Utrecht voor 1700 
rijksambtenaren.

1998 - 2018 Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. (www.nieman.nl)
Senior Projectleider (vanaf 2009 - 2018).
Ik ben nauw betrokken geweest bij de oprichting en groei 
van de vestiging Zwolle (van 3 naar 40 medewerkers).

(51
RAADGEVENDE INGENIEURS

Nieman
Kwaliteitsborging

fa
.RAADGEVENDE INGENIEURS

Nieman
■■ Groep



1999 - 2008 Hogeschool Windesheim (www.windesheim.nll 
Docent Bouwfysica
Met één jaar ervaring bij-toen nog Adviesburo Nieman B.V.
- mocht ik,het vak Bouwfysica doceren aan de 1' en 2' jaars. 
Een leerzame periode. Vervolgens bijna 10 jaar aan 
Windesheim mogen lesgeven.

Windesheim

Nadere toelichting

Bouw Beter*
Na 20 jaar dienstverband, is een droom uitgekomen; mijn kennis en ervaring delen via een eigen onderneming; 
Bouw Beter training, coaching en advies. Want ten diepste wil ik met al mijn activiteiten de bouw beter maken 
door de mensen heen die deze uitdaging omarmen.

I

Kwaliteitsmanagement
In de laatste tien jaar heb ik me steeds meer gericht op het monitoren van kwaliteit op de bouwplaats, wat is 
uitgegroeid tot het ontwikkelen van een systeèmgérichte wijze van kwaliteitsbewaking, met het accent op de 
eigen verantwoordelijkheid van de aannemer (aantoonplicht) en het op maat inrichten van een objectieve en 
doelgerichte schil van toezicht. Vanuit deze visie geef ik leiding aan een kwaliteitsteam dat op basis van 
systeemgerichte projectbewaking op een kwalitatief inhoudelijke wijzing sturing geeft aan complexe utilitaire 
projecten. Voor de volgende projecten heb ik vanuit Nieman op een praktische wijze invulling gegeven aan 
kwaliteitsmanagement; Provinciehuis Overijssel, nieuwbouw Rentray Rekken (justitiële inrichting). Centrum voor 
Levenswetenschappen Groningen, de nieuwbouw van het Meander Medisch Centrum te Amersfoort, het Justitieel 
Complex te Zaanstad en tot mei 2018 ben ik betrokken bij de nieuwbouw van Rijkskantoor De Knoop te Utrecht. 
Momenteel ben ik betrokken bij de totstandkoming van de Tijdelijke Huisvesting van de Tweede Kamer te Den 
Haag en het Alfa College te Hoogeveen.

Integrale projectadvisering / praktische benadering WKB
Ik ben betrokken bij projectgerichte 'op maat' advisering, deelname aan bouwteams, etc. Het betreft voornamelijk 
Bouwfysische en bouwregelgevingstechnische advisering en voor (zelf ontwikkelende) aannemers (o.a. Nijhuis, 
Plegt Vos, Ter Steege Bouw, Van Wijnen, Salverda, Geveke Bouw), ontwikkelaars (Bouwfonds, Woonconcept, 
Eurocommerce). De inbreng en het advies varieert van initiatieffase (Quick Scans, inspectie bestaande toestand, 
etc.), begeleiding van VO, DO tot aan bouwaanvraag en het controleren van de uitvoeringskwaliteit in de 
realisatiefase

Vanuit mijn rol bij Nieman Kwaliteitsborging ben ik in de periode 2015-2018 nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de kwaliteitborgingsinstrumentén van SWK (VKB) en de Metaalunie (Metaalbofg). Zijdelings 
ben ik ook betrokken geweest bij de BRL 5019 en het KiK instrument (van o.a. KOMO, BRIS). Daarnaast ben ik.op 
hpofdlijn bekend met het instrument van Woningborg en AFNL. Diverse proefprojecten zijn in het kader van de 
totstandkoming van de WKB uitgevoerd..

Adviezen Energie 8i Duurzaamheid
Het betreft projectgerichte en beleidsadvisering op het gebied van Energie en Duurzaamheid voor diverse 
corporaties, met name gericht op energetische verbetering van de bestaande voorraad. Geadviseerd voor; De 
Alliantie Eemvallei, Ymere, Omnia Wonen, Centrada, Woonconcept, Woonbeheer Borne, Beter Wonen Vechtdal, 
Beter Wonen IJsselmuiden en Vivare.

Publicaties
Samen met een team van adviseurs is gewerkt aan vakgerelateerde publicaties. Auteur dossier EPBD factsheet 
energiebesparende technieken (AG NL) en themabladen (AG NL) en diverse artikelen in Bouwregels in de Praktijk 
en Bouwwereld.



Lid normcommissie NEN 7l20 namens branche energieadviseurs
In de periode 2005-2012 heb ik namens de Associatie van EPA-adviseurs en in de ia'atste jaren tevens voor de 
Federatie van Energieconsuienteh deelgenomen aan de normcommissie NEN 7120 (Energieprestatie van 
gebouwen). Van dichtbij de ontwikkeiing van deze nieuwe integrale norm meegemaakt en bij de ontwikkeling het 
belang van de adviseur vertegenwoordigd.

Trainingen en cursussen
Naast mijn werk als senior projectleider en kwaliteitsmanager ben ik al ruim 15 jaar als parttime docent verbonden 
aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hier geef ik les op de Academie voor Bouw en Infra, een specifieke 
kopstudie voor studenten uit de praktijk met minimaal 3 jaar werkervaring die in deeltijd hun HBO-diploma willen 
behalen. Daarnaast geef ik diverse vakgerelateerde trainingen voor o.a. Bouwforum (incompany's 
Bouwregelgeving en Detailleren' - 'train de trainer' Bouwbesluit 2012) en in de periode 2000-2010 bij F&B te 
Hilversum (energieprestatie). De laatste 2 jaar heb ik veel bedrijven mogen informeren over de komst en irhpact 
van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en geef ik op dit gebied de volgende trainingen:
• https://www.berghauserpontacademv.nl/aanbod/cl69/van-bouwtoezicht-naar-kwaliteitsborging-/ 

('omscholing' bouw- en woningtoezichtambtenaren naar kwaliteitsborger);
• https://bouwprocésmanagement.org/kennismodule-interne-kwaliteitsborging-skoob/  (opleiden interne 

kwaliteitsborgers i.s.m. onder andere 5WK / Harry Nieman is bestuursvoorzitter van SKOOB, zie 
https://bouwprocesmanagement.org/bestuur/).

Overig

<einde CV versie 2019.9.10>



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Bouw Beter 
T.a.v. de heer 
Troelstralaan 28”
8014 ZB Zwolle

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouw en Energie

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

Contactpersoon

Datum 22 oktober 2019
Betreft Opdracht Beter Bouwen "werkzaamheden lid toetscommissie

instrumenten WKB"

Geachte heer |

Hierbij geef ik u de opdracht intake voor de werkzaamheden als lid van de 
"toetscommissie instrumenten Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen 
(WKB)".

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 9 oktober 2019 met de 
daarin genoemde tijdsbesteding en prijsH^^Incl. BTW. De tarieven betreffen 
een all-in tarief, inclusief reis- en verblijfkosten en alle overige kosten. Het 
maximale budget voor deze opdracht mag niet zonder schriftelijke toestemming 
van de Opdrachtgever overschreden worden.

Specifieke opmerking(en)

• Startdatum: Aanvang opdracht na ontvangst opdrachtbnef.
• Einddatum: 31 december 2019.
. Briefkenmerk: 2019-0000555205.
• Referentienummer: H7-101502-11069-46Ó01.
• Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken 

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

Elektronische-facturatie
Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van referentienummer 
H7-101502-11069-46001 en briefkenmerk 2019-0000555205 aan het 
centrale aanleverpunt voor facturen Digipoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement 
OIN: 00000001003214345000 
T.a.v.

imlnbzk.nl

KenmeHc
2019-0000555205

Uw kenmeilc
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Nadere informatie hierover kunt u vinden in de financiële bijsluiter: voorschriften 
aan e-factureren van het Ministerie van BZK (bijlage).

Het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niet in acht nemen van de 
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften 
waaronder de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor 
dat uw factuur niet In behandeling kan worden genomen en deze zal in die 
gevallen aan u geretourneerd worden.

Indien u vragen heeft tet^anzierwar^eze opdracht, dan kunt u contact 
opnemen met de heer|^H||^^^|, bereikbaar op telefoonnummer 06

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

Directoraat* Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouw en Energie

Datum
22 oktober 2019
Kenmerk
2019-0000555205

Directeur Bouwen en Energie
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Van:| __________
Verzondenj^woens3ag 15 januari 2020 08:59 

Onderwerpl^FW: Behoeftestellingsfomiulieren
Bijlagen: 20191030_Formulier_behoeftestelling Risicobeoordelingen en borgingsplannen.pdf; 
20191030_Formulier_behoeflestelling_inkopen Regiegroepwerkzaamheden Harry Nieman.pdf

Bijgaand twee behoeftestellingsfomiulieren met akkoord van|

Gx,m
Van:| ________
Verzonden: woensd
Aan:^_____
Onderwerp:

üonden^oensdag ] 

erwerp^E^ehoe

15 januari 2020 08:54 

ftestellingsformulieren

Akkoord

<^^HHHm@minbzk.nl> 
onaenTmsaa^4 ianuar^OztMV^Tl

@mmbzk.nl>

Van:
Verzon 
Aan:
Onderwerp; Behoeftestellmgsfórmuheren

Bijg^d de behoeftestellingsformulieren waar ik het over had:

voor ondersteuning Regiegroep, incl. verslaglegging.
voor onderzoek naar de juiste toepassing van de risicoanalyse.

Tav dat tweede onderwerp nog het volgende;
Om hier onderzoek naar te kunnen doen is een basis nodig en dat zijn de proe^rojecten die nu 

worden gestart. Duis de wijze waarop in de proe^rojecten met de risicoanalyse wordt 
omgegaan vormt de basis van het onderzoek en naar aanbevelingen of hoe dit verder 
verbeterd kan worden. Een ander^nderzockcr zou hierop ook moeten wachten en levert dus 
geen tijdswinst op. Ik heb met^^^^H besproken en die geeft aan dat hij voor het eerste 
resultaten verwacht in juni maa^a^at ook afhankelijk van de proe^rojecten langer 
doorloopt. Hij kan als daar bij ons behoefte aan is altijd in juni voorlopige resultaten opleveren.

Tav de kosten declareert hij slecht een deel, namehjk de uren die hij nodig heeft om gegevens 
te achterhalen en gesprekken met belanghebbenden te voeren. De rest is voor eigen rekening.

Als jij akkoord bent, stuur ik de formuheren door richting I

Gr,
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onderzoek risicobeoordeling WKB

Geachte heer|

Zoals besproken, treft u hierbij mijn offerte aan voor de werkzaamheden die ik zal gaan verrichten 
voor het kwalitatief onderzoek naar de risicobeoordeling WKB. Mijn kennis en ervaring stel ik hiervoor 
graag ter beschikking.

Aanleiding en verzoek
De instrumenten die in het kader van de Wet kwaliteitsborging worden ontwikkeld, hebben tot doel 
de bouwkwaliteit te verbeteren. Omdat uit o.a. economisch oogpunt niet mogelijk is om alle 
bouwprojecten volledig te toetsen zal een risico-inschatting moeten plaatsvinden, inclusief 
borgingsplan, op basis waarvan de toets aan de bouwregelgeving zal plaatsvinden. Een goede risico- 
inschatting en een goed borgingsplan zijn belangrijke succesfactoren voor het beoogde stelsel.

Er is behoefte aan nader onderzoek / inzicht hoe de risicobeoordeling en bijbehorend borgingsplan zo 
goed mogelijk kunnen worden vormgegeven. Eindproduct dient een rapport te'zijn dat ons inzicht 
geeft in de randvoorwaarden waaraan de risicobeoordeling WKB als onderdeel van borgingsplannen 
zouden moeten voldoen.

Deze behoefte sluit aan op het advies dat is uitgebracht door de 'toetsingscommissie instrumenten 
WKB'. Tevens sluit dit aan bij de master thesis die ik in het kader van de master risicomanagement aan 
de Universiteit Twente (UT) mag uitvoeren. De uitwerking van de deelvragen conform bijgevoegd 
voorstel is leidend bij deze opdracht. Eventuele wijzigingen in de master thesis (vereisten UT o.a.) 
vallen buiten het kader van deze opdracht. Oftewel: er wordt conform verzoek van BZK modulair 
gewerkt aan de nu omschreven onderzoeksvragen en dat resultaat wordt opgeleverd.

Bouw Beter* 
Troelstralaan 28 
8014 ZB Zwolle

t.
e. l@bouwbeter.nl 
I. www.bouwbeter.nl

KvK 71653694 
Btw-ld NL002146299B59 

nr
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Werkzaamheden
Het onderzoeksvoorstel is toegevoegd als bijlage 1. Afgesproken is dat de resultaten van de deelvragen 
1 t/m 6 modulair worden opgeleverd in 2020 én deze uitwerking leidt tot het vanuit BZK gevraagde 
resultaat. De verdere afronding van de master thesis valt buiten het kader van deze opdracht.

Afgesproken is dat de primaire werkzaamheden voor het ophalen van de informatie / data^bij de 
stakeholders (inclusief onderzoek aan de hand van een praktijkcase) en bijbehorende overleg 
(afstemming met instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers, BZK) wordt verrekend. Dit wordt op basis 
van het huidig aantal instrumenten (4) ingeschat inspanning voor
de gehele master thesis). Bijlage 3 van het onderzoeksvoorstel specificeert dit nader. Mocht 
voortschrijdend inzicht leiden tot meer vraag naar onderzoeksdata en/of het ophalen daarvan, dan 
zullen er in onderling overleg nadere afspraken worden gemaakt.

Honorarium en overige uitgangspunten
De werkzaamheden worden op basis van regie uitgevoerd. Uurtarief incl. overige kosten.
Op basis van^^^^fis dat een taakstellend budget van ^^^JJJexclusief BTW. Dit tarief geldt 
voor 2020 en is inclusief reiskosten en overige kosten. Verder geldt:
• Er is zoals gevraagd per direct gestart met de werkzaamheden.
• Oplevering en facturatie vindt in 5 termijnen (ca. 2 maandelijks) plaats. Waarbij als richtlijn geldt:

o Afronding deelvraag 1 nulmeting: maart/april 2020* 
o Afronding deelvraag 2 (wettelijke) verdieping: mei/juni 2020 
o Afronding deelvraag 3 verbreding: juli/augustus 2020
o Afronding deelvraag 4 analyse toepassing RB proefprojecten: september 2020 
o Afronding deelvraag 5 advies per instrument: oktober/november 2020* 
o Afronding deelvraag 6: criteria-set meerwaarde risicobeoordeling WKB: december 2020

• De aanbieding is 2 maanden geldig.
• Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
• Op deze overeenkomst is op uw verzoek ARVODI 2018 van toepassing.
*Op nadrukkelijk verzoek van de instrument-aanbieders worden de deelrapportages aan de 

instrumentaanbieder gescheiden aangeboden. BZK krijgt alle deelrapportages aangereikt.

Waarom Bouw Beter?
Het kan altijd beter in de bouw en de WKB zal hier zeker.een positieve impuls aan gaan geven. Vanuit

j;ruim 20 jaar praktijkervaring draag ik graag mijn steeritje bij''

I Voor het vérfenen van dé opdracht kunt i^deze offerte 6iïdeft'ekenen:en'verzenden per;e-mail haar 
!jp@boüUeter.nlM '#■ h J u’; jp(S>boüwbeter.nl

''■-pp-'

Met vriendelijke groet.

%

De heer|

Bijlage: Onderzoeksvoorstel v6 d.d. 2020.2.6

Voor akkoord. 
Ministerie BZK

De heerl

■ !
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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding

De afgelopen jaren ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van de 'Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen' (WKB)^ Een wet die sinds 1997 is ontwikkeld, een lange aanlooptijd kent en vorig jaar 
is aangenomen. Geplande invoerdatum is 1 januari 2021. Doel van de wet is om de bouwkwaliteit te 
verbeteren. Daarnaast gaat de WKB regelen dat wat gebouwd is moet voldoen aan de bouwregels. 
Risicobeoordeling neemt hierin een prominente plaats.

Als adviseur/kwaliteitsmanager via Nieman Raadgevende Ingenieurs (1999 - 2018) ben ik al jaren 
betrokken bij het onderwerp en dat nam exponentieel toe vanaf het moment dat ik manager werd 
van Nieman Kwaliteitsborging (2014-2018). Monienteel ben ik actief als zelfstandig trainer, coach en 
kwaliteits- en risicomanager vanuit Bouw Beter (2018-heden) en kom ik dagelijks tegen hoe de 
kwaliteitsborging in de bouw functioneert.

In oktober 2019 ben ik door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 
gevraagd om lid te worden van de toetsingscommissie voor de beoordeling van de instrumenten 
WKB en vanuit deze rol ben ik nauw betrokken bij de beoordeling en ontwikkeling hiervan. Daarom 
wil ik dit onderwerp ook graag aanwenden voor de master thesis, omdat er,op dit gebied in 2020 
veel gaat plaatsvinden.

In dit hoofdstuk ga ik kort in op het ontstaan van de WKB, de WKB zelf en de actuele ontwikkelingen, 
die de aanleiding vormen om dit onderzoek uit te voeren.

1.2 Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Het wetvoorstel wordt als volgt geïntroduceerd en nader toegelicht;

"Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. 
Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de 
toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging 
noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de 
bouwende partijen evenwichtiger.

Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. 
Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken 
is gebouwd krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot 
herstelwerkzaamheden. Ook informeert de aannemer de klant over de manier waarop risico's tegen 
schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. 
Daarbij wordt het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever aangescherpt. Het 
depotbedrag wordt pas door de notaris in de macht van de aannemer gebracht, nadat de 
opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik 
wenst te maken." (Eerste Kanier der Staten-Generaal - Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
(34.453), 2019)

“Zie voor meer informatie: https://www.stichtingibk.nl/wet-kwaliteitsborBing-voor-het-bouwen/.
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Met kwaliteitsborging in de bouw wordt bedoeld het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en 
uitvoering op een zodanige wijze dat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit 
voldoet. In het huidige stelsel toetst de gemeente bouwplannen vooraf en ziet op de uitvoering 
volgens de verleende vergunning. Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dragen partijen 
in de bouw zelfzorg voor het voldoen aan de voorschriften op basis van een instrument voor 
kwaliteitsborging, toegepast door een onafhankelijke kwaliteitsborger (zie schema). ("Stichting 
Bouwkwaliteit", www.stichtingibk.nl. geraadpleegd 14 december 2019).

Feitelijk zou Je kunnen spreken van 'privaat wat kan, publiek wat moet': een private kwaliteitsborger 
ziet op grond van een instrument toe op de borging van de kwaliteit zoals uitgevoerd door de 
bouwer. Een landelijke toelatingsorganisatie houdt hier toezicht op.

STELSEL VAN KWAUTEITSBORGING

Toezicht op de werking 
van het stelsel/ 

systeem/ instrument

Controle van het resultaat van 
toepassing van een instrument

o. Bouwwerk

Inhoud instrument + kwaliteitscontrole per 
gevolgklasse (risico) bepaald door wettelijke criteria

Bouwer

• Past instrument x toe

iïï£ioiïaE[;rsaiïïij

figuur 1; Schematische weergave stelsel van kwaliteitsborging (Bron: www.stlchtinglbk.nll

Flet betreft, zoals bovenstaand overzicht weergeeft, een getrapte toezichtsstructuur, waarbij het 
bouwwerk wordt getoetst door een kwaliteitsborger; die op basis van het toepassen van een 
instrument invulling geeft aan zijn/haar taak. De instrumentaanbieder houdt toezicht op de borger 
en voert hiervoor diverse vooraf vastgestelde audits'uit. De toelatingsorganisatie ziet vervolgens toe 
op de instrumentaanbieder en voert steekproefsgewijs ook enkele rechtstreekse controles (reality 
checks) uit.

Essentie van de WKB is dat er op het moment van oplevering een gerechtvaardigd vertrouwen dient 
te zijn dat wordt voldaan aan alle eisen uit het BB (straks: BBL). Dit wordt vastgesteld door binnen 
het stelsel toegewezen erkende private kwaliteitsborger. De gemeente behoudt haar handhavende 
taak.
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Dit betekent dat op het moment waarop de kwaliteitsborger aan de slag gaat, de technische eisen 
waaraan het bouwwerk dient te voldoen (de doelen) wel bekend zijn, echter zal in de praktijk 
moeten blijken dat voldaan gaat worden aan deze eisen. De onzekerheden die hiermee gepaard 
gaan dienen vooraf te worden onderkend in een risicobeoordeling als onderdeel van het 
borgingsplan. Onderstaand principe schema geeft deze aanpak schematisch weer ("Stichting 
Bouwkwaliteit", z.d.):

Nieuwe stelsel

Engineering BOUWen

- instrument en 
kwaliteitsborger 
RJsIcobeoordeiing 
en borgingsplan Kwaliteitsborger (KB)

figuur 2: Procesmatige weergave stelsel van rolverdeling gedurende het bouwproces 
(Bron: www.stichtlnelbk.nl / eigen bewerking)

In de AmvB onder § 1.8.2 Regels instrumenten voor kwaliteitsborging wordt in artikel 1.36 de 
Risicobeoordeling voorgeschreyen.

De WKB start overigens met eenvoudige bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1. Deze categorie 
bestaat uit onder andere eengezinswoningen en voetgangersbruggen. Binnen enkele jaren wordt de 
toepassing van de wet opgeschaald naar gevolgklasse 2 en uiteindelijk ook gevolgklasse 3; dit zijn de 
meer complexe bouwwerken (variërend van appartementengebouwen (gk2) tot ziekenhuizen (gk3)).

1.3 Ontstaan WKB

Aan de WKB wordt als sinds 1997 gewerkt, onder verantwoordelijkheid van BZK. De publicatie 
"Privaat wat kan, publiek wat moet" (Dekker, 2008) heeft bijgedragen aan een versnelling. Dit 
rapport is opgesteld in het kader van de Fundamentele Verkenning Bouw onder leiding van de 
Commissie Dekker, in opdracht van Kabinet Balkenende IV.

De commissie stelt voor haar opdracht twee begrippen centraal: "Vertrouwen" en 
"Verantwoordelijkheid". Ze geeft bij deze twee begrippen de volgende uitleg: "De overheid moet 
vertrouwen hebben in de kwaliteit die de bouwpraktijk kan en wil leveren. Daar staat tegenover dat 
de bouwpraktijk dat vertrouwen moet waarmaken en dus daadwerkelijk de verantwoordelijkheid 
hiervoor neemt" (Dekker, 2008, pp. 4).
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De commissie is van mening dat "het gehele stelsel van bouwgerelateerde voorschriften verder kan 
worden gemoderniseerd met als doel de regeldruk en vergunninglast merkbaar terug te dringen. 
Deze benadering veronderstelt een terughoudende overheid, die kaders stelt enfaciliteert. 
Vervolgens geeft zij ruimte en vertrouwen - gebaseerd op een scherpe en expliciete 
verantwoordelijkheidstoedeling aan marktpartijen." (Dekker, 2008, pp. 4). De commissie adviseert 
om de preventieve toets aan het Bouwbesluit door het bevoegd gezag af te schaffen, omdat deze 
naar haar mening geen toegevoegde waarde heeft. Ze geeft hiervoor drie redenen (Dekker, 2008, 
pp. 19):

1. "De opdrachtgever zou op het moment van aanvragen nog niet alle gegevens en berekeningen 
in detail voor handen hebben en deze gefaseerd en vaak niet compleet aanleveren.

2. Het bevoegd gezag moet vooraf bepalen of inzichtelijk gemaakt is dat aan alle eisen van het 
Bouwbesluit zal worden voldaan. De praktijk zou uitwijzen dat door gebrek aan tijd ofwel kennis 
bij het bevoegd gezag dit zelden gebeurt.

3. In de praktijk wordt zelden conform vergunning gebouwd, omdat de vergunde materialen niet 
voor handen zijn, er voortschrijdend inzicht is over de materiaalkeuze of dat er vanuit kosten- 
baten afweging gekozen wordt voor de goedkoopste oplossing".

De commissie stelt dat "gebouweigenaren zelf verantwoordelijk zijn om hun bezit blijvend te laten 
voldoen aan de bouwvoorschriften" en de marktpartijen hun verantwoordelijkheid nog niet nemen. 
Het gemeentelijke toezicht in de gebruik- en beheerfase wordt als gebrekkig bestempeld en stelt 
voor om instrumenten te ontwikkelen, waarmee gebouweigenaren invulling kunnen geven aan hun 
verantwoordelijkheid. Een gezonde risicobenadering wordt door deze commissie aanbevolen: 
"Denkbaar is dat alleen eigenaren van gebouwen, waar sprake is van een duidelijk verhoogd risico, 
een keuringsplicht krijgen." (Dekker, 2008, pp. 20)

1.4 Stand van zaken

Op 14 mei 2019 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen door de Eerste Kamer en 
deze zal naar verwachting per 1 januari 2021 in werking treden.

Het implementatieplan (Stichting IBK, versie 3.1. d.d. 27 augustus 2019) voorziet in de verdere 
voorbereiding van de WKB tot aan invoering. Hierin is de risicobeoordeling ook als kritieke factor 
genoemd en als bijlage hiervan is de risicobeoordeling opgenomen in het gedetailleerd bouwproces.

In de periode oktober - december 2019 zijn de instrumenten beoordeeld door de 
"toetsingscommissie instrumenten WKB", waar ik onderdeel van uit maak. Vanuit deze commissie 
wordt het effect van de proefprojecten op de instrumenten beoordeeld en (vervolg)adviezen 
gegeven, ter verdere verbetering van de instrumenten en ter voorbereiding op de beoordeling van 
de instrumenten door de Toelatingsorganisatie (TO). Zie bijlage 1 (Stichting IBK, versie 1.0. d.d. 17 
december 2019) voor een beknopte samenvatting van het resultaat van dit traject. De instrumenten 
zijn in deze periode door het toets-adviestraject verder geoptimaliseerd en deze optimalisatie zal 
worden voortgezet op basis van het verstrekte advies en met behulp van de proefprojecten. Twee . 
belangrijke pijlers die uit dit advies volgen en waar ieder instrument op moet verbeteren:

A. risicobeheersing binnen het instrument
B. verbinding tussen de 'papieren' werkelijkheid en de praktijk.

Tijdens het WKB congres op 25 november 2019 is de actuele stand van zaken toegelicht en heb ik 
zelf ook mogen spreken over de rol van de kwaliteitsborger (VakmediaNet / Cobouw, 2019). Op dit 
congres is ook toegelicht dat 2020 in het teken zal staan van de proefprojecten. Verlopen deze 
projecten goed, dan zal de WKB per 1 januari 2021 in werking treden. De proefprojecten worden
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uitgevoerd onder de eindverantwoordelijkheid van de regiegroep kwaliteitsborging die in 
voorbereiding is.

De commissie heeft alje instrumentaanbieders uitgedaagd om op beide hoofdthema's zich lerend op 
te stellen en optimalisaties doprte voeren. Met dit onderzoek wil ik deze praktijk op de voet volgen 
(2020) en parallel aan de start van dit stelsel (voorjaar 2021) de analyse hiervan uitwerken in deze 
master thesis.
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2 ONDERZOEKSONTWERP

2.1 Probleemschets

De instrumenten die in het kader van de WKB zijn/worden ontwikkeld, hebben tot doel om de 
bouwkwaliteit te verbeteren. De verplichte 'risicobeoordeling WKB' is hierin maatgevend, omdat;

a.

b.

c.

d.

Het uit economisch oogpunt niet rhogelijk is om alle bewerkingen te toetsen, er zal dus een 
risico-inschatting moeten plaatsvinden en op basis hiervan kan het borgingsplan navolgbaar 
worden ingericht.
Om haar handhavende taak goed te kunnen verrichtèn zal een deel van de risico's door' 
gemeentes gaan worden aangedragen (Van Ginkel, 2020). De risicobeoordeling zal gemeentes 
ook het vertrouwen moeten gaan geven in de nieuwe aanpak volgens de WKB (niet het 
gemeentelijk toezicht, maar de private kwaliteitsborger gaat het technisch inhoudelijke werk 
verrichten)*.
Het opstellen van een risico-beoordeling dwingt de kwaliteitsborger tot vooraf nadenken over 
waar het mis kan gaan.
Een actief risicodossier kan achteraf leiden tot minder (Juridische) gevolgen (Irfan, 2017).

De risicobeoordeling is hiermee cruciaal voor de bouwkwaliteit en kent een prominente plaats in het 
proces van kwaliteitsborging. Want alleen met een (actuele) risicobeoordeling valt goed in te 
inschatten of er een gerechtvaardigd vertrouwen kan komen waarmee voldaan gaat worden aan de 
technische eisen uit het Bouwbesluit. Het effect van de onzekerheid dient hierop doelgericht in een 
risicobeoordeling - als onderdeel van het borgingsplan - te worden uiteengezet (AMvB). Probleem is 
dat dit nu wel goed op papier is omschreven, maar dat er nog te weinig ervaring mee is opgedaan.

*Opstellen en vaststellen van de risicobeoordeling vindt plaats door de externe kwaliteitsborger en 
dit is een nieuwe rol, waarbij informatie uit de bouwketen nadrukkelijk wordt betrokken bij dit 
oordeel. Bij de beoordeling van de instrumenten is gebleken dat het onderdeel risicobeoordeling en 
weging van de kwaliteit van informatie nog onontwikkeld is, terwijl dit een belangrijke succesfactor 
is voor de invoering van de wet en het draagvlak in de bouw voor deze wet.

2.2 Probleemstelling

De 'risicobeoordeling WKB' draagt - als onderdeel van het borgingsplan ^ onvoldoende bij aan de 
minimaal te behalen bouwkwaliteit.

2.3 Doelstellingen

Doel van het onderzoek is dat de instrumenten voor kwaliteitsborging worden verbeterd, en dan
specifiek de risicobeoordeling als onderdeel van het borgingsplan.

\
Doel in het onderzoek is het in kaart brengen van de criteria waaraan de door een instrument 
voorgeschreven risicobeoordeling van een bouwproject moet voldoen.

Dit sluit aan bij de twee verbeterthema's die vanuit de toetsingscommissie zijn meegegeven aan de 
regiegroep kwaliteitsborging, namelijk:

A. verbeter de werkwijze van de risicobeoordeling in de praktijk;
B. draag bij aan de verbinding tussen papieren werkelijkheid en praktijk.
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2.4 Resultaat

Dit onderzoek zal:

Instrumentaanbieders inzicht geven in het gebruik van de risicobeoordeling in de praktijk als 
onderdeel van hun instrument.
(Potentiële) kwaliteitsboreers helpen om de duiding van de risicobeoordeling te verbeteren. 
BZK als opdrachtgever.van dit onderzoek wijzen op de kansen en bedreigingen die de 
risicobeoordeling met zich meebrengt.

2.5 Overzicht stakeholders

Het onderzoek focust zich op de ontwikkeling die de kwaliteitsborger en instrumentaanbieder 
komend jaar in de praktijk gaan doorrhaken en spitst zich toe öp het op- en vaststellen van de 
risicobeoordelingen die in het kader van de proefprojecten tot stand komen. De volgende partijen 
zijn toegelaten tot de proefprojecten^:

■ KiK(KOMO)
• Kwaliteitsborgers: eBOU. B.V. Kwaliteitsborgers voor de bouw

■ Technical Inspection Service (TIS)
■ Kwaliteitsborgers: IRI-BRI, Seconed, BouwQ. PlanGarant i

• Verbeterde Kwaliteitsborging (SWK)
■ Kwaliteitsborgers: Neem contact op met SWK

• Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI)
■ Kwaliteitsborgers: Neem contact op met Woningborg

In onderstaand overzicht zijn deze betrokken partijen schematisch weergegeven, waarbij hét 
onderzoek zich primair richt op de wisselwerking die in het kader van het advies tussen 
instrumentaanbieder en kwaliteitsborgers gaat plaatsvinden (lichtblauwe kader):

Wetgever

ToeiBtlngsofganisatie 
ZBOMïn BZK

figuur 3: Schematische weergave TO, IA, KB en markt
(eigen overzicht gebaseerd op Stichting iBK, overzicht iA/KB 18.12.2019)

^ Zie https://www.stichtingibk.nl/oroiecten/. geraadpleegd 2020.2.15 
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2.6 Afbakening

Buiten het kader van dit onderzoek valt:

De (dopr)ontwikkeling van WKB en alle bijbehorende aanpalende regelgeving (AmvB, BBL etc.); 
Het oprichtingstraject van de TO als ZBO;
De lessen die uit de proefprojecten komen in relatie tot de samenwerking met opdrachtgevers, 
gemeenten, bouwers, bouwketen, adviseurs en gebruikers.
Nieuwe stakeholders 
Alle financiële aspecten. ,

Wel zijn de resultaten van dit onderzoek bruikbaar voor de markt, om inzicht te geven in de 
voordelen van de risicogerichte aanpak door kwaliteitsborgers en instrumentaanbieders.
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2.7 Risicobeoordeling WKB

Het document P205 "Protocol toetskader toelating instrument voor kwaliteitsborging" (Stichting IBK, 
versie 1.4. d.d. 4 september 2019) geeft een kwalitatieve omschrijving van de risicobeoordeling op 
basis van WKB artikel 7ac en 7ad. Doel van dit kader is toelating van de instrumenten tot het 
wettelijke stelsel in beginsel voor toelating aan de proefprojecten.

De
risicorapportage

(communicatie 
en overleg)

Doelen bepalen

Risico s identificeren

Risico’s classificeren

Al dan niet risico- 
beheersmaatregelen nemen

De maatregelen 
evalueren

(borgingsplan)

figuur 4: Invulling risicobeoordeling WKB volgens kader P205

Een instrument wordt op dit onderdeel als voldoende beschouwd indien (drempelwaarde):
• Methodiek risicobeoordeling ten minste de volgende stappen bevat:

1. Doel bepalen;
2. Risico's identificeren;
3. Risico's classificeren;
4. Risicobeheersmaatregelen nemen (analyseren);
5. Maatregelen evalueren (= uitvoering borgingsplan).

• De risicobeoordeling is transparant en reproduceerbaar; beoordelingsresultaten zijn 
'naspeurbaar'.

De "toetsingscommissie instrumenten WKB" heeft in de periode september - december 2019 
onderzoek gedaan of de aangeleverde instrumenten voldoen aan deze criteria. Vastgesteld is dat de 
volledige risicomanagementcyclus in alle instrumenten momenteel nog onvoldoende aanwezig is. In 
2020 zal juist dit aspect nader invulling moeten gaan krijgen. De resultaten uit de proefprojecten 
worden voor dit onderzoek aangewend (praktijkcases^).

^ Zie onderzoeksmodel paragraaf 3.2. 
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2.8 Scope risicobeoordeling WKB

Door Stichting IBK is in een memo* de scope van de risicobeoordeling in het kader van de WKB 
omschreven;

Welke risico's werden meegenomen In de beoordeling (uitwerking van i.36 au 3 conceptbesluit)
De beoordeling van de risico's van de bouwwerkzaamheden is gericht op die aspécten die er toe 
kunnen leiden dat het uiteindelijke bouwwerk niet voldoet aan de voorschriften van het BBL, 
Inclusief maatwerkvoorschriften en -regels. In het bestuursakkoord Is aangegeven dat bij de 
beoordeling van de risico's bijzondere aandacht moet worden gegeven aan onderdelen van het 
bouwwerk die aan het zicht worden onttrokken. Het bestuursakkoord geeft verder aan dat 7/n de 
risicobeoordeling zal moeten worden ingegaan op de samenhang met andere (lokale) voorschriften 
zoals het bestemmingsplan/ omgevingsplan (4) en afwijkingsverzoeken daarvan (4), welstand (4), 
monumenten (4), adviezen van dé veiligheidsreglo/brandweer (1 en 3), en de lokale toepassing 

■ van gelijkwaardigheid (1) en maatwerkvoorschriften (4) bij verbouw/transformatie."

Bij het beoordelen van de risico's moeten onderstaande aspecten worden meegenomen en als 
zodanig herkenbaar in het borgingsplan terugkomen (zie ook de nummering in de tekst hiervoor):
0. De voorschriften in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Deze voorschriften zijn de primaire 

basis voor de beoordeling van de risico's, vraarbij extra aandacht besteed moet worden aan die 
onderdelen die aan het zicht onttrokken worden. Denk hierbij aan wapening. Isolatie, etc.

1. Gelijkwaardige maatregelen moeten voldoende onderbouwd zijn. De beschrijving en 
onderbouwing van gelijkwaardige maatregelen maken tevens deel uit van het dossier bevoegd 
gezag.

2. Maatwerkregels (duurzaamheid, energiezuinigheid) die op basis van BBL van toepassing zijn 
op/in een bepaalde gebouwsoort of bepaald gebied maken onderdeel uit van het 
beoordelingskader van de kwaliteltsborger en worden dus meegenomen in de beoordeling en

I het borgingsplan. i
3. In het omgevingsplan kunnen ook maatwerkregels worden opgenomen in het kader van 

j bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid voor hulpdiensten (zoals nü opgehomen in
hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit 2012). Deze dienen in sommige gevallen afgestemd te 
moeten worden met de brandweer. Zowel de voorschriften In het omgevingsplan als ook de 
afstemming met de brandweer moet terugkomen in de beoordeling en het borgingsplan.

4. Voor zover er sprake is van invloed op het uiteindelijk voldoen aan de overige genoemde 
voorschriften van het omgevingsplan (welstand, monumenten, bestemming) worden deze 
meegenomen in de beoordeling. Deze voorschriften zullen In principe in de vorm van 
maatwerkvoorschriften door het bevoegd gezag zijn gekoppeld aan de (ruimtelijke) 
omgevingsplanvergunning.

De genoemde punten zijn dus alleen aan de orde voor zover er sprake is met een relatie met de 
bouwtechnische voorschriften in het BBL dan wel met een uit het BBL voortvloeiende bevoegdheid 
tot het opstellen van maatwerkregels. De beoordeling gaat niet in op de mogelijke risico's dat 
strijdigheden ontstaan met de voorschriften van het omgevingsplan zelf. Dit behoort niet tot de 
wettelijke taak van de kwaliteltsborger.

De gemeente toetst het bouwplan tijdens de vergunningprocedure voor de omgevingsplanactiviteit 
aan de betreffende voorschriftén en houdt toezicht op het naleven van de algemene regels van het 
omgevingsplan en eventuele maatwerkvoorschriften.

*tekstbron: Maiding an risicobeoordeling WKB, Stuurgroep kwaliteitsborging v2.0. dxl. 6 septembar 2019

De analyse van de risicobeoordeling WKB vindt plaats vanuit deze scope. Eén toelichting op de 
risicobeoordeling WKB is uitgewerkt op zowel proces als inhoud (Vos, 2019).
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2.9 Onderzoeksvragen

Het succes van het nieuwe stelsel wordt bepaald door een borgingsplan met daarin opgenomen een 
risicobeoordeling die de onzekerheden op het doel (Van Staveren, 2015), namelijk het voldoen aan 
de.technische voorschriften uit de regelgeving, juist kan inschatten en waarbij deze beoordeling als 
praktisch sturingsmiddel dient bij de beoordeling van de technische éisén.

De vraag is dan ook of de risicobeoordeling in het kader van de WKB voldoende objectief, bruikbaar 
en/of effectief is, de hiervoor benpdigde inspanning voldoende bijdraagt aan het zicht op de 
onzekerheden en het daarmee beheersen van de risico's en de risicobeoordeling mogelijk leidt tot 
verhoging van de bouwkwaliteit en uiteindelijk tot een tevreden klant? Uiteindelijk zal dit onderzoek 
antwoord gaan geven op welke wijze de risicobeoordeling bijdraagt aan de effectiviteit van de WKB.

Hoofdvraag

Wat is de meerwaarde van de "risicobeoordeling WKB" bij de beoogde 
verbétering van de bouwkwaliteit op projectniveau?

Deelvragen (inclusief korte toelichting)

1. Hoe vindt de risicobeoordeling WKB door de IA en KB's momenteel plaats?
Het betreft een nulmeting die plaatsvindt aan de hand van enkele diepte-interviews en analyse 
praktijkcases.

2. Wat is de (wettelijke),bedoeling achter de "risicobeoordeling WKB"
Het wettelijk kader zoals in de AmvB en bijbehorende documenten is omschreven wordt 
bestudeerd om hierop een antwoord te krijgen. Tevens wordt dit vergeleken met hoe 
risicobeoordeling in andere branches plaatsvindt. Diverse literatuur wordt bestudeerd.

3. Zijn er andere wettelijke risicobeoordelingen in de bouw en zijn er voorbeelden van de inzet van 
risicobeoordelingen bij andere branches?
Een kwalitatief verkennend onderzoek wordt uitgevoerd.

4. Welke ervaringen zijn er met de "risicobeoordeling WKB" opgedaan tijdèns de proefprojecten? 
De ervaringen worden verzameld en geanalyseerd. Er wordt nagegaan hoe de papieren 
werkelijkheid van de verplichte "risicobeoordeling WKB" zich verhoudt tot inzet in de praktijk.

5. Welke prikkels zijn er per instrument aanwezig om de inzet van de "risicobeoordeling WKB" op 
projectniveau te (blijven) verbeteren?
In gesprekken met /A's, KB's en andere betrokkenen wordt dit in beeld gebracht. Via interviews 
en enquêtes wordt het antwoord op deze vraag verkregen. Dit zal niet alleen gaan om de /A's en 
KB's, maar ook wordt gekeken naar de invloed van de wetgever en eventuele andere actoren die 
hier een rol (gaan) spelen.

6. Wat is het gewenste format van de 'risicobeoordeling WKB' voor invoering per 1.1.2021 
Met de uitkomsten uit de antwoorden op deelvraag 1 t/m 5, aangevuld met tussentijdse 
adviezen vanuit de toetsingscommissie en een gesprek met experts in een focusgroep willen we 
een gewenst format vaststellen.
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figuur 5: Schematische weergave onderzoeksplan

Er wordt modulair toegewerkt naar de antwoorden op deelvraag 1 t/rri 4, welke vervolgens per 
instrument (deelvraag 5) en generiek (deelvraag 6) worden aangewend om de meerwaarde te 
definiëren.
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3.2 Methode & werkwijze

De literatuur maakt onderscheid tussen theoretisch onderzoek (theorie-ontwikkelend of theorie- 
toetsend) en praktijkgericht onderzoek (probleem signalerend, diagnostisch, ontwerpgericht, 
verandergericht of evaluatief onderzoek) (Verschuren en Doorewaard, 2005, p.26-35) en tussen 
kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De analyse en diagnose in dit onderzoek zijn grotendeels 
gebaseerd op'praktijkgericht en kwalitatief onderzoek.

Voor de beantwoording van hoofd- en deelvragen worden de volgende methoden ingezet:

Interviews / enquêtesLiteratuur
Zie ook het vooronderzoek in 
hoofdstuk 4 'Theoretisch kader'

Onderstaand is per deelvraag concreet per methode aangegeven hoe het onderzoek wordt ingevuld 
en in welke mate (omvang kleuren geeft de verhouding weer).

Deelvraag 1: Hoe wordt de risicobeoordeling WKB door de IA en KB's ingezet?
Diepte- 
interviews 
met alle lA's, 
enkele KB's 
en experts.

Deelvraag 2: Wat is de wettelijke bedoeling achter de "risicobeoordeling WKB
Diepte-interviews 
enkele experts

Deelvraag 3: Wat is de ervaring met wettelijke risicobeoordelingen in de bouw / andere branches?
Diepte-interviews 
enkele experts.

Deelvraag 4: Welke ervaringen zijn er met de "risicobeoordeling WKB" opgedaan tijdens de 
proefprojecten?_______________________________________ ______________________________

Diepte-interviews met gebruikers 
(kwaliteitsborgers, gemeenten, bouwers)

Deelvraag 5: Welke prikkels zijn er per instrument aanwezig om de inzet van de "risicobeoordeling 
WKB" op projectniveau te (blijven) verbeteren?_______________________________________ '

E-enquête 
Gesprekken met 
instrumentaanbieders

Analyse instrumenten en verbetering 
per instrument.

AmvB (ontwerpbesluit WKB)
Kader instrumenten (Stichting IBK)
Zie paragraaf 4.4
Kwaliteitsborging voor het bouwen Het 
nieuwe stelsel in de bouw (Vos, 2019)

Risicodefinitie (van Staveren, 2015)
Gedelegeerd toezicht: bestuurskundige en juridische 
beschouwingen (Van der Heijden, 2010)

Deelvraag 6 zal worden gegenereerd met de uitkomsten van deelvraag 1 t/m 5. Dit leidt tot een set 
van kwalitatieve criteria voor een optimale "risicobeoordeling WKB".
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3.3 Onderzoeksrelevantie

Het onderzoek geeft inzicht in de opbouw en toepassing van de 'risicobeoordeling WKB' zoals door 
de 4 instrumenten op basis van het wettelijke kader is ingericht. Dit wordt enerzijds gevoed door de 
WKB zelf en anderzijds komt deze tot uiting in de praktijk. De 'risicobeoordeling wkb' staat in dit 
onderzoek dus tussen enerzijds de beoogde verbeterde bouwkwaliteit en anderzijds de bouwpraktijk 
in. Onderstaand schema geeft dit weer:

Doel stelsel WKB: verbeterde bouwkwaliteit

i
T

Risicobeoordèling VVKB

OcDÈapjtflgwï®
lospad

Proefprojecten

Kwaliteitsborging in de praktijk

figuur 6: Schematische weergave positie risicobeoordeling wkb

Wetenschappelijke relevantie
De 'risicobeoordeling wkb' is een gebied waar nog geen onderzoek naar is verricht. Dit is deels ook 
onmogelijk, omdat namelijk dit jaar via proefprojecten data vrijkomt en de formele inwerkingtreding 
naar verwachting pas 1.01.2021 zal zijn. De wetenschappelijke bijdrage zal dan ook pas gedurende 
het onderzoek duidelijk worden. Wel kan onderzoek wetenschappelijk gezien relevante informatie 
opleveren als het gaat om de toepassing op en het effect van risicobeoordelingen binnen een 
wettelijk kader.

Praktische relevantie
De uitkomsten van dit onderzoek geven zicht op de praktische werkwijze van de betrokken 
instrumentaanbieders en kwaliteitsborgers (zie paragraaf 2.5.) en het effect hiervan op het nieuwe 
stelsel.
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3.4 Planning

Het tijdspad voor het (hoofd)onderzoek is in onderstaande planning weergegeven:
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Noodzaak tijdspad

De resultaten worden modulair uitgewerkt en in delen opgeleverd ([]), dat wil zeggen dat de 
beantwoording van de deelvragen als tussenresultaat van het onderzoek beschikbaar wordt gesteld 
aan BZK. Dit is pok de nadrukkelijke wens vanuit BZK. De resultaten van dit onderzoek kunnen dan 
namelijk worden meegewogen om te beslissen of de WKB, die nu gepland staat voor 1 januari 2021, 
daadwerkelijk op die datum in gang gezet wordt.

Een uitvergrote versie van de planning is opgenomen als bijlage 2.

Pagina 19



UNIVERSITY 
OF TWENTE.

DEFINITIEF v7d.d. 2020.2.15 
- VERTROUWELIJK -

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

4 THEORETISCH KADER

4.1 Het voornemen tot stelselwijziging nader beschouwd

In zijn proefschrift met de titel 'De preventieve en de repressieve toetsing aan bouwtechnische 
voorschriften in het publieke bouwrecht' (de Haan, 2017) wordt ingegaan op het wetsvoorstel WKB 
en de historisch structurele wijzigingen die de WKB behelst.

De belangrijkste kenmerken, namelijk het toetsmoment (dat wat gebouwd is moet voldoen) en de 
toetser (de bouwtechnische toets vindt straks niet meer door de gemeente, maar door een private 
partij plaats op basis van een instrument) worden uiteengezet en onderbouwd. Het advies van de 
commissie Dekker en de rapporten die daarna verschenen zijn leiden de lezer naar een 
vereenvoudigde weergave van het voorgenomen stelsel. Achtereenvolgens zijn de reacties hierop 
samengevat, eveneens wordt het advies toegelicht dat de Raad van State hierover heeft afgegeven. 
(deHaan,2017, pp. 16-27).

Het proefschrift legt vervolgens de bestaande knelpunten bloot, gaat in op de voorgestelde 
wijzigingen in het geldende stelsel en spitst zich toe op de constructieve veiligheid. Het geeft inzicht 
in de juridische consequenties van de wetswijziging en analyseert de consequenties op praktische 
wijze, ondermeer aan de hand van voorbeelden uit proefprojecten. Tevens worden de (politieke) 
beschouwingen over de WKB gerapporteerd en wordt uitvoerig verwezen naar diverse 
Kamerstukken die zijn opgesteld in het kader van de WKB.

De Haan steunt de invoering van het stelsel, omdat het leidt tot de beoogde hogere bouwkwaliteit. 
De 15 aanbevelingen die ter verbetering van het stelsel zijn gedetailleerd richten zich op zowel de 
wettekst als de BOR.

In het kader van dit onderzoek sluit de volgende aanbeveling naadloos aan: "Aanbeveling aan de 
wetgever 12: Bepaal in de Regeling Omgevingswet dat bij meldingsplichtige bouwwerken een 
risicobeoordeling bij de melding moet worden ingediend." (de Haan, 2017, pp. 312).

De slotbeschouwing (de Haan, 2017, pp. 312-313) vat de (Politieke) spanning van de afgelopen jaren 
kernachtig samen en geeft de kracht van het yvetsvoorstel weer: het gaat érom dat het gerealiseerde 
Bouwwerk aan het Bouwbesluit voldoet en dat er door private toetsers wordt verklaard dat hier 
sprake van is.
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4.2 Generieke risicoprocesstappen

De risicobeoordeling WK6 (zie paragraaf 2.5.) sluit naadloos aan op de generieke 
risicomanagementcyclus (van Staveren, 2015, pp. 64-72, met name tabel 2.2. pp.70) en daarmee 
bij de geclassificeerde risico indeling volgens COSO-ERM, NEN-ISO 31000 en RISMAN.
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Tabel 3: Overeenkomst risicoprocesstappen

Uit het adviestraject in de periode september - december 2019 volgt dat alle instrumenten op dit 
punt onvoldoende ontwikkeld zijn en er ligt een duidelijke opgave aan alle lA's om aan de slag te 
gaan om de zes generieke risicoprocesstappen te gaan implementeren. Hiermee ligt onomstotelijk 
vast dat de 6 stappen van de risicomanagementcyclus (van Staveren, 2019) ook in de 
risicobeoordeling van de WKB aanwezig dienen te zijn:

m

RIVl:Stap 6: risico's 

rapporteren .

RM stap 5: risico's 

evalueren

RM stap 2; risico's 

{{■ ;:ideritifi.cëren

RM stap 3: risico's 

classificeren

RM stap 4: risico- 

maatregelen

figuur 7; RM stappen (Van Staveren, 2019)
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4.3 Risico en onzekerheid

Omdat hetgeen wat gebouwd is moet voldoen aan de technische voorschriften, is er bij de melding 
van de start van de bouw nog onzekerheid of er wordt voldaan aan de eis. Veel wetenschappelijke 
literatuur koppelt de termen risico én onzekerheid. Om een duidelijk beeld te krijgen van de relatie 
tussen onzekerheid en risico is het belangrijk om eerst duidelijk zicht te krijgen op de term 
"onzekerheid". Volgens Van Staveren (2015, pp.40) bestaan er twee soorten onzekerheden: 
aleatorisch of epistemisch. Van Asselt & Rotmans (2002) beschrijft aleatorisch als variabiliteit of 
objectieve onzekerheid en epistemisch als beperkte kennis of subjectieve onzekerheid. Er zijn 
verschillende bronnen van objectieve onzekerheid (Rowe W., 1994) en van subjectieve onzekerheid 
(Van Asselt & Rotmans, 2(X)2).

willekeur van de natuur Aantal dagen met neerslag in eenjaar
Verscheidenheid van perceptie Rentepercentage vooreen lening
Menselijk gedrag Waarmaken van een belofte
Sociale, economische en culturele dynamiek Effectiviteit van wetgeving
Technologische verrassingen Onvenwachte innovatie

tabel 1: Bronnen van objectieve onzekerheid (Rowe W., 1994)

Onnauwkeurigheid We weten het ongeveer
Gebrek aan waarnemingen We hadden het kunnen weten
Praktische onmeetbaarheid We weten wat we niet weten
Conflicterende informatie We weten niet wat we weten
Verminderbare onweterrdheid We weten niet wat we niet weten
Onvoorzienbaar We zullen het nooit weten
Onherleidbare onbekendheid We kunnen het niet weten

tabel 2: Bronnen van subjectieve onzekerheid (Van Asselt & Rotmans, 2002)

Samengevat leidt dit tot de volgende werkdefinitie (Van Staveren, 2015 pp.40) "Onzekerheid is 
onvolledige zekerheid die wordt veroorzaakt door onvermijdelijke variatie en/of gebrek aan 
informatie".

Naast de bovenstaande omschreven onzekerheden is er ook een relatie met risico's.
Halman (Halman J., 1994) interpreteert op basis van Rowe (Rowe, 1977) een risico als een 
procesketen. Deze procesketen bestaat uit een gebeurtenis/activiteit die een effect heeft. Dit effect 
zorgt voor een blootstelling met schadelijk gevolg, in het kader van de WKB is dat het niet voldoen 
aan de regelgeving en daarmee het gevaar op niet kunnen afgeven van de verklaring. In élk van deze 
ketenonderdelen is een bepaalde mate of vorm van onzekerheid aanwezig (Haimari, 2008):

Oorzaak Gevolg

Onzekerheid

Schadelijke
consequentie

Gebeurtenis/
activiteit

Effect Blootstelling

figuur 8: Risico als een keten van oorzaak tot gevolg. Gebaseerd op Halman (1994)
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4.4 Risicodefinitie

Volgens (Chia, 2006) zijn er vier karakteristieken van een risico die over het aigémeen in alle 
definities voorkomen. Een risico is een gebeurtenis in de toekomst die een waarschijnlijkheid heeft 
en een effect. (Vyilliams, 1996) en (Nieto-Morote & Ruz-Vila, 2011) beschrijven dat een risico bestaat 
uit een w/aarschijnlijkheids-en een gevolgcomponent.

De risicobeoordeling WKB sluit aan bij gangbare definities van een risico:

• (Aven, 2010) omschrijft risico's als gebeurtenissen (initiëren van gebeurtenissen, scenario's), 
gevolgen (uitkomsten) en waarschijnlijkheden.

• Het F’roject Management Institute (2013) definieert project risico als: fen onzekere gebeurtenis 
of conditie die, als het optreedt, een positief of negatief effect heeft op één of meerdere 
projectdoelstellingen, zoals de scope, de planning, kosten en kwaliteit De WKB hanteert echter 
alleen een ondergrens (voldoen aan technische voorschriften Bouwregelgeving) en er is geen 
'waardering' voor de positieve effecten. ■

• Het UK Association for Project Management (APM) (Simon, Hilson, & Newiand, 1997) definieert 
risico als: Een onzekere gebeurtenis of set van omstandigheden die, als ze optreden, een effect 
hebben op de prestaties van de project doelstellingen.

• Ward & Chapmen (2003) geven de definitie uit de Oxford Dictionary: Gevaar, kans op slechte 
gevolgen, verlies, blootstelling aan kans op letsel of verlies.

• De ISO 31000 (ISO, 2009) definieert risico als: Effect van onzekerheid op doelstellingen. Waarbij 
effect een positief of negatief afwijken is van datgene wat verwacht wordt en risico wordt 
uitgedrukt in gebeurtenissen met consequenties van een bepaalde waarschijnlijkheid van optreden.

• Uiteindelijk dient het effect van de onzekerheid op doelen (Van Staveren, 2015) te worden 
geëlimineerd: Het voldoen aan het Bouwbesluit is in het kader van de 'risicobeoordeling WKB' 
het onomstotelijke doel en alle onzekerheden die tijdens het bouwtraject hier invloed op 
(kunnen) hebben dienen.hierin te worden opgenomen..

Hiermee is aangetoond dat de bovengenoemde literatuur risico voornamelijk definieert als het 
product van kans maal gevolg, maar dat de meer wetenschappelijke literatuur hier een kritische 
noot aan toevoegt door te benadrukken dat er meer aspecten zijn die bij een risico van belang zijn. 
Vooral de meer menselijke en subjectieve factoren worden hier benadrukt.

Door de genoemde risico-definities te leggen naast de 'risicobeoordeling WKB' (zie paragraaf 2.5. 
en 2.6.), kunnen we vaststellen dat meerdere risicobenaderingen van belang zijn voor dit 
onderzoek.

Binnen het onderzoek worden dan ook beide wetenschappelijke perspectieven benut; de 
aanwezigheid van de meer "smalle" kans x gevolg benadering versus de bredere benadering vanuit 
onzekerheid en overige factoren.
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4.5 Risicoperceptie

Naast het tot nu toe geschetste kader met betrekking tot de WKB, de generieke risicoprocesstappen, 
de onzekerheden én de risico's die binnen de technische voorschriften als "harde" spectrum van de. 
risicobeoordeling WKB een rol spelen, is er ook de "zachte" kant, namelijk de invloed van de mens 
zelf.

Ondanks dat er met de inzet van instrumenten een zekere mate van regulering zal plaatsvinden, is 
iedere instrumentaanbieder en iedere kwaliteitsborger uniek en zal hij of zij op individueel niveau 
afwegingen maken bij de totstandkoming van de risicobeoordeling. De inschatting van de risico's 
wordt beïnvloed door de kennis en ervaring van het individu, de ervaring met het specifieke type 
borgingplan waarbinnen de risicobeoordeling wordt opgesteld en de wijze waarop hij/zij kijkt naar 
het te toetsen project.

Het kennisniveau kan worden getraind, de instrumenten dienen in de risico-aanpak te zorgen voor 
een zo dicht mogelijke objectieve benadering van de voorschriften. Een positieve dan wel negatieve 
ervaring kan een bias in de hand werken.

Gutteling zet de determinanten van risicoperceptie uiteen (Gutteling, 2017) en bevestigt hiermee 
dat er bij het opstellen van een risicobeoordeling altijd sprake is van subjectiviteit. Dit geeft ook 
onderstaande tabel uit dit onderzoek treffend weer (Gutteling, 2017, pp.14):

Tabel 1. Enkele heuristieken en vertekeningen ('bias') bij individuele beoordelingen (gebaseerd op 
Cox, 2007).

Heuristiek/vertekening Verklaring

Ankering Beoordeelde kansen, frequenties, of getalsmatige waarden liggen te dicht bij de 
Initiële waarden (wellicht op basis van irrelevante cues), ondanks nieuwe 
informatie..

Beschikbaarheid Achtergrond informatie krijgt te weinig waarde in vergelijking met makkelijk.in het 
geheugen gevonden Informatie.

Primacy/recency De eerste of meest recente gebeurtenissen kunnen het makkelijkst worden 
teruggehaald uit het geheugen en krijgen om die reden teveel gewicht.

Saiiency Saillante informatie krijgt teveel gewicht in vergelijking tot andere informatie."
Status Ouo Ervaring uit het verleden is levendiger en van meer gewicht dan hypothetische 

alternatieven.
Overmoedigheid Geschatte kansen zijn niet accuraat.
Lichtgeiovigheid Bewijs dat patronen en causale verklaringen ondersteunt wordt te snel 

geaccepteerd.
Framing Presentatie van gegevens (bv. in oplopende of aflopende wijze) heeft invloed op 

kans schattingen of de inschatting van onzekere gebeurtenissen.
Wijsheid achteraf Geloof dat een kans gebonden gebeurtenis onvermijdelijk of te vóórspellen was.
Iliusie van controie Mensen denken dat hun vaardigheden de kans op optreden van kans gebonden 

gebeurtenissen kan beïnvloeden.
Wet van de kleine getailen Het idee dat kleine steekproeven representatief zijn voor de populatie.

De kwaliteit en herleidbaarheid van de informatie zal de objectiviteit - en daarmee de waarde om te 
komen tot het gerechtvaardigd vertrouwen dat wordt voldaan aan de technische bouwvoorschriften 
- moeten onderbouwen (De Bree, 2019). In het onderzoek willen we vaststellen hoe de 
instrumenten omgaan met dergelijke variaties.

Kahneman benadert dit anders. In het boek 'Ons feilbare denken' stelt hij dat voorspellingsfouten 
onvermijdelijk zijn, omdat de wereld onvoorspelbaar is en dat een sterk subjectief vertrouwen niet 
mag worden gezien als een indicatie van nauwkeurigheid; minder vertrouwen kan informatiever zijn 
(Kahneman, 2016, pp. 230-231). Deze interessante invalshoek zal bij de verdere uitwerking van de 
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risicobeoordeling WKB vanuit het instrument nader onderzocht worden; welke kaders worden 
gesteld waardoor de mate van subjectiviteit en daarmee de reproduceerbaarheid cq. 
herleidbaarheid van de beoordeling wordt bevorderd?

4.6 Van idee tot uitvoering

De WKB is geënt op een combinatie van publiek toezicht en private borging. In het voorjaar van 2018 
heeft de Inspectieraad in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken zijn programma 
Innovatie Toezicht to.egelicht. Daarin is een onderzoek opgenomen op welke wijze private borging 
een rol zou kunnen spelen in het publieke toezicht. In de notitie (De Bree, 2018) wordt eerst 
stilgestaan bij het begrip private borging en worden vervolgens de verschillende vormen hiervan 
kort beschreven. Daarna is beschreven hoe inspecties met private borging zouden kunnen omgaan 
om hun toezicht te optimaliseren. Dit is actueel bij de "risicobeoordeling WKB".

Papieren werkelijkheid
{'work as imagined’) 
Governance codes 
Codes of conduct 
Formele doelen 
Beleidsverklaringen 
Gedocumenteerde procedures 
Certificatie standaarden 
Etc.

Fysieke werkelijkheid
('work as done')
Praktisch gedrag van alledag 
Handelen op de werkvloer 
Werkelijk ervaren kwaliteit 
Onveilige situaties 
Incidenten 
Etc.

figuur 9: Papieren werkelijkheid versus Fysieke werkelijkheid (De Bree, 2018)

"Op voorhand onderkennen we dat wetten niet op zichzelf staan, maar hun uitwerking hebben 
binnen een beleidsmatige en juridische context. Zo moeten wetten passen in een groter stelsel van 
recht en algemeen geldende rechtsstatelijke randvoorwaarden. Daarnaast moeten wetten tot stand 
worden gebracht binnen de kaders van politieke rationaliteit (dynamiek, kaders regeerakkoord, 
partijpolitieke context). Het kabinet onderkent dat het belangrijk is, om 'in wetgeving en het 
wetgevingsproces meer aandacht te krijgen voor vernieuwing en innovatie', maar wijst ook op het 
belang om steeds opnieuw een balans te vinden tussen continuïteit en aansluiting op de omgeving." 
(Artikel 'Complexiteit van regels' - M. de Bree, 2019)
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5 NAWOORD

5.1 Dankwoord

Afgelopen jaar heb ik op het gebied van risicomanagement veel inzichten mogen opdoen in zowel 
theorie als in de praktijk. In de periode oktober-december 2019 heb ik me dankzij BZK intensief 
mogen bezighouden met de instrumenten WKB. Een prachtige kans waar ik BZK en in het bijzonder 
Bart Dunsbergen voor wil bedanken. Samen met Bart en wetenschapper Martin de Bree mogen we 
samen de toetsingscommissie instrumenten WKB vormen, met ondersteuning van Hajé van Egmond 
en Jeroen Bunschoten. Jullie allemaal enorm bedankt voor de prettige samenwerking die het 
vertrekpunt is voor dit onderzoek en waarbij het vervolg van de werkzaamheden samenvalt.

• i

Tenslotte wil ik Frank Spuij en Dave Mateman van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
bedanken voor de ruimte die ze mij geven om deze master te volgen en wil ik via Bart Dunsbergen 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken bedanken voor de mogelijkheid om parallel aan de rol die ik 
heb gekregen in de toetsingscommissie ook dit onderzoek te mogen verrichten.

5.2 De impact van het hoogst onwaarschijnlijke

Het onderzoeksvoorstel is gebaseerd op de verwachting dat er komend jaar veel ervaring wordt 
opgedaan met de WKB, er een spin off aan proefprojecten ontstaat, veel kwaliteitsborgers worden 
opgeleid tot private toetser en er optimalisatieslagen plaatsvinden teneinde het stelsel ih praktijk te 
kunnen brengen.

Je kunt zo ver in het onderwerp zitten dat je niet beter weet dan dat het verloopt zoals je verwacht. 
Het kan echter ook anders uitpakken: "Plannen mislukken vanwege wat we tunnelvisie hebben 
genoemd, het negeren van bronnen van onzekerheid buiten het plan zelf." (Taleb, 2012, pp. 173).

Mijn eigen valkuil is dat ik me te doelgericht opstel en alle gedefinieerde onderzoeksdelen strak 
afloop en rapporteer. Echter, daarmee mis ik dan wellicht de essentie. Ik wil me dan ook komend 
jaar gaan verwonderen over wat er zich op dit gebied gaat afspelen en juist ook de ontdekkingen 
gaan omarmen. Ook hier citeer ik graag Taleb: "Een ontdekking naar klassiek model gaat als volgt: je 
zoekt iets wat Je kent (zeg, een nieuwe weg naar India) en vind iets wat Je niet kent (Amerika)." 
(Taleb, 2012, pp. 184).

Tenslotte: de kans is aanwezig dat de risicobeoordeling WKB de bouw beter maakt.

We gaan het zien!

Zwolle, 15 februari 2020 / Jan Pieter van Dalen
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17 december 2019 
Versie 1,0

Toetsingscommissie Instrumenten Proefprojecten

Memo Verslag toetsing instrumenten en advies deelname proefprojecten

Advies Toetsingscommissie instrumenten kwaliteitsborging
Op verzoek van de Regiegroep Kwaliteitsborging heeft de Toetsingscornmissie vier potentiële 
instrument voor kwaliteitsborging beoordeeld. De beoordeling heeft plaats gevonden op basis van 
het in de Regiegroep vastgestelde toetskader P502 Toetskader toelating instrument 20190906.

Bij alle instrumenten zijn kritieke en niet-kritieke afwijkingen geconstateerd waarvan het 
merendeel in de afgelopen periode reeds is aangepast. De resterende afwijkingen hebben 
betrekking op potehtiele verdere verbeteringen van de instrumenten die toepassing in de 
proefprojecten niet in de weg staan. ^

Op basis van de door de instrumentaanbieders aangeleverde beschrijvingen en aanvullende 
schriftelijke en mondelinge toelichting komt de Toetsingscommissie dan ook tot de conclusie dat er 
geen beletsel is om de instrumenten 

KiK,
Technical Inspection Service, .
Verbeterde Kwaliteitsborging, en
Woningborg Kwaliteitsborging Instrument '

toe te passen bij proefprojecten kwaliteitsborging.

Een korte toelichting op de werkwijze en de bevindingen is terug te vinden in bijgevoegd memo.

Den Haag, 17 december 2019
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Inleiding
Bij de totstandkoming van de spelregeis voor de proefprojecten (zomer 2019) is in de informeie 
Regiegroep met betrokken partijen afgesproken dat aan de proefprojecten alieen instrumenten 
meedoen w/aarvan verwacht mag worden dat ze - na een eventueie aanpassing - door de 
toeiatingsorganisatie worden toegeiaten tot het steisei van kwaliteitsborging. Hiervoor is door 
partijen een toetsprotocol opgesteld en een Toetsingscommissie ingesteld. In dit memo wordt door 
de Toetsingscommissie verslag gedaan van de beoordeling van de instrumenten en wordt advies 
gegeven aan de regiegroep over deelname van de instrumenten aan de proefprojecten (nieuwe 
ronde).

Vooraf wordt nadrukkelijk gesteld dat met de beoordeling van het instrument en het advies dat 
wordt uitgebracht door de Toetsingscommissie op geen enkele wijze sprake is van een voorlopige 
toelating van de instrumenten tot het stelsel van kwaliteitsborging. De resultaten van de 
beoordelingen en toetsingen worden - zodra deze operationeel is - aangeboden aan de 
toeiatingsorganisatie. Het is echter aan de toeiatingsorganisatie om in volledige zeifstandigheid en 
onafhankelijkheid te oordelen over formele toelating tot het stelsel. Daarbij kunnen geen rechten 
worden ontleend aan het door de Toetsingscommissie uitgebrachte advies.

Toetsingscommissie
Vooruitlopend op de oprichting van de toeiatingsorganisatie en de feiteiijke toelating tot het stelsel 
zijn de instrumenten voorafgaand aan deelname aan de proefprojecten door een onafhankelijke 
partij - 'de toetsingscommissie' - beoordeeld. De leden van de toetsingscommissie zijn niet direct 
betrokken bij de totstandkoming van instrumenten voor kwaliteitsborging en afkomstig uit de 
overheid, de bouwpraktijk en de kwaliteitszorg.'De commissie bestaat uit^^^^^^^^| 
(voorzitter, wetgeving en beleid Wkb), {principe/werking van kwaliteitssystemen)
en|m||U|[^^^^^^ (kwaliteitsborging ih het bouwproces). De commissie wordt ondersteund 
door een 'werkbureau' gevormd door^^^^^^^^^^f Taak van de
toetsingscommissie is het aan .de hand van het toetskader (P502) beoordelen of instrumenten 
voldoen aan de wettelijke eisen zoals op dit moment bekend.

Toetsing van de instrumenten
Tot nu toe heeft de Toetsingscommissie van onderstaande vier instrumenten een beschrijving 
ontvangen. De verwachting is dat zich nog enkele instrumenten zullen aandienen.

• KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK)
• Technical Inspection Service (TIS)
• Instrument Kwaliteitsborging VKB
• Woningborg kwaliteitsborgingsinstrument (WKI)

Alles afwegende - de inhoudelijke toetsing van de instrumenten, de daarop volgende vragenrondes 
en het toelichtende gesprek per instrumentaanbieder - komt de Toetsingscommissie voor alle vier 
de genoemde instrumenten tot het advies dat er geen beletsel is voor toepassing bij proefprojecten 
in het kader van het implementatietraject van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Alle 
instrumenten bevatten naar het oordeel van de commissie een voldoende complete beschrijving 
van de vereisten van het toetskader en de werking van het instrument. Daarbij bevatten de 
instrumenten in meer en mindere mate elementen die partijen ertoe aanzetten om hun eigen 
kwaliteitssystemen op orde te gaan krijgen.

Tijdens het toetsingstraject hebben de instrumentaanbieders een dóórontwikkeling gemaakt van de 
instrumenten op basis van de door de commissie gemaakte opmerkingen en gegeven 
aandachtspunten. Waarmee ook door de instrumentaanbieders antwoord is gegeven op de vragen 
over het lerend vermogen van partijen en systeem. Bij het merendeel van de instrumenten was
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met name de beschrijving van het proces van beoordeiing van risico's onderbeiicht en zaten er 
hiaten in de afstemming tussen de papieren werkeiijkheid en de praktijk. Ook de roilen, taken en 
verantwoordeiijkheden en de daarbij behorende informatiestromen wiaren in diverse gevaiien 
onvoldoende beschreven. Middels de toelichtende gespreken - eind november 2019 - is op onder 
andere voornoemde punten een duidelijker beeld ontstaan. Op basis van de vragenrondes en het 
toelichtende gesprek is een concept advies verstuurd aan de instrumentaanbieders, waarbij een 
overzicht is gegeven van aanwezige kritieke afwijkingen, niet kritieke afwijkingen, 
aandachtspunten en aanbevelingen. Aan de hand van het concept advies zijn aanpassingen in de 
beschrijvingen van de instrumenten doorgevoerd en - begin december 2019 - voorgelegd aan de 
Toetsingscommissie. Op basis van deze versie ^an de beschrijvingen heeft de Toetsingscommissie 
haar definitieve advies gebaseerd.

De gewijzigde beschrijvingen (december 2019) van de instrumenten laat verbetering zien en geven 
geen aanleiding tot bezwaren voor toepassing binnen de proefprojecten. Wel merkt de 
Toetsingscommissie op dat ook met deze versie van de beschrijvingen van de instrumenten nog 
geconstateerde kritieke en niet-kritieke afwijkingen eh aandachtspunten blijven staan. De kritieke 
afwijkingen dienen naar de mening van de Toetsingscommissie aangepast te zijn alvorens de 
toelatingsorganisatie het instrument kan toelaten tot het stelsel van kwaliteitsborging. Op diverse 
onderdelen, zoals onder andere risicobeheersing en rollen, taken en verantwoordelijkheden, vragen 
deze aanpassingen van de verschillende instrumentaanbieders en het doorvoeren daarvan in de 
beschrijvingen de nodige tijd. Dit betekent dat verschillende instrumenten in de eerste helft van 
2020 verder zullen worden doorontwikkeld. Om dit proces te bevorderen is deelname aan de 
proefprojecten wenselijk. Daarmee doen instrumentaanbieders ervaringen in de praktijk op, die 
vervolgens doorgevoerd kunnen worden in het instrument.

Vervolgacties na uitbrengen adviezen
De Toetsingscommissie zal in functie blijven totdat de Toelatingsorganisatie operationeel is. De 
Toetsingscommissie zal monitoren in hoeverre de interpretatie tijdens de initiële beoordeling van 
de instrumenten die deelnemen aan de proefprojecten aansluit bij de toepassing in de praktijk. 
Tevens monitort de Toetsingscommissie op welke wijze de eventuele verbeter- en aandachtspunten 
zijn verwerkt in het instrument en in de praktijk zijn geïmplementeerd. Hiervoor organiseert de 
Toetsingscommissie eind maart/begin april 2020 een overleg met de instrumentaanbieders om de 
eerste resultaten van implementatie en dóórontwikkeling van de instrumenten te evalueren. 
Daarnaast zal de cornmissie periodiek informatie opvragen dan wel zelf verzamelen over de 
implementatie en werking van de instrumenten bij de Begeleidingsgroep Projectprojecten en 
instrumentaanbieders, zoals beschreven in het memo Beoordelen instrumenten proefprojecten die 
is vastgesteld in de vergadering van september 2019 van de informele Regiegroep.

Publicatie advies
Op de website www.instituutbouwkwaliteit.nl zal worden aangegeven welke instrumenten positief 
zijn beoordeeld en kunnen worden toegepast in de nieuwe ronde proefprojecten. Daarbij wordt ook 
een openbare lijst bijgehouden van alle kwaliteitsborgers die met de verschillende Instrumenten 
mogen werken. De instrumentaanbieders zijn verzocht om een overzicht van gerechtigde 
kwaliteitsborgers aan te leveren, die vervolgens actueel wordt gehouden op de website 
www.instituutbouwkwaliteit.nl.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2S00 EA Den Haag

Bouw Beter 
T.a.v. de heerj 
Troelstralaan 28 
8014 ZB Zwolle

OGBRW-DlrecUe Bouwen 
en Energie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken 'en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt W7 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
Nederland
www.rijksoverbeid.nl
wwyi.facebook.com/mlnbzk
www.cwitter.com/mmbzk

'Contactpersoon

Datum 2 maart 2020
Betreft Opdracht Bouw Beter "Onderzoek risicobeoordeling \WKB"

Geachte heer|

Hierbij geef ik u de opdracht inzake "onderzoek risicobeoordeling WKB"

De opdracht wordt verstrekt conform uw offert^ar^^ebruari 2020 met de 
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs van tarieven
betreffen een all-in tarief, inclusief reis- en verblijfkosten en alle overige kosten. 
Het maximale budget kan alleen worden overschreden na expliciete goedkeuring 
door de opdrachtgever.

Specifieke opmerking(en)
• Startdatum: na opdrachtverstrekking
• Einddatum: 31 december 2020
• Budgetcodering: 101502-16568 
. Kenmerk: 2020-0000069857
• Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken 

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

Elektronische-facturatie
Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van budgetcodering 
H07-101502-16568 en met kenmerk 2020-0000069857 aan het centrale 
aanleverpunt voor facturen Digipoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement 
OIN; 00000001003214345000 
T.a.v. de heer)

Nadere informatie hierover kunt u vinden in de bijgevoegde brochure 'elektronisch 
factureren voor leveranciers'.

i9minbzk.nl

Kenmerk
2020-0000069857

Uw kenmerk 
2020-011
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Het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niet in acht nemen van de 
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften 
waaronder de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor 
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en daarom aan u 
geretourneerd zal worden.

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

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

DGBRW-DIrectle Bouwen 
en Energie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum

2 maart 2020

' Kenmeiii
2020-0000069857

Pagina 2 yan 2



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Brink groep 
T.a.v. de heer|_
Postbus 177 .
2260 AD Leidschendam

Datum 2 9 NOV. 2012
Betreft Onderzoek Autoriteit Private Kwaliteitsborging, 

verplichtingennummer: 7838

Dfrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Woningbouw 
duster SouwkwaUteJl

Hoofdzetel VROM 
Rijnstraat 8 
Den Haag 
Postbus 30941 
2500 GX Den Haag

M.I.v. 14 Januari 2013 
veranderen onze 
adresgegevens in:

Turfmarkt 147 
2500 EA Den Haag .

Geachte heer |

Hierbij verleen ik u officieel opdracht tot het verrichten van activiteiten inzake het 
onderzoek "Autoriteit Private Kwaliteitsborging". De opdracht wordt verteend 
conform uw offerte van 12 november 2012.

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

Kenmerk
WB/DWB20120000092815

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

De door mij te betalen ver 
kosten maximaal!
21% BTW.

loedinq bedraagt op basis van de wetj 
exclusief BTW, respectievelijk

weri<eliil^em

^mni.
aakte
inclusief

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

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

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële Administratie DGWB/WB 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvangen wij uw factuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naar PHBHI@minbzk.nl
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Indién u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres.

Om misverstanden te voorkomen wordt ü verzocht om alleen van één van beide 
mogelijkheden gebruik te maken.

factuur plaatsvinden op 
en t.n.v.

Betaling zal binnen 30 dagen na 
uw bankrekeningnummer IBAN:|
Brink Groep te Leidschendam.
Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering in
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt, 
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of onjuiste wijze indienen van 
uw factuur.

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

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

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen 
Directie Woningbouw

Datum
Kenmerk
WB/WB201200000928 IS-

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

De heerm^^mmi
Postbus 20951 IPC 210 
2500 EZ Den Haag

Datum 12 maart 2013
onze referentie 001657.001,01/13000391/MH/PvdM
Project Autoriteit Private Kwaliteitsborging
Betreft Aanvullende offerte Specificatie Autoriteit Private Kwaliteitsborging

Geachte heer

Zoals al eerder besproken, zullen wij voor het project ‘Onderzoek Autoriteit Private Kwaliteitsborging', 
verplichtingennummer 7838, op uw verzoek een aantal extra interviews uitvoeren.

01 Inleiding
In de offerte en opdrachtbudget waren 3+10 = 13 interviews voorzien, daaraan zijn inmiddels op uw 
aangeven 4 extra interviews toegevoegd. Wellicht dat in het kader van het onderzoek bovendien nog 
een gesprek met één of meer bestaande 'autoriteiten' van belang is. Nu heeft u ons aangegeven ook 
graag extra gesprekken te zien met een paar opdrachtgevers en opdrachtnemers in de sector. In de 
huidige ronde zijn immers, met uitzondering van de Rgd, vooral gesprekken met brancheorganisaties 
voorzien. In déze offerte geven we u aan welke kosten gemoeid zijn met deze extra interviews.

02 Advieskosten
Voor de extra interviews met brancheorganisaties (de extra 2 ten opzichte van de 10 geplande 
interviews) zijn de afspraken (in overleg met u) reeds gemaakt. Graag krijgen wij op zeer korte termijn 
een formeel akkoord op. het meerv/erk voor deze al geplande extra Interviews. Deze vinden immers in 
de komende 2 weken al plaats. De kosten daarvoor bedragen in totaal 
exclusief BTW.

We zullen met u in overleg treden welke partijen wij voor de nieuwe extra interviews benaderen.
Voor de extra gesprekken verwachten wij een enigszins aangepaste vragenlijst te moeten opstellen, 
omdat deze gesprekspartners waarschijnlijk minder goed in de materie zijn ingevoerd dan de huidige 
gesprekspartners. In onderstaande meefwerkramlng zijn wij uitgegaan van nog 5 extra uit te voeren 
interviews. Deze interviews plannen wij pas na overleg en een akkoord op de extra tijdsbesteding 
daarvoor.

Postbus 177
226DAO Leidschendam
OveigooS

2266 JZ Leidschendam

Brink Groep heeft vestigingen in Leidschendam, Eindhoven en 
Brink Management & Advies bv, KVK • 27126635

www.brinkgroep.ni



GROEP Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting Vastgoed

Het verwerken van alle extra interviews gesprekken in de rapportage vraagt vervolgens ook nog wat 
extra tijd. Ook die is in onderstaand overzicht begroot.

Onze raming voor het totale bijbehorende meerwerk bedraagt;

Aantal
Ei^a inte^rv^iews rejds gepland
Aanvullende mtejvlews andere stakeholdere 
Extra voorbereid!ngs- én rapportagetijd

A
5

Dagen Kosten

excl.BTW

Deze offerte is 1 maand geldig.

03 Betalingen
De facturering geschiedt maandelijks op basis van bestede tijd.
Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
Bij latere betaling worden rentekosten in rekening gebracht ter grootte van 1% van het factuurbedrag 
per maand of een deel daarvan.

04 Algemene voorwaarden
Bij de opdrachtverstrekking is de DNR 2011 van toepassing. De opdrachtgever verklaart met 
ondertekening van deze offerte een exemplaar van de DNR 2011 te hebben ontvangen.

05 Kwaliteitsborging
De werkzaamheden vinden plaats volgens ons kwaliteitsmanagementsysteem op basis van 
150-9001:2008.

Wij vertrouwen op een goede samenwerking en zullen met veel enthousiasme de werkzaamheden voor 
u verrichten.

Indien u akkoord gaat met deze offerte verzoeken wij u één exemplaar voor akkoord getekend te 
retourneren.

Met vriéndelijke groet'. 
Brink Groep

Voor akkoord:
Min. van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Vertegenwoordiger;

Onze referentie 00165 7.001,01/1300039 l/MH/PvdM Blad 2



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Brink groep 
T.a.v. de heer|
Postbus 177
2260 AD Leidschendam

Directors at-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

minb2k.nl

Datum 29 maart 2013
Betreft Aanvullende opdracht Autoriteit Private Kwaliteitsborging

Verplichtingennummer 7838

Kenmerk
2013-000017B641

Uw kenmerk
001657.001.01/13000391/M 
H/Pvdr4

Geachte heer

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

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

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit.
Deze opcü^^^m^^^eleid door de bereikbaar op
nummer

Ik ben bereid voor de aanvullende opdrach^e werkelijk gemaakte kosten te ver- 
joeden. dit met een maximum van ^^^Bexclusief, respectievelijk 

jinclusief 21% BJW.

De totale toezeggirig op basi^var^eh^lijk gemaakte kosten voor bovengenoem- 
de opdracht bedraagt thans exclusief, respectievelijk

I inclusief 21% BTW.

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

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

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële Administratie DGWB/Directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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Bij voorkeur ontvanger^iUj^fectuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naar^^^^^B@minbzk.nl
Indien u deze toch pèr post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaandé adres.

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van één van beide 
mogelijkheden gebruik te maken.

Betaling zal binnen 30 dagen na oritvahc 
uw bankrekeningnummer IBAN: 
Brinkgroep.te Leidschendam.

istdatum van de factuur 
en BIC

■en op 
t.n.v.

Datum
29 maart 2013
Kenmerk
2013-0000178641

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

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van üw factuur of facturen, dan kunt 
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadministratie van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ■

Indien u niet akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mij dit schriftelijk 
onder veiTi^elding van bovengenoemde verplichtingennummer te berichten binnen 
twee wef<en\ia ontvangst van deze opdrachtbrief.

HoogacI
De [pmi«er voor Wonen en Rijksdienst
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Hseg

Brubj Groep 
T.a.v, de heer |
Postbus 177
2260 AD Leidschendam

Datum 20 augustus 2013
Betreft Acceptatie rapport Ruimte voor ambitie

Directe r^t-eeneraal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 ÉA ben Haag

ilnbzk.nl

Kenmerk
2013-0000495066

Uw kenmerk
rapport

Geachte heer

Hierbij bevestig ik de ontvangst van het rapport "Ruimte voor ambitie" d.d. 21 
juni 2013. Wij danken u voor de getoonde inzet. Het doet mij dan ook piezier u te 
berichten dat ik het rapport accepteer.

Uw slotfactuur d.d. 17 juli 2013 met factuurnummer B1301164/001657 Is 
ontvangen en goedgekeurd. Het bedrag van wordt naar
bankrekeningnummer IBAN: jjjH||||P:en name
van Brink Groep te Leidschendam overgemaakt.

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

Directeur Böuwér)
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Offértè specificatie autoriteit private kwaliteitsborging

Bijgaand op verzoek van| de bankgegevens van Brink Groep.

IBAN:

Met vriendelijke groet.
Brink Groep

senior projectmanager

Knap als ie Beste Werkae\/er bliiftf

.GROEP

brinkgroep.nl

Mjnjgemerrt Advlet Auromitiicring tv ' ■

OvefgpoS

nu a LcidKhuttjam

(Smmmm

Poslbüïl77
2260 AD Leidschaidam

bminbzk.nllVan: ■■^^■^■jriaijtoj 
Verzonden:' tnaandao 19 noven

Onderwerp: RE: Offerte specificatie autoriteit private kwaliteitsborging

Kunneniullie bankgegevens van Brinkgroep nog mailen aan ons (BIC en IBAN)? Graag meteen cc aan I

Dank!

Oirecioraal-Generaal Wonsn. Wijken en inlegralie 
Difeclie Wonen: Bcuwkv.'alileit 
Ma II:Mobiën
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GROEP Management Advies Automatisering

.Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Mevrouw

Postbus 20951 IPC 210 
2500 EZ DEN HAAG '

Datum 12 november 2012
Onze referentie 000061.Al33.A01/12002618-l/MH/ISO:PB/PvdM

Project Autoriteit Private Kwaliteitsborging
Betreft Offerte Specificatie Autoriteit Private Kwaliteitsborging

Geachte mevrouwl

Naar aanleiding van onze eerdere gesprekken over de ontwikkeling van een 'Autoriteit Private 
Kwaliteitsborging', heeft u Brink Groep gevraagd offerte uit te brengen voor het opstellen van een 
specificatie voor een dergelijke autoriteit. Aan uw verzoek voldoen wij graag. Hierbij ontvangt u 
de offerte. In bijgevoegd Plan van Aanpak is een gedetailleerde beschrijving opgenomen van de 
voorgestelde werkzaamheden.

De doelstelling van het traject is het gezamenlijk met het Ministerie van BZK en relevante stakeholders 
opstellen van een 'specificatie' van het toezichthoudende gremium dat toe moet gaan zien op het stelsel 
van private kwaliteitsborging.

Omdat de gedachtenvorming nog volop in ontwikkeling is, zullen ook de eisen aan een eventuele 
autoriteit nog aari verandering onderhevig zijn. Het traject zal daardoor het karakter hebben van het 
vormgeven van een proces van specificeren met relevante stakeholders. Het verkrijgen van draagvlak 
en het delen van Inzichten is een wezenlijk onderdeel en te realiseren resultaat van het traject.
Dit betekent eveneens dat dé doorlooptijd en benodigde inspanning in de loop van de üjd kunnen 
veranderen, in nauw overleg met opdrachtgever.

01 Korte omschrijving werkzaamheden
Het gewenste eindresultaat wordt in 3 fasen gerealiseerd. Door deze fasegewijze indeling ontstaat bij 
opdrachtgever de mogelijkheid het traject maximaal in te richten op de ontwikkelingen in de parallel 
lopende trajecten rondom private kwaliteitsborging. Iedere fase wordt afgesloten met een op zichzelf 
staand product

Fase 1: Quick Scan: Hoofdvarianten & beelden bij stakeholders over privaat stelsel en Autoriteit 
Private Kwaliteitsborging;
Fase 2: Uitwérking geselecteerde hoofdvarianten en na keuze van eindvarlant opstellen concept 
businessplan Autoriteit;

177

2260AD leidKhendam 
OvergüC S
2266J2 ü^idschendam www.bfinkgro6p.nl

3fink Cir'oep v«r»gingen ir. '.eniscwndam. rindhoven en 
•jr-rir Mar.agem«nt& Advifis ir*. KVK • 27126535
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Fase 3: Implementatie.
Deze offerte beslaat de activiteiten in fase 1.

Fase 1 is een verkennende fase, waarin via een 'quick scan' bij de belangrijkste stakeholders de eerste 
beelden over de aard van een 'Autoriteit private kwaliteitsborging' in kaart worden gebracht. Deze stap 
leidt tot een rapportage aan opdrachtgever waarin op basis van een aantal interviews met stakeholders 
een be^hrijving wordt gegeven van de bandbreedte waarin het profiel van de beoogde Autoriteit zich 
bevindt. Deze bandbreedte omvat de uiterste beelden bij stakeholders over:

de positionering van de autoriteit In het nieuwe private spoor in verhouding tot het bestaande 
publieke spoor voor vergunningen;.
het takenpakket van de autoriteit, eveneens met bijbehorende argumentabe; 
de te verkiezen rechtsvorm en bestuurlijke 'ophanging' van de autoriteit.

02 Bemensing .
Het team voor fase zal bestaan uit en waarbij als eerste
aanspreekpunt voor de opdrachtgever zal fungeren. De curricula vitae van beide adviseurs zijn 
bijgesloten. Paul Beyersbergen treedt op als verantwoordelijk directeur en fungeert als klankbord.

03 Advieskosten en planning
De in het plan van aanpak voor fase 1 omschreven advieswerkzaamheden kunnen wij voor u verrichten 
voor een bedrag ter grootte van € 29.900,— (zegge negenentwintigduizendnegenhonderd euro) 
exclusief BTW.

FOSW2.C

1111

- (
U lBMi»«r%

mkrtoMiii Totart

Deze offerte is 2 maanden geldig.

Eventuele aanvullende werkzaamheden worden verrekend op basis van bestede tijd en tegen een 
uurtarief van Dit bedrag is exclusief BTW.

Bij opdrachtverlening medio november kan fase 1 van het onderzoek worden uitgevoerd in de periode 
medio november 2012 tot 1 juni 2013. Daarbij vormt de planning van de Ifitervlews het kritieke pad.

04 Betalingen
De facturering geschiedt-per maand op basis van bestede tijd.
Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdahim plaats te vinden.
Bij latere betaling worden rentekosten in rekening gebracht ter grootte van 1% van het factuurbedrag 
per maand of een deel daarvan.

Onze refereniie 0 00061.A133.A01/12U0 2618-, i/
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05 Algemene voorwaardén
Bij de opdrachtverstrekking is de DNR 2011 van toepassing. De opdrachtgever verklaart met 
ondertekening van deze offerte een exemplaar van de DNR 2011 te hebben ontvangen.

J
00 Kwaliteitsborging
De werkzaamheden die Brink Groep uitvoert vinden plaate volgens ons kwaliteltsmanagementsysteem, 
waarvoor wij 150-9001:2008 gecertificeerd zijn. De structuur waarin projecten worden uitgevoerd, 
alsmede de wijze waarop de kwaliteitsbewaking wordt üitgevoerd, zijn hierin vastgelegd. Hierbij gaat 
het met name om een professioriele wijze van het toepassen van controles op de werkzaamheden en 
het gestructureerd aanpakken en administreren van projecten. Daarnaast voorziet het systeem in een 
continue kritische blik op de eigen werkwijzen en mogelijke verbeteringen hierin.

07 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Brink Groep acht het van groot belang om naast het streven naar de voor continuïteit noodrakelijke 
winst (profit) ook rekening te houden met het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en oog 
te hebben voor de menselijke aspecten binnen en buiten ons bedrijf (people). Wij streven naar een 
evenwichtige aandacht tussen people, planet en profit. VVij zijn er van overtuigd dat hoe beter deze 
balans is, des te beter de resultaten voor zowel ons bedrijf als de samenleving zijn.
Meer informatie over Brink Groep en MVO staat op onze website.

Wij vertrouwen op een goede samenwerking en zullen met veel enthousiasme de werkzaamheden voor 
u verrichten.

Indien u akkoord gaat met deze offerte verzoeken wij u één exemplaar voor akkoord getekend te 
retourneren.

Met vriendelijke groet. 
Brink Groep

Voor akkoord:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Vertegenwoordiger:

BIJis ae Plan van aanpak fase 1

Onze reterentie . 0000(ll.A133.A01/12002618-lj Blad 3
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Project
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' Plan van Aanpak Fase 1

Quick Scan Autoriteit Private Kwaliteitsborging
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02.04 Projectresultaat 4
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Ofttum

Project

Betreft

12 12 november 2012

Plan van Aanpak Fase l
Quick Scdn Autoriteit Private Kwaliteitsborging

01 INLEIDING
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-Generaal Bouwen en Wonen, 
onderzoekt de mogelijkheden voor private kwaliteitsborging. De activiteiten zijn het gevolg van de 
bevindingen van de commissie Fundamentele Verkenning Bouw onder voorzitterschap van oud-mlnister 
Svbilla Dekker. Deze commissie heeft onderzoek gedaan naar de rol van wet- en regelgeving in het 
bouwproces. En heeft, vanuit het principe "Publiek wat moet, privaat wat kan", een aantal 
aanbevelingen gedaan over de vergunningverlening in het kader van de Omgevingsvergunning.

De Comrriissie Dekker heeft zich afgevraagd waarom bouwers niet zelf kunnen zorgen voor een 
bouwplan dat voldoet aan de voorschriften. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft deze 
aanbeveling inmiddels nader onderzocht en uitgewerkt en werkt aan een nieuw stelsel. In het nieuwe 
stelsel lopen twee sporen naast elkaar; de initiatiefnemer van een bouwproject heeft de keuze tussen 
het (bestaande) publieke spoor (de 'traditionele' omgevingsvergunning voor het bouwen) of een 
(nieuw) privaat spoor (private kwaliteitsborging) en kan via die route een omgevingsvergunning 
verkrijgen. Het bevoegde gezag verleent de vergunning dan als een bouwplan voldoet aan welstand, 
aan de voorschriften van het bestemminggjlan en als blijkt dat het bouwproject geen gevaar opleveit 
voor de directe omgeving. Op deze onderdelen toetst de vergunningverlener ook in de toekomst altijd 
zelf. Onderdeel van de vergunning is daarnaast (hét gebruik van) een bij het bouwplan passend '' 
instrument voor private kwaliteitsborging.

Als de vergunning is verleend, dan mag met de bouw worden gestart. Er vindt dan geen toetsing door 
het bevoegd gezag van het bouwplan aan het Bouwbesluit 2012 meer plaats en de gemeente houdt op 
dit aspect ook geen toezicht tijdens de bouw. Beide activiteiten (toetsing en toezicht) moeten dan 
worden afgedekt binnen de private kwaliteitsborging.

Aan de methodiek van toetsing wordt inmiddels vanuit een aantal trajecten gewerkt. Onder andere 
wordt daarbij gekeken naar de criteria die aan de toetsingsmethoden moeten worden gesteld om door 
initiatiefnemers / opdrachtgevers toegepast te mogen worden bij de beoordeling van een project.

Nog minder aandacht is er tot nu toe geweest op 'systeemniveau': op welke wijze en door wie wordt 
toezicht gehouden op het stelsel van private kwaliteitsborging? Wie bewaakt de kwaliteit van het stelsel 
zelf en tot waar reikt deze rol? Aspeaen daarvan zijn onder andere: wie zal er toezicht houden op toe 
te laten toetsingsmethoden (zoals bijvoorbeeld de BRL Bouwplantoetsing) en de ontwikkeling daarvan 
bij veranderende wet- en regelgeving, en hoe ziet de afstemming en rolverdeling tussen de private lijn 
en de publieke lijn er uit?
In dit plan van aanpak wordt aangegeven op welke wijze, stapsgewijs en parallel aan de verdere 
uitwerking van het stelsel van private kwaliteitsborging, de contouren van een dergelijke 'Autoriteit 
Private Kwaliteitsborging' kunnen worden bepaald.

Onze reference 00006 1. Al 33. AO 1/ 1 2002619 -1/ Blad 1
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Datum

Project

Betreft

12 12 novcmlxcr 2012 
Plan van Aanpak Fase i'

Quick Scan Autoriteit Private KwaKteirstJorging

Het Ministerie van 8ZK heeft Brink Groep gevraagd offerte uit te brengen voor het opstellen van een 
specificatie voor een dergelijke autoriteit. Dit plan van aanpak maakt integraal onderdeel uit van de 
gevraagde offerte.

02 UITGANGSPUNtEN

02.01 Doelstelling
De doelstelling van het traject is het gezamenlijk met het Ministerie van BZK en reievante stakeholders 
opstellen van een 'specificatie' van het toezichthoudende gremium dat toe moet gaan zien op het 
systeem van private kwaliteitsborging.

02.02 Uitgangspunten en randvoorwaarden
Omdat de gedachtenvorming rondom private kwaliteitsborging nog volop in ontwikkeling is, zullen ook 
de eisen aan een eventuele autoriteit nog aan verandering onderhevig zijn. Het traject zal daardoor het 
karakter hebben van het vormgeven van een proces van specificeren met relevante stakeholders.
Het verkrijgen van draagvlak en het delen van inzichten is een wezenlijk onderdeel en te realiseren 
resultaat van het traject. Dit betekent eveneens dat de doorlooptijd en benodigde inspanning in de loop 
van de tijd kunnen veranderen, in nauw overleg met opdrachtgever, V '
02.03 Visie op de vraagstelling
Omdat de private kwaliteitsborging een positie moet krijgen naast het bestaande 'publieke' spoor voor 
vergunningverlening is de vraag hoe het private stelsel zich verhoudt.tot het publieke spoor. Er zal 
(uiteindelijk) sprake moeten zijn van een vergelijkbaar stelsel voor wat betreft de te realiseren kwaliteit 
van (het systeem van) toetsing. De eisen die gesteld worden aan private kwaliteitsborging zullen 
gelijkwaardig moeten zijn aan de eisen die gesteld worden aan publieke toetsing. Daarbij is niet 
uitgesloten dat in de transitiefase tijdeiijk wél ongelijkheid kan worden geconstateerd.
Bijvoorbeeld omdat de ontwikkeling van een privaat toetsingsmechanisme automatisch leidt tot een 
herwaardering en herformulering van de eisen die gesteld moeten worden aan de toetsing ten behoeve 
van vergunningverlening en aan de wijze waarop het voldoen aan die kwaliteitseisen kan worden 
toegezien. -

Het startpunt van het formuleren van eisen aan zowel toetsing als het toetsingsstelsel is echter het 
huidige publieke spoor. Indien uiteindelijk de Inrichting van een privaat stelsel leidt tot andere of 
zwaardere eisen, zal naar verwachting uiteindelijk ook het publieke spoor worden aangepast aan deze 
verzwaarde eisen.

Onze referentie 00006! .A133.A01/12002619'ij
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Datum

Project

Betreft

12 12 november 2012
plan van Aanpak Fase 1

Quick Scan Autoriteit Private Kwaliteitsborging

Figuur 1. 'Autoriteit Private Kwaliteitsborging'

Wet- a 
regelgever

Handhaving / Provincie / 
Toezicht Inspectie

■?

Autoriteit 
Private Tbetsirig

I Private tbéts^

Publiek Spoor Privaat Spoor

Relevante stakeholders
Er zijn veel stakeholders met belangen bij de inrichting van het (jrivate spoor:

Initiatiefnemers, die de keuze krijgen om hetzij via een publiek hetzij via een privaat spoor de 
vergunning voor hun bouwproject te verkrijgen; hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
projectontwikkelaars, paiticulier opdrachtgevers (of een organisatie die hen vertegenwoordigt), 
professionele vastgoedeigenaren zoals Rgd of DVD;
(Potentiële) private toetsers, die via één of meer systemen toetsen als product of dienst willen gaan 
aanbieden, denk hierbij aan. adviesbureaus, architecten, en dergelijke;
Huidige publiejce toetsers, die met de private kwaliteitsborging een 'marktconcurrent' erbij krijgen 
en hun leveranciers die ook op dit moment al voor of namens de gemeenten deze toetsing 
uitvoeren, dit zijn vooral gemeenten;
Publieke handhavende en toezichthoudende gremia, deels binnen de gemeenten, deels binnen de 
Omgevingsinspectie, Regionale Uitvoeringsdiensten of provincies, waarvan de rol bij private 
kwaliteitsborging onderwerp van onderzoek is;
Private gremia die voor zichzelf op enigerlei wijze een rol zien in het 'toezien op private 
kwaliteitsborging', zoals de Raad van Accreditatie, SBK en dergelijke;
Het rijk als regelgever die belang,heeft bij adequate private kwraliteitsborging en zal willen borgen, 
dat de toepassing van de regelgeving minimaal gelijkwaardig geborgd is en politiek 
verantwoordelijk is voor het succes van het stelsel van borging;
Overige private partijen die bejang hebben bij een goed verloop van de toetsing, zoals alle bij het 
bouwproces betrokken partijén, bijvoorbeeld bouwbedrijven, architectenbureaus, adviseurs, 
installateurs, maar ook juristen;

Onze referentie
000061.A13J.AOI/12002619-1/4

Blad 3
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Datum

Project

aetreff

12 12 november 2012

Plan van Aanpak Fase 1

Quick Scan Autoriteit Private KwaJIteitsborging

leder van deze groepen zal zijn eigen belangen en inzichten hebben bij de meest wenselijke werking 
van het 'private spoor' en de rol van een eventuele Autoriteit Private Kwaliteitsborging daarin.
Deze stakeholders zullen op een of andere wijze 'gehoord' nrioeten worden in het onderhavige traject. .

Autoriteit ais organisatie
Naast vragen over de positie van de 'Autoriteit' ten opzichte van stakeholders en ten opzichte van het 
publieke spoor, zijn er ook over de vormgeving van de Autoriteit een aantal vragen te beantwoorden. 
Voorbeelden zijn:

Is het inrichten van een separate 'autoriteit private kwaliteitsborging' wenselijk?
Welke taken en rollen zou een dergelijk gremium hebben?
Welke producten en diensten moeten worden geleverd?
Wat is het gewenste profiel van een dergelijke organisatie?
Aan welke eisen en voorwaarden moeten de werkzaamheden van deze 'Autoriteit' gaan voldoen? 
Hoe ziet de besturing van de autoriteit er uit én wie moeten deel uitmaken van een dergelijk 
bestuur? Welke positie zou het gremium moeten krijgen (publiek / privaat)?
Wat voor rechtsvorm is het meest geëigend?
Welke organisatiestructuur is het meest passend, naar omvang, organisatiemodel, benodigde 
competenbes en capaciteit, middelen etc.?

Het is niet uitgesloten dat er sprake Is van divergent beeld van de beoogde 'Autoriteit' bij de diverse 
stakeholders. Stakeholders kunnen en zullen immers deels fundamenteel verschillende belangen 
hebben. Daar waar sprake is van wezenlijk verschillende beelden en keuzes, zullen In de eerste fase 
van het onderzoek deze beelden en keuzes gedocumenteerd worden en de voor- en nadelen van ieder 
van de keuzes in kaart worden gebracht zodat een beperkt aantal basisvarianten kan worden 
voorgelegd aan Opdrachtgever voor nadere uitwerking in de volgende fase van het traject.

02.04 Projectresultaat
Het eindresultaat van^het traject is een door stakeholders gedragen beschrijving van de wenselijkheid 
van en het organisatieprofiel voor een 'Autoriteit private kwaliteitsborging' als toekomstig 
toezichthouder op het stelsel van Private Kwaliteitstoetsing.

Dit resultaat wordt in verschillende fasen gerealiseerd. Dit plan van aanpak beschrijft dé eerste'fase van 
dit traject. Het resultaat van de eerste fase is een op zichzelf staande rapportage over de beelden van 
een aantal dominante stakeholders bij de 'Autoritet private kwaliteitsborging' en de (globale) eisen en 
randvoorwaarden die deze partijen stellen aan een dergelijke autoriteit.

Onze referentie 000061 .A 1 33. AO 1/ 1 2002619*1/^ BIdd 4
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Betreft

12 12 novemiter 2012

Plan van Aanpak Fase 1

Quick Scan Autoriteit Private Kwaliteitsborging

03 ADVIESWERKZAAMHEDEN
Het adviestraject zal in drie fasen worden aangepakt, waarbij op dit moment fase 1 wordt geoffreerd. 
Door deze fasegewijze indeling, waarbij elke fase tot één of meer eigenstandige, overdraagbare, 
producten leidt, ontstaat bij opdrachtgever de mogelijkheid het traject maximaal in te richten op basis 
van de ontwikkelingen in de parallel lopende trajecten rondom private kwaliteitsborging.

Fase 1; Quick Scan; Hoofdvarianten & beelden bij stakeholders over privaat stelsel en Autoriteit 
Private Kwaliteitsborging;
Fase 2: Uitwerking geselecteerde hoofdvarianten en na keuze van eindvarlant opstellen concept 
businessplan Autoriteit;
Fase 3: Implementatie.

Fase 1 is een verkennende fase, waarin in een 'quick scan' vorm bij de belangrijkste stakeholders de 
eerste beelden over de aard van een 'Autoriteit private kwaliteitsborging' in kaart worden gebracht. 
Deze stap leidt tot een rapportage aan opdrachtgever waarin op basis van een aantal interviews met 
stakeholders een beschrijving wordt gegeven van de bandbreedte waarin het profiel van de beoogde 
Autoriteit zich bevindt. Deze bandbreedte omvat;

De 'extremen' die door stakeholders worden aangedragen voor de positionering van de autoriteit in 
het bovengeschetste private spoor in verhouding tot het bestaande 'publieke spoor', inclusief 
de bijbehorende argumentatie door de stakeholders;
De extreme varianten die door stakeholders worden beschreven voor het takenpakket van 
de autoriteit, eveneens met bijbehorende argumentatie;
De extreme varianten die door stakeholders worden beschreven ten aanzien van de te verkiezen 
rechtsvorm en bestuurlijke 'ophanging' van de autoriteit.

Een eerste beeld van mogelijke taken van een Autoriteit Private Kwaliteitsborging waarover met ■ 
stakeholders van gedachten zal worden gewisseld, Is;

Het beoordelen en 'toelaten’ van systemen die gehanteerd mogen worden voor kwaliteitstoetsing 
van bouwplannen als grondslag voor vergunningverlening;
Het beoordelen en 'toélaten' van systemen die gehanteerd mogen worden vóór de toetsing van de 
realisatie van bouwplannen [handhaving]; -
Het beoordelen en 'toelaten' van systemen die gehanteerd mogen worden voor de toetsing van het 
eindresultaat van bouwactiviteiten aan de bouwregelgeving;
Het beoordelen van de adequate werking van toegelaten systemen (doelmabgheid);
Het beoordelen van de adequate toepassing van toegelaten systemen (rechtmatigheid);

Het opstellen en aanpassen van criteria voor beoordeling en toelating van systemen bij wets- of 
beleidswijzigingen;

Het formuleren van visie / beleid op gewenste toetsingssystemen / actief 'werven' van nieuwe 
toetsingssystemen;

Onze refereatie 000061.A133.AOi/120026 19'iJ
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l2 12 november 2012

Pten van Aanpak Fase l
Quick Scan Autoriteit Private Kwaliteitsborging

Het uitvoeren van evaluatie op systemen, toepassing en werking;
Geschillenbeslechting / arbitrage bij onenigheid van partijen over de uitkomst van toetsing; 
Sanctionering bij onjuiste toepassing van of onjuiste werking van systemen.

Startpunt voor de verkenning van deze beelden bij stakeholders is een inventarisatie, waarin in kaart 
wordt gebracht:

De huidige vlsle(s) op private kwaliteitsborging en beelden bij het bijbehorende 'stelsel' waarvan 
private kwaliteitsborgingsmethoden onderdeel uitmaken;
Het huidige publieke stelsel van vergunningverlening en de kwaliteitseisen en kaders die daarin 
gelden voor de vergunningverlening als gemeentelijke taak (niet de eisen waaraan een bouwplan 
wordt getoetst, maar de eisen waaraan het toetsen door de gemeente zelf moet voldoen).
De huidige verantwoordelijkheids- en sturingsstructuur in het publieke stelsel.
Eventuele ontwikkelingen in het publieke stelsel die leiden tot een nieuwe visie op deze 
kwaliteitseisen en kaders;
Voorbeelden van toezichthouders op private kwaliteitssystemen in andere sectoren of binnen 
dezelfde sector in andere landen, voor zover toegankelijk in literatuur en via internet.

Deze inventarisatie zal deels plaatsvinden op basis van bronnenonderzoek, en deels door een aantal 
oriënterende gesprekken met direct betrokkenen, onder"andere bij het Ministerie-van Binnenlandse 
Zaken.

Parallel aan deze inventarisatie wordt vanuit de structuur van een businessplan een onderwerprenlijst 
opgesteld van aspecten waarover informatie moet worden verzameld bij het opstellen van een 
businessplan voor een Autoriteit Private Kwaliteitsborging.

Op basis van deze inventarisatie zal de bovenstaande takenlijst worden uitgebreid en zal een vragenlijst 
worden opgemaakt die als onderlegger zal dienen voor Interviews met stakeholders.

Aansluitend worden interviews uitgevoerd met stakeholders. Deze stakeholders zullen afkomstig zijn uit 
alle bovengeschetste relevante domeinen (zie ook ohderstaande figuur). Tijdens de inventarisatiefase 
zal met Opdrachtgever overleg plaatsvinden over de te interviewen stakeholders uit elk van deze 
domeinen. Hierbij kan de opdrachtgever kiezen vooreen interview met een 'branchevertegenwoordlger' 
of juist met een dominante speler vanuit een bepaald segment (bijvoorbeeld; NEPROM als 
'branchevertegenwoordlger' of specifieke projectontwikkelaar als 'spokesman' van dat segment.
In totaal zullen maximaal 10 interviews plaatsvinden.

Onze referentie 000061. Al 33. AOl/ 12002619-1/ Blad 6



CffOCP

0
MatiAgement Advies Automatisering

Datum

Project

Betreft

12 12 november 2012

Plan van Aanpek Fase i
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Figuur 2. Stakeholders
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Het doel van de interviews Is het Inventariseren van gezichtspunten over de aard en positie van 
de autoriteit en het formuleren van kaders en randvoorwaarden bij het verder vormgeven van deze 
autoriteit.

De resultaten van deze interviews worden opgenomen in een rapportage waarin de elementen worden 
benoemd waarover consensus bestaat tussen de stakeholders, de élementen waarover fundamenteel 
verschillende inzichten bestaan tussen de stakeholders en de argumentatie daarbij (in de vorm van 
hoofdvarianten van een 'autoriteit'), en de onderwerpen die in een volgende fase nadere uitwerking 
verdienen. In de rapportage komt onder meer aan bod:

Beeld van benoemde taken en functies;
Uitwerken alternatieve rol- en taakverdelingen en verhoudingen tussen spelers binnen het private 
spoor en tussen het publieke en private spoor;
Beschrijving van gesignaleerde juridische aspecten en publieke verantwoordelijkheden; 
Beschrijving van benoemde eisen aan kwaliteit vergunningverlening en handhaving;
Beschrijving van taken, processen en procedures o.b.v. bestaande voorbeelden (internationaal en 
nationaal / soortgelijk).

Onze referentie 000061.Al33.A01/U002619lJ
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Quick Scan Autoriteit Private Kwaliteitsborging

Daarnaast wordt een raamwerk geschetst voor een 'businessplan Autoriteit Private Kwaliteitstoetsing'. 
Na besluitvorming door opdrachtgever over uit te werken varianten, wordt, tenslotte, een plan van 
aanpak opgesteld voor fase 2.

04 BEMENSING
Het team voor fase 1 zal bestaan uit^^H De curricula vttae van
beiden zijn tbegevoegd bi) dit plan van aanpak.

|is senior projectmanager bij Brink Groep. ^^^^|heeft een ruime ervaring als 
projectmanager van (complexe) beleidsvraagstukken en heeft in het verleden zeer regelrnatig voor 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het voormalige VROM gewerkt, 

treedt op als primair aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

's adviseur bij Brink Groep. is vanuit haar rol als procesmanager in
verschillende projecten bekend met gemeentelijke en provinciale besluitvormingstrajecten. Zij is sterk 
in de analyse van processen en het betrekken van diverse partijen hierbij.

Itreedt op als verantwoordelijk directeur en fungeert als klankbord.

Door het werken in projectteams zorgen wij voor de best mogelijke inbreng van specialistische kennis. 
Deze specialistische kennis is door de omvang van de organisatie (circa 250 medewerkers) en de vele 
specialismen niet afhankelijk van één of enkele personen. Indien nodig kunnen wij op deze wijze snel 
inspelen op eventuele behoefte aan ondersteuning in de genoemde werkzaamheden.

, Mevrou 
Samen met de heer 
zich nemen.

:al namens het Ministerie van BZK optreden als formeel opdrachtgever.
zal zij eveneens de dagelijkse begeleiding van de opdracht op

05 PLANNING
Bij opdrachtverlening medio november 2012 kan fase 1 van het onderzoek worden uitgevoerd in de 
periode medio november tot 1 juni 2013, waarbij het zwaartepunt van de activiteiten plaatsvindt in het 
eerste kwartaal van 2013.

Een globale planning is opgenomen in onderstaande figuur. Daarbij vormt dé organisatie van de 
interviews het kritieke pad. December en januari zijn lastige maanden om afspraken te maken met 
gesprekspartners voor interviews. De doorlooptijd van de interviewfasen zijn daardoor vrij ruim 
genomen. Verder is er van uitgegaan dat rond kerst en nieuwjaar een periode van 'stand-still' 
plaatsvindt vanwege vakanties.

Onre referentie 00006 !. 41 33. AO 1/1200261 9-1/1
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06 KWALITEITSBORCING
De werkzaamheden die Brink Groep uitvoert vinden plaats volgens ons kwaliteitsmanagementsysteem, 
waarvoor wij 150-9001:2008 gecertificeerd zijn. De structuur waarin projecten worden uitgevoerd, 
alsmede de wijze waarop de kwaliteitsbewaking wordt uitgevoerd, zijn hierin vastgelegd. Hierbij gaat 
het met name om een professionelè wijze van het toepassen van controles op de werkzaamheden en 
het gestructureerd aanpakken en administreren van projecten. Daarnaast voorziet het systeem in een 
continue kritische blik op de eigen werkwijzen en mogelijke verbeteringen hierin,

07 AOVIESKOSTEN
De onder punt 03 omschreven advieswerkzaamheden kunnen wij voor u verrichten voor een bedrag ter 
grootte van e 29.900,--(zegge negenentwinbgduizendnegenhonderd euro) exclusief BTW.

fuse L Quiduaut AutortteU Private Ktmrllteitstyofnina

Uurtarief
ProiecTletder
Adviseur

ecd.fiTVt

Deze offerte is 2 maanden geldig.

Eventuele aanvullende werkzaamheden worden verrekend op basis van bestede tijd en tegen een 
uurtarief van^HH Dit bedrag is exclusief BTW.

Onze referenne 000061.A133.A01/l20026l9*lJ
Blad 9

' ' '



• RINK GROEP Management Advies Automatisering

0
Curriculum Vitae

Naam 
Voornaam 
Geboortedatum 
Woonplaats 
In dienst sinds 
Huidige functie

Opleiding^
1990 1995 TecKnische Universiteit Eindhoven

Bouwkunde (dr.).
Promotieonderzoek naar prestaties van gebouwen na de oplevering en 
mogelijkheden voor prestatlebeheersing. Proefschrift; 'Deterioration of Building 
Components. A data collecting model to support performance management .. 
(januari 1995).

1985 1990 Technische Universiteit Eindhoven
Bouwkunde, afstudeerrichting Realisatie en Beheer (Ir.)

Werkervaring
2012 heden Brink Management & Advies bv

Senior projectmanager
2010 2011 Rijksgeboüwendienst (Rgd)

Strategisch Implementatlemanager Toekomstvisie Rgd
2008 2010 Rijksgebouwendienst (Rgd)

Hoofd Expertisecentrum Aanbesteden directie Projecten / Hoofd Expertise en Advies
directie PPS&I

2006 2007 Rijksgebouwendienst (Rgd)
Hoofd Innovatie

2003 2006 Hoofdstroom Beleidsadvies en Onderzoek
Eigenaar / directeur

1999 2003 Atos KPMG Consulting
Senior Consultant

1994 1998 Oamen consultants
Onderzoeker

Werkgerelateerde activiteiten
2010 heden Lid Adviesraad Real Estate & Housing, faculteit Bouwkunde, TU Delft

advisering van RE&H over onderwijs- en onderzoekprogramma 
2008 2011 Lid Pianoo Vakgroep Inkoopmanagement

gezamenlijke kennisontwikkeling over inkoop in de publieke sector
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Lopende projecten
Parlementair Onderzoek Huizenprijzen
Brink Groep voert, in samenwerking met Rigo Research, een onderzoek uit naar de 
ontwikkeling van huizenprijzen. Opdrachtgever is de Tijdelijke Commissie 
Huizenprijzen van de Tweede Kamer. Het onderzoek heeft als doel een integraal 
beeld te verkrijgen van factoren en actoren die prijzen en kosten van woningen 
beïnvloeden. Rol: projectmanager

Advies contracteren en aanbesteden Masterplan Schiphol
Het adviseren van Schiphol Group over de transitie naar een regieorganisatle en
een andere wijze van contracteren en aanbesteden voor complexe grootschalige
huisvestings- en infraprojecten en de bijbehorende organisatie-inrichting. Rol:
projectmanager/adviseur.

Relevante recente projecten bij Brink Groep
2012 2012 PPS Adviseur Nieuwe Huisvesting Politie'Noord Holland Noord

Doelstelling was het realiseren van een advies aan de Minister en de Nationale 
Politie over de geschiktheid van de DBFMO-contractvorm voor politiehuisvesting in 
het algemeen, en de geschiktheid van deze vorm voor de gezamenlijke huisvesting 
van de Regiopolitie NHN, de GGD en de Veiligheidsregio NHN in het bijzonder. Het 
In kaart brengen van organisatorische consequenties en benodigde competenties. 
Het advies werd opgesteld In samenwerking met opdrachtgever en de 
samenwerkingspartners van de opdrachtgever (Veiligheidsregio en GGD), in 
samenwerking met de Projectmanager Huisvesting en PPS Support en in overleg 
met de Nationale Politie i.o.. Daarbij droeg ik er ais adviseur zorg voor dat alle 
gezichtspunten in onderlinge samenhang deel uitmaakten van de adviesrapportage 
en er bovendien sprake was van een helder en eenduidig advies. Rol; 
projectmanager/adviseur en penvoerder.

Relevante recente projecten bij Rgd
2010 2011 Toekomstvisie Rijksgebouwendienst 2012 - 2016

Het inhoudelijk en organisatorisch aansturen en begeleiden van activiteiten ten 
behoeve van de nieuwe toekomstvisie voor de Rijksgebouwendienst, in een 
multidisciplinair, organisatiebreed team en in samenwerking met het volledige 
management van de Rgd (circa 30 personen) inclusief het schrijven van de 
toekomstvisie zelf en'het begeleiden van de besluitvorming daarover.

2010 2011 Adviseur Maincontracting Rgd
Het begeleiden van de directie Beheer van de Rijksgebouwendienst bij het 
ontwikkelen en introduceren van een nieuwe contractvorm voor beheeractiviteiten 
door het adviseren van de Directeur en het MT, stuurgroep en de projectmanager. 
Onder andere strategisch advies over de reikwijdte en invulling van de 
contractvorm, organisatorische aspecten en benodigde competenties.

Curriculum Vitae Blad 2
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2010 2011 Voorritter Evaluatie Pianoo
Voorzitter van de begeleidingscommissie van de evaluatie van Pianoo, 
Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken.
In de begeleidingscommissie tvas een breed spectrum van belanghebbenden 
vertegenwoordigd - naast het Ministerie van EZ zelf, vertegenwoordigers van lokale 
overheden (o.m. IPO, waterschappen, gemeenten) en rijksoverheden.
Gezamenlijke formulering van een advies aan de stuurgroep Pianoo op basis van 
een rapportage van een extern bureau! Begeleiding van het externe bureaulij het 
uitgevoerde onderzoek en de tot stand koming van de rapportage.

2008 2010 Expertisecentrum geïntegreerd contracteren & DBFMO
Rijksgebouwendienst
De Rijksgebouwendienst heeft een aantal jaar geleden een afdeling ingericht die tot 
taak heeft geïntegreerde contracten tot ontwikkeling te brengen en projecten op 
het gebied van geïntegreerde contracten te begeleiden. Als Hoofd Expertisecentrum 
Aanbesteden en daarvoor als Hoofd Expertise en Advies PPS&I was ik direct 
verantwoordelijk voor de vormgeving en vervolgens ook de aansturing van deze 
afdeling, ik stelde het businessplan op inclusief procesbeschrijvingen en de 
petsuneelsparagraaf (het Expertisecentrum was een samenvoeging van twee 
bestaande grote afdelingen uit twee verschillende directies). Mijn afdeling bestond 
uit een multidisciplinair team bestaande uit financieel specialisten, rlsicorhanagers, 
technisch-inhoudelijk specialisten, projectjuristen, inkoopspecialisten, 
kwaliteitsmanagers, kennismanagers en beleidsmedewerkers.

2002 2006 Kennis- en organisatie-ontwikkeling DBFMO Rijksgebouwendienst
Advies en ondersteuning aan Rgd bij ontwikkeling zeer geïntegreerde contracten 
voor huisvesting. Kennisontwikkelaar t.b.v. instrumentarium en kennisdeling 
middels opzetten van opleiding. Er was binnen Nederland nog geen ervaring met 
DBFMO in de rijkshuisvesting. Hierbij was een goede integratie van disciplines 
(technisch-inhoudelijk, financieel, juridisch, organisatorisch, 
aanbestedingstechnisch) essentieel. Standaarden werden in goed overleg met de 
branche (vertegenwoordiging van VNO-NCW / Bouwend Nederland) en het 
Ministerie van Financiën (o.a. Kenniscentrum PPS, IRF) ontwikkeld.

Relevante multidisciplinaire advieservaring vanuit eerdere dienstverbanden
Verkenning Energletransitie gebouwde omgeving (2005 - 2006). Voor: VROM. Rol - 
Projectleider / uitvoerder;
Monitor Prestatieafspraken 56 wijken (2005 - 2006). Voor: VROM. Rol - Projectleider Monitor 
Het herbestemmen van kantoren naar woningen (2004). Voor: SEV. Rol - Projectleider / Auteur 
Paneldiscussies Woning profiel (2003-2004). Voor: VROM. Rol - Projectleider panels 
Benchmark iCT in de Bouw (2002). Voor: Ministerie van EZ. Rol - Projectleider 
Informatiecentrum Particulier Opdrachtgeverschap (2002). Voor: VROM. Rol - Projectleider 
Ondersteuning Taskforce Bouwproductie (2001). Voor: VROM. Rol - Projectleider 
Tussenstand Grote Steden Beleid (2001). Voor: Ministerie BZK. Rol - Projectleider

CurriciiJum Virae Blad 3
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Plan van Aanpak Helpdesk Ondernemingen Vuurwerkramp Enschede (2000). Voor: Gemeente 
Enschede. Rol - Projectleider
Monitor Investeringsbudget'stedelijke Vernieuwing (2000). Voor; VROM. Rol - projectleider 
Tussenstand Bouwen aan Factor 20 (1999). Voor: VROM. Rol - projectleider 
De marktpotentie van industrieel, flexibel en demontabel bouwen voor de Nederlandse 
bouwindustrie (1997). Voor: Ministerie EZ. Rol - onderzoeker / rapporteur

Advieservaring vanuit eerdere dienstverbanden
Proiectervarino vanuit Hoofdstroom Beleidsadvies en Onderzoek

Verkenning Energietransitie gebouwde omgeving (2005 - 2006). Voor; VROM. Ról - Projectleider/ 
uitvoerder

Monitor Prestatieafspraken 56 wijken (2005 - 2006) (i.s.m. RIGO). Voor; VROM. Rol - Projectleider 
Monitor

Kennisontwikkeling DBFMO (2003- 2006). Voor: Rijksgebouwendienst. Rol - Kennismanager 
Het herbestemmen van kantoren naar woningen (2004). Voor; SEV. Rol - Projectleider / Auteur 
Paneldiscussies Woningprofiel (2003-2004). Voor: VROM. Rol - Projectleider panels ,

Proiectervarina vanuit dienstverband bli fAtosl KPMG Consulting:
Gezondheidszorg in beweging? Flexibel bouwen noodzakelijk! (2003). Voor: De Meeuw Bouwsystemen. 
Rol - Projectleider
Monitor Versterking Arbeidsveiligheid (2003). Voor: Ministerie SZW. Rol - Projectleider 
Internationale Benchmark ICT in de Bouw (2002). Voor; Ministerie van EZ. Rol - Projectleider 
Inventarisatie PFI huisvestingstraject (2002). Voor: Rijksgebouwendienst. Rol - Projectleider 
Informatiecentrum Particulier Opdrachtgeverschap (2002). Voor: VROM. Rol - Projectleider 
Ontwikkeling Monitor Major Hazards (2002). Voor; Ministerie SZW. Rol - Projectleider 
Huisvestingsadvisering (2001). Voor: Rijksgebouwendienst. Rol - Projectleider 
Ondersteuning Taskforce Bouwproductie (2001). Voor; VROM. Rol - Projectleider 
Consumentgerichte productontwikkeling. Een zaak voorde Rgd en haar klanten (2001). Voor: 
Rijksgebouwendienst. Rol - Projectleider
Tussenstand Grote Stéden Beleid (2001). Voor; Ministerie BZK. Rol - Projectleider
Plan van Aanpak Helpdesk Ondernemingen Vuurwerkramp Enschede (2000). Voor; Gemeente Enschede.
Rol - Projectleider
Verificatie Greencalc (2000). Voor; Rgd. Rol - onderzoeker
Monitor Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (2000). Voor: VROM. Rol - projectleider 
Tussenstand Bouwen aan Factor 20 (1999). Voor: VROM. Rol - projectleider
Kennisontwikkeling en -verspreiding op het terrein van Duurzaam Bouwen (1999). Voor; VROM. Rol - 
projectleider

Uitgesteld onderhoud in het meerjarenonderhoudsplan (1999). Voor; Universiteit Utrecht. Rol - 
onderzoeker / rapporteur
Dynamiek in beleid en samenleving. Veranderende eisen aan planontwikkeling en bouwproces (1999). 
Voor; De Meeuw Bouwsystemen. Rol - Projectleider

/
Pro^ectervarinQ vanuit dienstverband bil Damen Consultants:

Weerverletbesthjding in Scandinavische landen (1998). Voor: VROM en SFB. Rol - Projectleider 
De marktpotentie van industrieel, flexibel en demontabel bouwen voor de Nederlandse bouwindustrie
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(1997). Voor: Ministerie EZ. Rol - onderzoeker / rapporteur
BE 7569 Protocol and Management Information System for Indoor Air Quality assurance in the 
Refurbishment of Office Buildings (1994 r 1997). Voor: Commissie van Europese Gemeenschappen 
(CEC). rol - onderzoeker
Duurzaam woningonderhoud (OuWon) (1996). Voor: SEV en NOVEM. rol - onderzoeker / rapporteur 
Mogelijkheden voor een langere (gegarandeerde) levensduur van bouwproducten (1995). Voor: VROM. 
rol - onderzoeker / rappiorteur
BE 4213 Condition Assessment and Maintenance Strategies (1992 - 1996). Voor: Commissie van 
Europese Gemeenschappen (CEC). rol - onderzoeker / rapporteur

Publicaties
De Architect, in: De Ontwerpmanager, themanummer Gebouwgebonden PPS, door: Marleen Hermans 
en Joost van Hoek, 2008
Innovatie in de bouw. Niet alleen denken ook doen! / Marleen Hermans, in: Boss Magazine, pp. 34 - 
38, oktober 2007
De architect. Ontwerpmanager in geïntegreerde contracten / Marleen Hermans en Joost van Hoek, in: 
De Ontwerpmanager, pp. 20 - 22, nr. l, najaar 2007
Het herbestemmen van kantoren naar woningen. Stand van zaken en aanbevelingen voor 
proefprojecten / Marleen Hermans, SEV, Rotterdam, maart 2004
De bouw en de digitale snelweg. Spitsstrook of hoofdrijbaan? / M. Hermans, M. Jacobs en D. Spekking, 
Den Haag, Atos KPMG Consulting in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, december 
2002
Achterblijvende Woningbouwproductie. Problematiek en Maatregelen. / Taskforce 
Woningbouwproductie, Ministerie van VROM, Den Haag, januari 2002
Economic benefits from performance based building, Dr.ir. M. Hermans and Dr. H. Tempelmans Plat, 
in; CIB World Building Congress; Performance In Product and Practice 2nd - 6th April 2001, Wellington, 
New Zealand, 2001
Economie benefits of the application of the performance concept In building / Tempelmans Plat, H. en 
Hermans, M.H., CIB, Rotterdam, 2001
Van flexibel bouwen naar flexibel inrichten / Marleen Hermans en Henk van der Haar, in; Real Estate 
Magazine, december 2000
Kiezen voor Kennis: naar Factor 20 in Duboland. Tussenbalans Bouwen aan Factor 20 (1997-1999) / 
Hermans, M., en Jongmans, M., Ministerie van VROM, Den Haag, 1999
Building performance starts at hand-over: the importance of life span informaöon / Hermans, M., in: 
8th International Conference on Durability of Buildings Materials and Components, Vancouver, 1999 
Prestatie begint pas echt bij oplevering. Het belang van levensduurinformabe voor de hedendaagse 

. bouwpraktijk. / Marleen Hermans, in: Renovatie en Onderhoud, p. 35 - 37, oktober 1998 
Dynamiek in markt vraagt om flexibele bouwsystemen. Toeleveranciers krijgen andere rol in 
bouwproces. / Marleen Hermans en Ton Dameh, in: Renovatie en Onderhoud, p. 12 - 13, mei 1998 
Renovatie en binnenluchtkwaliteit / M.H. Hermans, L.K. Quah en A.A.J. Damen, in; Praktijkboek 
gezonde gebouwen, p. A 7020 1 - 30, 1998
Binnenluchtkwaliteit en renovatie in kantoren / M.H. Hermans, in: Verwarming & Ventilatie, p. 617 - 
621, juli - augustus 1998
Hermans, Marleen, Sustainable building maintenance, proceedings CIB World Building Congress 1998, 
Gavie, Zweden, 7 - 12 juni 1998

Cufriculum Vitae Blad 5
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Bescherm binnenlucht bij renovatie kantoorgebouw / Marleen Hermans en Ton Damen, in; Renovatie 
en Onderhoud, Jaargang 23,'p. 18 - 21, maart 1998
Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering. Over het bepalen en bewaken van de kwaliteit 
van gebouwen / Marleen Hermans, Stichting Bouwresearch en Damen Consultants, Rotterdam, 1998, 
ISBN 90-5367-251-6
Nieuwe generatie onderhoudsplannen klantgericht / Marleen Hermans en Haje van Egmond, in; 
Renovate én Onderhoud, p. 19 - 21, September 1997
Conditiemeting én onderhoudsplannen / H. van Egmond en M. Hermans, in; Handboek Bouwgebreken, 
Ten Hage & Stam, 1997
De rol van betrouwbare levensduurinformatie / Marleen Hermans, in; Bouwwereld Nummer 6 p. 48 - 
51, 1997
De marktpotentie van industrieel, flexibel en demontabel bouwen voor de Nederlandse bouwindustrie / 
M.H. Hermans en A.A.J. Damen, Damen Consultants In opdracht van het ministerie van Economische 
Zaken, Rotterdam, 1997
Duur2aam Onderhoud / M.H. Hermans, in; Vademecum voor Architecten 133 VA, 1996 
Hermans, M., A model for collection of empirical performance data of building components, in; 
proceedings of CIB W60 International Symposium on "Applications of the Performance Concept in 
Building”, Volume 2, pp. 6.53 - 6.63, 9 - 12 december 1996
Degradatie van bouwdelen. Een model voor het verzamelen van empirische gegevens. / M.H. Hermans, 
Stichting Bouwresearch, rapport nr. 374, Rotterdam, 1996, ISBN 90-5367-179-X 
Technisch Onderhoud'/ A.A.J. Damen en M.H. Hermans, In; Vademecum voor Architecten, 1995 
Deterioration,of Building Components. A data collecting model to support performance management/
M. Hermans, proefschrift. Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Bouwkunde, januari 1995, ISBN 
90-386-0084-4

A model to collect deterioration data of facades / M. Hermans, in; "Condition Assessment and repair of 
concrete facades" , University of Oulu Continuing Education Center, Finland, 4 - 6 oktober 1994 
A model for collecting durability data of building components for architects and building managers/ M. 
Hermans, CIB W94 seminar on design for durability, Milaan, Italië, 26 - 28 april 1993 
Case study; De houten gevel van het GAB te Veghel / M. Hermans, PAO cursus Duranica, Delft, 22 - 23 
september 1993
Forecasting the durability of building elements. An empirical approach / M.H. Hermans, in; Proceedings 
Management, Maintenance and Modernisation of Buildings, CIB W70, Rotterdam 28 - 30 oktober 1992
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V*
Curriculum Vitae

Naam 
Voornaam 
Geboortedatum 
Woonplaats 
in dienst sinds 
Huidige functie

Opleidingen

2004 2005 Universiteit van Tilburg
Master Leisure Studies

2003 2004 Universiteit van Tilburg
Schakeljaar Vrijetijdwetenschappen

1999 2003 Hogeschool INHolland te Diemen
Vrijetijdsmanagement

1994 1999 St. Bonifatiuscollege te Utrecht
HAVO

Cursussen en trainingen
2008 GITP

Training Advies- en communicatievaardigheden

2008 Schouten & Nelissen
Training Overtuigend Schrijven

2008 Interne leergang Brink Groep
Met onder andere Rekenen aan gebiedsontwikkeling. Ruimtelijke planontwikkeling. 
Samenwerking en contractering, Portefeuillevraagstukken, Procesmanagement en 
communicatie, Risicomanagement.

Werkervaring

2008 heden Brink Groep

Businessunit Vastgoedadvies 8s Gebiedsontwikkeling

Postbus 177 
7160A0 Liktschendam 
Ovcrgoo S

Icidschcndiin

telefoon i 
brmkgioep.nl

Snnk Groep neen vertigin^ii m leiilsrbenrUm en Eindhoven,
9rmk Management 4 Advies bv
KvlCi7176*ï5
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2005 2008 SMctiting Railsport Nederland
Accountmanager

Referentieprojecten

2010 heden Zuidpolder, gemeente Eemnes
Gedetacheerd bij de gemeente als projectleiding met als taak het bewaken en 
sturen van het proces om van de initiatieffase tot de uiteindelijke ontwikkeling te 
komen. Daarnaast advies over (financiële) haalbaarheid en ontwikkel- en 
samenwerkingsstrategie. De Zuidpolder in Eemnes is een gebiedsontwikkellng van 
circa 500 woningen en 4 hectare bedrijventerrein. Het betreft een 
uitbreidingslocatie ten zuiden van Eemnes langs de Rijksweg A27. .

2008 2012

2011 2011

Bruisend Dorpshart Kaatsheuvel, Gemeente Loon op Zand
Opstellen van een integrale haalbaarheidsanalyse voor de herontwikkeling van het 
centrum van Kaatsheuvel. Vormgeven en uitvoeren van de aanbestedingsprocedure 
voor de selectie van een marktpartij van het project en de begeleiding van de 
contractfase. De gebiedsontwikkellng omvat een gemeentehuis, een 
multifunctionele accommodatie, een ondergrondse parkeergarage, commerciële 
ruimte en woningen.. In 2012 heeft een heronderhandeling van de overeenkomst 
plaatsgevonden. In opdracht van beide contractpartners is een mediation traject 
gestart om tot een aangepaste overeenkomst te komen.

Organisatie Waalsprong, gemeente Nijmegen
De Waalsprong is het grootste Nijmeegse stadsontwikkelingsproject. Het project 
omvat circa 12.000 woningen met bijbehorende sociale-, economische- en fysieke 
infrastructuur. De manier waarop het project binnen de gemeénte is georganiseerd, 
is complex. In opdracht van de gemeente een gemeentelijke 
projectorganisatie opgezet die verantwoordelijk is voor de aansturing, 
uitwerking en realisatie van de Waalsprong. De projectorganisatie moet zorgen 
voor daadkracht en integraliteit.

2011 2011 Uitwerking eigendom en beheerorganisatie, Watercampus Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden is In samenwerking met Provincie Friesland gestart met de 
ontwikkeling van de Watercampus Leeuwarden.' De ambitie van partijen is om 
Leeuwarden uit te laten groeien tot dé Europese waterhub en 'Capital of 
Watertechnology' in aansluiting'op de huidige activiteiten tn Leeuwarden en regio 
Friesland op hefgebied van Watertechnologie. In opdracht van de gemeente een 
voorstel gedaan voor een eigendom en beheerorganisatie voor de ontwikkeling en 
exploitatie van deze Watercampus. Doel ,van de organisatie is het waarborgen dat 
de juiste bedrijven zich vestigen op de Watercampus en dat bedrijven/initiatieven 
gericht op watertechnologie met elkaar in contact komen.

Currlcufum Vitae Blad 2
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2011 2011 De Meeuw Oirschot
De Meeuw is momenteel gevestigd op bedrijventerrein De Stad te Oii^hot.

Dit bedrijventerrein wordt fysiek gescheiden door een weg, hetgeen vanuit het 
oogpunt van interne bedrijfsvoering niet ideaal is. Door het verleggen van de 
huidige weg en door verplaatsing van een deel van de bedrijfsactiviteiten naar een 
andere locatie, ontstaat ruimte voor een nieuwe invulling van een deel van het 
gebied. De werkzaamheden betroffen het in beeld brengen van de financiële 
consequenties van deze revitalisatie en daarnaast namens De Meeuw het voeren 
van onderhandelingen met gemeente Oirschot over deze revitalisatie en over de 
grondaankoop op een nieuwe locatie.

2010 2011 Herontwikkeling Bedrijventerrein Oe Mans, gemeente Zutphen
In opdracht van het programrnabureau De Mars (namens gemeente Zutphen) het 
opstellen van de grondexploitatie ten behoeve van de (her)ontwikkeling van het 
bedrijventerrein Noorderhaven in Zutphen. Het plangebied wordt van 
bedrijventerrein getransformeerd tot woongebied met verschillende commerciële 
functies. Naast het opstellen en optimaliseren van de grondexploitatie tevens 

■ strategisch advies met betrekking lol mbgelijke verwervingen en daaropvolgend 
onderhandelingen namens de gemeente met grondeigenaren.

2009 2010 Stimuleringsmaatregelen, Provincie Noord-Brabant
In februari 2009 heeft de Provincie Noord-Brabant € 250 miljoen uitgetrokken om 
de woningbouwproductie in Noord-Brabant op peil te houden.'Dat is van belang 
voor de werkgelegenheid en de balans op. de Brabantse woningmarkt. Vanaf maart 
2009 tot eind 2010 intensief betrokken geweest bij het opstellen van een 
instrumentarium dat moest leiden tot een effectieve en efficiënte inzet van de 
beschikbare middelen. Dit heeft geleid tot zowel consumentenmaatregelen als het 
leveren van maatwerk aan de producentenkant om‘vastgelopen projecten vlot te 
trekken. Tot slot als procesmanager gestuurd bp de uitwerking en coördinatie van 
het instrumentarium gericht op de projectspecifieke maatregelen voor producenten.

2009 Politie Limburg Zuid
In opdracht van Politie Limburg Zuid verschillende varianten bepaald voor de 
herontwikkeling van oude politieschool 'De Caumer' de haalbaarheid van de 
varianten berekend.

2009 Dr. Struyckenplein, gemeente Breda
In opdracht van de gemeente een second opinion uitgevoerd op grondexploitatie 
van de herontwikkeling van het Dr. Struyckenplein in Breda.

Curriculum V/itae Blad 3
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2009 The Red Apple, PWS Rotterdam
In opdracht van PWS Vastgoedontwikkeling verschillende varianten bepaald voor de 
herontwikkeling van het kantoorgebouw aansluitend op kantoortoren 'The Red 
Apple' en de haalbaarheid van de varianten berekend.

2008 Het Slaakhuys, PWS Rotterdam
In opdracht van PWS Vastgoedontwikkeling verschillende varianten bepaald voorde 
herontwikkeling van het 'Het Slaakhuys' in Rotterdam en de haalbaarheid van de 
varianten berekend. '

Curnculum viia<» Blad 4



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatiës

Dienst Concernstaf en Bedrijfsvoering 
Directie Flnancleel Economische Zaken 
Financiële Administratie

memo

Dirertoraat-Generaal 
Wonen, Bouwen en Integrate 
Directie Woningbouw

Rijnstraat 8 
Postbus 30941 
2500 GX Den Haag 
InteiTie postcode 210 
WWW. rij ksovêrhei d. nl

Contactpersoon

Kamer B07 38 
T I

Datum

29 november 2012

Hierbij verzoek ik je een voorschot van 80% uit te betalen aan Brink groep 
(vp 7838).

Verzoek

Voorschot van 80% aan Brink groep (vp 7838) uitbetalen.

Met vriendelijke groet.

Budgetbèheerder Woningbouw
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Offerteaanvraag gevolgen politieke besluitvorming wkb voor implementatietraject
Voor Douglas Consultancy!

Aanleiding
Op 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer op verzoek van de minister van BZK besloten om de 
stemming over het wetsvoorstei kwaiiteitsborging voor het bouwen aan te houden. De reden 
hiervoor lag onder meer in onduideiijkheid bij de Eerste Kamer over de uitieg van de toeiichting bij 
enkele amendementen. De betreffende amendementen hebben betrekking op de 
waarschuwingsplicht van de aannemer en de rol van de gemeente. Op dit moment beraadt het 
ministerie van BZK zich op vervolgactie.

Deze situatie ieidt tot een vertraging van de implementatie van het wetsvoorstel: Om de 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel kwaliteitsborging goed te laten plaatsvinden, is een 
impiementatietraject voorzien waarin is afgesproken weike acties betrokken partijen moeten 
ondernemen om op tijd te klaar te zijn voor de invoering van het nieuwe steisei. Het is ,de 
bedoeling dat het voortouw bij de uitvoering van het implementatiepian bij de partijen in het veid 
ligt: bouwende partijen, bevoegd gezag en consumentenorganisaties. Doei van het 
implementatietraject is dat betrokken partijen gericht en ih samenhang hun voorbereidingen 
kunnen treffen. Er zai door de minister een implementatieregisseur worden aangesteid die de 
voortgang van de voorbereidingen bewaakt en zo nodig in overleg met partijen kan ingrijpen ais 
partijen tegen obstakels aanlopen.
Door de vertraging in de besiuitvorming bestaat de kans dat ook de betrokkenheid van 
belanghebbende partijen verslapt wat kan leiden tot een vertraging in het impiementatietraject, 
wanneer dat na de poiitieke besluitvorming weer zou worden gestart. Hoe de poiitieke 
besiuitvorming zai veriopen, is op dit moment onduideiijk.

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvragen luiden:

1. welke gevolgen heeft de vertraging van de politieke besluitvorming voor het 
impiementatietraject en de belanghebbende partijen?

2. Weike acties kunnen worden ondernomen om nadeiige gevolgen op te vangen?

Uitvoering
Het onderzoek kan snel worden uitgevoerd, in de maand september. Het eindresuitaat wordt 30 
september geieverd.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Dougias Consuitancy is nauw
betrokken geweest bij eerdere discussies over het implementatietraject en is goed ingevoerd in dé 
roilen van de beianghebbende partijen. Hij kan het betreffende onderzoek snei en efficiënt 
uitvoeren.

Eindresultaat
Het eindresuitaat is een beknopt adviesrapport waarin de onderzoeksvragen worden beantwoord.

Kosten
De kosten worden geschat op maximaaij (incl. btw en overige kosten).



BESLUrrVORMINGSMEMO

de directeur Bouwen en Energie
Directie Bouwen en 
Energie

Afdeling Bouwregelgeving en 
Bouwkwaiiteit

Contactpersoon

memo
Datum

7 april 2017

Besluitvormingsmemo voorbereiding 
implementatietraject kwaliteitsborging

Aanleiding, beleidsrelevantie
Om de inwerkingtreding van,het wetsvoorstel kwaliteitsborging goed te laten 
plaatsvinden, wordt een implementatietraject gestart waarin is afgesproken welke 
acties betrokken partijen moeten ondernerhen om op tijd te klaar te zijn voor de 
invoering van het nieuwe stelsel. Het Is de bedoeling dat de lead bIJ de uitvoering 
van het Implementatieplan bIJ de partijen In het veld ligt: bouwende partijen, 
bevoegd gezag en consumentenorganisaties. Doel van het implementatietraject is 
dat betrokken partijen gericht en in samenhang hun voorbereidingen kunnen 
treffen. Er zal ook een implementatieregisseur worden aangesteld die de 
voortgang van de voorbereidingen bewaakt en zo nodig in overleg met partijen 
kan ingrijpen als partijen tegen obstakels aanlopen.
Als voorbereiding van de start van het implementatietraject en de aanstelling van 
de implementatieregisseur móeten diverse werkzaamheden worden verricht. De 
definitieve aanstelling van een implementatieregisseur zal aan de orde komen 
tijdens het debat over het wetsvoorstel met de Eerste Kamer. Om de 
werkzaamheden waar nodig vast op te kunnen pakken in afwachting van de 
aanstelling van een implementatieregisseur wordt voorgesteld wordt om hiervoor 
offerte te vragen aan(Douglas Consultancy).]

Onderzoeksvraag
Uitvoeren diverse voorbereidende werkzaamheden voor het implementatietraject: 

Voorbereiden van opdracht(en) aan het implementatieteam/de 
implernentatieregisseur
Uitwerken en nader afbakenen van verantwoordelijkheden 
impleméntatieteam, BZK, TO en iBK 
Voorstel uitwerken voor de overlegstructuur tussen het 
implementatieteam en opdrachtgever BZK
Nadere uitwerking van overlegstructuur tussen implementatieteam en 
stakeholders
Inventariseren van lopende en geplande acties bij stakeholders en bij 
commerciële partijen, in het kader van voorlichting en instructie. 
Maken van informatie- en voorlichtingsmateriaal over de Wkb ten 
behoeve van de stakeholders 

- Uitwerken nader plan voor proefprojecten 
De activiteiten worden uitgevoerd In samenwerking met het Instituut voor 
Kwaliteitsborging
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BESLUrrVORMINGSMEMO Datum
7 april 2017

De kosten voor iBK zijn gefinancierd
binnen.de eèrdéf verstrekte subsidie aan iBK voor activiteiten voor kwartiermaken 
voor betrokken partijen voor het wetsvoorstei.

Planning
De voorbereidingen zuilen zo snel mogelijk worden gestart en uiterlijk voor de 
zomer worden afgerond.

Dekking
De kosten bedragen naar schatting ^^^^^^(exclusief BTW). Hiervoor is 
dekking in het dekkingsplan van B&B, onder nummer 628.01.

Besluit
Ben je akkoord met aanvragen offérte aan| 
werkzaamheden?

voor vermelde
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Formulier behoeftestelling inkopen vanaf €1500(inci.btw)
(formulier bestemd voor FM t.b.v. toetsmoment 1 ECl)

Diensten directie DG Bestuur en VVonen 
Directie Bouwen en Energie

Naam Financieel Medewerker 
Naam Beleidsmedewerker

Beschrijf inkoopbehoefte/opdracht met b.m:
• nut en noodzaak van de inkoop
• eigenschappen van het product of dienst
• voor opdrachten < € 30.000 incl BTW de keuze 

voor leverancier toelichten
• bepaal de frequentie van de opdracht: 

eenmalig, regelmatig, zeer regelmatig etc.

• Op 11 Juli 2017 heeft de Eerste Kamer 
besloten de stemming over het 
wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het 
bouwen uit te stellen.
• Deze situatie leidt tot een vertraging 
van de implementatie van het 
wetsvoorstel.

• De onderzoeksvragen luiden: (1) welke 
gevolgen heeft de vertraging van de 
politieke besluitvorming voor het 
implementatietraject en de 
belanghebbende partijen? En (2) welke 
acties kunnen worden ondernomen om 
nadelige gevolgen op te vangen?
• Het eindproduct is een rapport met 
aanbevelingen.
• De beoogde opdrachtnemer heeft goed 
inzicht in doelen wetsvoorstel, de 
praktijk van de bouw en politiek- 
bestuurlijke processen. Hij is nauw 
betrokken bij de discussie met 
belanghebbende partijen betreffende 
het wetsvoorstel.
• De opdracht is eenmalig^ _____

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

Nee

Raming van de kosten (incl. btwjplus onderbouwing. De 
activiteiten zijn met reële kosten geraamd: uren x tarief + materiële 
kosten = benodigd budget. De totale waarde wordt bepaald door de 
verwachte totale uitgaven, berekend over een periode van 48 
maanden ,bij elkaar op te tellen. (Het gaat hierbij om uitgaven zowel 
in het verleden als in de toekomst).
Kosten zijn inclusief meerwerk, verlengingen en soortgelijke 
opdrachten. _____ __________ .

Maximaal!
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Is de opdracht opgenomen in het bestedingsplan? JA
Hoofdstuk:
Budgetplaats : 101502
Budgetpositie : 10247 
Grootboekrekening/kostensoort:

In welk jaar vindt de betaling plaats? 2017

Is een optie tot verlenging van de opdracht gewenst? NEE

Valt de inkoop mogelijk onder een bestaande 
(raam)overeenkomst? (zie de producten en dienstencatalogus op 
Rijksportaal BZK
http://portal.rp.ri]ksweb.nl/irj/portil/?NavigationTarget=HLPFS://clsfiJksportaal/cisfadlltalr/cisinkoopena

adlitair/dsinkoopenaanbestedlnR/cisbeflrotingscvdus 1)

NEE......................

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

nvt

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

NEE

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

Nvt

In geval van opleidingen; heeft een check met leerrijk 
plaatsgevonden?

Nvt

Te kiezen inkoopwijze X Zelf uitvoeren ( één offerte opvragen 
indien de

raamovereenkomst dit toelaat)
1 1 HIS (opvragen van meer dan één 
offerte/mini

Competitie/Europees aanbesteden)
1 1 Inhuurdesk/Job 2 (inhuur onder 
raam

overeenkomsten)
1 1 Ander inkooploket:................

Gaarne invullen bijv. DPC ( 
raamovereenkomsten

communicatie)/ SSC-ICT of andere 
loket.

Verwachte start- en einddatum 
opdrachtbrief/overeenkomst

In overleg vast te stellen bij goedkeuring 
' offerte

Datum: 6 september 2017
Optioneel: Naam + handtekening gemandateerd'DT-lid/Budgethouder: zie bijgevoegde mail met 
akkoord.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directie Bouwen en Energie, afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit
t.a.v. de heer^^mi
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Zevenhuizen, 10 september 2017

Geachte heer|

U heeft Douglas Consultancy gevraagd een offerte uit te brengen voor een kort onderzoek naar de 
gevolgen van de politieke besluitvorming over de Wkb voor het implementatietraject.
Hierbij heb ik het genoegen u deze offerte aan te bieden.

Aanleiding

Op 11 Juli 2017 heeft de Eerste Kamer op verzoek van de minister van BZK besloten om de stemming 
over het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aan te houden. Op dit moment beraadt het 
ministerie van BZK zich op vervolgactie.
Deze situatie leidt tot een vertraging van de implementatie van het wetsvoorstel. Om de 
inwerkingtreding van het wetsvoorstel kwaliteitsborging goed te laten plaatsvinden, is een 
implementatietraject voorzien waarin is afgesproken welke acties betrokken partijen moeten 
ondernemen om op tijd te klaar te zijn voor de invoering van het nieuwe stelsel. Doel daarvan is dat 
betrokken partijen gericht en in samenhang hun voorbereidingen kunnen treffen. Er zal door de 
minister een implementatieregisseur vvórden aangesteld die de voortgang van de voorbereidingen 
bewaakt en zo nodig in overleg met partijen kan ingrijpen als partijen tegen obstakels aanlopen.
Door de vertraging in de besluitvorming bestaat de kans dat ook de betrokkenheid van 
belanghebbende partijen verslapt wat kan leiden tot een vertraging in het implementatietraject, 
wanneer dat weer wordt gestart na de politieke besluitvorming. Het ministerie van BZK heeft hier op 
dit moment maar beperkt zicht op.
U heeft dan ook gevraagd een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van een compact onderzoek 
met een korte doorlooptijd, waarin de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

1. welke gevolgen heeft de vertraging van de politieke besluitvorming voor het 
implementatietraject en de belanghebbende partijen?

2. Welke acties kunnen worden ondernomen om nadelige gevolgen op te vangen?

Uitvoering
De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit desk research, het ordenen en analyseren van 
bestaande documenten. Hierbij zullen onder andere worden betrokken de resultaten van eerdere 
acties ter voorbereiding van de implementatie door stakeholders (implementatieplan iBK, 
coördinatieplanning stakeholders, evaluatie van pilots,..), stuurgroepverslagen e.d.
Op basis daarvan zal een compacte rapportage worden opgesteld waarin de onderzoeksvragen zullen 
worden beantwoord.

Douglas Consultancy
KvK 242725870 BTW NL174645867B02

Mandenmaker 11 
douelasconsultancvtS) kpnmail.nl 
Versie 10 september 2017

2761MC Zevenhuizen 
M:|



Planning

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de maand september 2017. Er wordt een beknopt 
adviesrapport opgeleverd uiterlijk 30 september 2017.

Begroting

Het onderzoek zal worden uitgevoerd voor een vaste prijs van^^^^^incl. BTW.

Dit bedrag is gebaseerd op een tijdsbesteding van^^H en een uurtarief vanHBBinclusief BTW.

Betalingsvoorwaarden

Facturering door Douglas Consultancy vindt plaats na afronding van het project.

Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum, op rekeningnummer| 
Douglas Consultancy te Zevenhuizen.

I t.n.v.

Met vriendelijke groet

Douglas Consultancy
KvK 242725870 BTW NL174645867B02

Mandenmaker 11 
douglascönsultancv(S)kpnmail.nl 
Versie 10 september 2017

2761MC Zevenhuizen 
M: 06-22458830



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA OEN HAAG

Douglas Consultancy 
heer|B||^BB 

Mandenmaker i'i .
2761 MC ZEVENHUIZEN

Directoraat-Generaal 
Bestuur en Wonen
Programmadirectie Bouwen en 
Energie

Turfmarkt’ 147 
2511 DP DEN.HAAG 
Postbus 20011 
250Ó ÈA DEN HAAG

Contactpersoon

■ <§^minbzk.nl

Datum 12 oktober 2017

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

Geachte heerj

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

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 10 septemb^2017 met de 
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs van maximaal Btw. De
tarieven betreffen een all-in tarief, inclusief reis- én verblijfkosten en alle overige 
kosten.

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

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

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

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

Kenmerk
2017-0000469709

Uw kenmerk

Bi]lage(n);
1

Ministerie van BZK, Kerndepartement 
OIN: 00000001003214345000
o.v.v. DGWB/BenE en referentienummer 101503-10247-46001

Voor informatie over de digitale betalingswijze verwijs ik u naar de brochure 
"Electronisch factureren aan de Rijksoverheid" (bijgevoegd).
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Het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niet in acht nemen van de 
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften 
waaronder de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor 
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en zal daarom aan u 
geretourneerd worden.

Indien u vragen heeft ten aanzien van deze opdracht, dan kunt u contact 
opnemen de heerj^^^^^H bereikbaar op I

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

Directoraat-Generaal 
Bestuur en Wonen
Programmadtrectie Bouwen 
en Energie

Datum

12 owoöer 2017
Kenmerk
2037-0000469709

Directeur Programmadirectie Bouwen en Energie
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Inkoopgeleideformulier

Dossierhouder: DGWBI/WB Telefoonrir.:
Ministerie van Binnenlanase Zaken en Koninkrijkstelaiies 
Directie Financieel- eoonomisclie Zaken

■ In te \^len door (vertegentvoordiger van) budgethouder 
€ 25.000,- verplicht invullen

Administratieve gegevens

Bestaande verpUch ing

Zo ja. wat Ë het veipllcmingennr.

Omsctvfving veipKchtlng of reden bijstelléig 
bestaande verpöctiling 
Naam teverancier
Bedrag rndusief BTW)

Nee

Onderzoek MKBA Privatie Kwaliteitsborging Bouw
Ecorys Nederland BV

Kasraming 2012 : 2013 2014 2015 2016
Hoofdbudget
268

Weikbudget
26802

Hoofdbudget WerMnidget

Bnddattim contract 01-04-2013

Ptandatian laatste betaling: 01-07-2013

InKoopprocedure Checklist

ZQn de algemene vooiwaaiden van BZK (bijv. 
ARIV of ARVODI) van toepassing veddaard in 
het contract
Dossier In Olgidoc plaatsen: 2.5.110 (inkopen 
middelen en diensten) of 2.5.115 Onhuren personeel)

Toelichting

X Ja □ Nee. maar juridisch advies mgewcnnen 
□ Nee. geen juridisch advies tngewonnen

Gedragscode externe inhuur toegepast (beleidsgevoelige externe Irdiuur)□ )a
□ nee
X niet van toepassing

Opm. Bq overige externe inhuur > € 50.000.-: kies lange (DG) parafenlijn

vmk aan: Inkoop categorie Vink aan: gevolgde procedure/ aanwezige documenten in Djgidocdossier

□ Geen raamcontract en □ Onderbouwing selectieatterta voor selectie ofteitepait^n
bedrag Eén offerte
<€ 30.000 (exd.btw) Onderbouwing van keuze / gunning van léverander

X opüMüilbiief

X Ge«i raamcontract en □ Vastlegging vawervtn^team tngesteld (v.a. € 50.000 exd. btw)bedrag □ Onderbouwing sdectiecntena voor selectie olTeitepartgen
> € 30.000 (exd. btw) Oflefteaanvraag
en X Drie offertes
<€137.000 (exd. btw) □ Onderbouwing van keuze / gunning van leverancier opdraditbrief

□ Inkoop bmnen □ Procedure gevolgd conform bepaling In raamovereenkomst. Wflkend uit
raamcontract dat niet
iri hphi3>pr hii lAn

bqgevoegde documenten (vermeld In Toelichting)

□ Inbuur/mkoop binnen □ lAC ingeschakeld (Inkoopdossief door lAC opgebouwd)
raamcontract dat tn □ Concept contract / opdrachtbrlef

□ Bedrag >€137,000 □ EU-aanbesteding^lAC tngeschakeld (inkoopdosster door lAC opgebouwd)
(exd. btw) □ Concept contract / opdraditbrief

□ Walverpiocedure □ Advies GDI
□ Concept contiad / apdiachtbrief

□ Inbesteding □ Concept contract / opdraditbrief

I Hierbij verzoek ik u deze opdracht tbv Ecorys Nederland BV in behandeling te 
nemen. Zodra het verplichtingennummer beken^sMame aan mij 
doorgeven. Hierbij verzoek ik u om 80% ^^■^■■ais voorschot 
betaalbaar te stellen.



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

m
> Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Ecorys NederlandBV 
T.a.v. de heerm 
Postbus 4175 
3067 GG Rotterdam

Datum 1 9 OKT. 2012
Betreft Onderzoek MKBA Private Kwaliteiktsborging Bouw 

Verplichtingennummer: 7613

Olrectorsat-Generaal 
Wonen, Bouwen en 
Integratie
Directie WoningbouM 
Ouster Bouwkwalltelt

Hoofdzetel VROH 
Rijnstraat 8 
Oen Haag 
Postbus 30941 
2500 GX Den Haag 
Interne postcode IPC 270
Contactpersoon

'mlnbzk.nl

Kenmerk
Wél/WB20120000597187

Geachte heer^^|

Hierbij verleen ik u officieel opdracht tot het verrichten van activiteiten Inzake het 
onderzoek "MKBA Private Kwaliteitsborging Bouw". De opdracht wordt verleend 
conform uw offerte van 8 oktober 2012.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit.
Deze opdracht woi^^egelei^oor mevrouw^^^^^ft^reikbaar op 
telefoonnummer per email^^^^^^^bminbzk.nl.

Ik verzoek u de werkzaarnheden af te ronden voor: 1 januari 2013 fase 1 (stap 1 
tot en met 4), 1 april 2013 fase 2 (stap 5 en 6).
Hierbij zal voor dat overgegaan wordt tot fase 2 een expliciete go no go beslissing 
worden genomen.

De door mij te betalen vei 
kosten maximaal 
21% BTW.

joeding bedraagt op basis van de werkelijk gemaakte 
I exclusief BTW, respectievelijk inclusief

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

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

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële Administratie DGWBI/WB 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
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Bij voorkeur ontvanger^iUj^actuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naai^^^^^Bs)nnlnbzk.nl

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

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van één van beide 
mogelijkheden gebruik te maken.

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur pjlaatsvinden op 
uw bankrekeningnummer en BIC:
t.n.v. Ecorys Nederland BV te Rotterdam.
Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering in
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt, 
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of onjuiste wijze indienen van 
uw factuur.

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

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

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T.a.v. Financiële Administratie/WWI/WB 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

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

Mrsctoraat-Oeneraal 
Wonen, Bouwen en 
IntoBraUe
Dlrecöe Woningbouw

Datum
Kenmerli
WBI/WB20120000S97187

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

Directeur Woningbouw

Firmanaam 
Naam ondertekenaar 
Plaats 
Datum
Handtekening

3t/

.oM
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ECORYS A
w

Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
T.a.v. dhr. I 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

WatErmanwag 44 
3067 GG Rotleidam 
NeOeiland

Postbus 4175 
3008 AO Rotteroam 
NedeoamJ

ecpWS Ne^rtanö BV K.v.K. nr. 24316726 
T AMRO rek.|

8tsv<nr. 14L8080.28.741.B03
E nsUiërtar«ls@ecofvs.opni 
Wwww.ecorys.nl

, ■ r. ■^^^ILryscom

RottErOam, 
4 april 2013

Onïfi retsfenl»
HEK/RG NL22261S5A)3

Onoerwerp
Voortgang MKBA Privatisering Kwaliteitsborging Bouw

Geachte heeri

Conform de uitvraag van het ministerie van BZK, dd. 20 september 2012 en de aanbieding van Ecorys, dd. . 
8 oktober 2012 is er een onderscheid gemaakt tussen een Ie fase onderzoek (het kwalitatieve deel) en een 
2e fase (de daadwetkeiijke MKBA). Middels dit schrijven bericht ik u over de planning en voortgang van de 
activiteiten.

Op dit moment wordt de Ie Fase van het onderzoek afgerond. Hiervoor wordt een tussenrapportage 
opgeleverd wat daarmee als formele afronding voor de 1e fase kan dienen,

Conform de bevestiging van het ministerie van BZK (dd. 19 oktober 2012) kan er een keuze gemaakt 
worden tot uitvoering van de 2e fase. Hiermee verzoeken wij u aan te geven of u een vervolgopdracht 
wenst voor deze 2e fase (de stappen 5 en 6 uit de aanbieding van Ecorys).

Deze 2e fase behelst de verdieping van de Ie fase en gaat met behulp van casuïstiek een nadere 
kwantificering van effecten opleveren, In deze fase zal ook de berekening van de effecten plaatsvinden.
Met behulp van de cockpK-sessie

Planning
De oorspronkelijke planning conform de aanbieding voorzag In oplevering fase 1 in januari 2013 en fase 2 
medio april 2013. De aangepaste planning gaat uit van oplevering fase 1 begin april 2013.
Voor fase 2 voorzi^ wij de volgende aangepaste planning;

case studies
Kwantitatieve effecten MKBA 
cockpit sessie 
conceptrapportage 
definitieve rapportage

april/mei 2013; 
april/ mei 2013; 
juni 2013;
Juni 2013; 
juli 2013.

%



-1

Financieel ________
De totale opdracht (fase 1 en 2) behelst een opdrachtsom van|HH| Hiervoor Is reeds 80 procent van 
dit totale budget betaald. Voor de uitvoering van deze laatste fase is nog een bedrag van||||||^^| 
gemoeid. Dit bedrag zal pas bij oplevering van het eindrapport in rekening gebracht vrarden.

Wij vernemen graag uvy reactie Inzake de uitvoering en opdraditveriening voor de 2e fase van het 
onderzoek eri de daaraan gekoppelde planning. ,

Met vriéndelijke

ECORYS A
■ T
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Ecorys Nederland BV 
T.a.v. de heer^^l 
Postbus 4175 
3067 GG Rotterdam

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen

pirectle Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
Contactpersoon

l@minbzk.nl

Datum 8 mei 2013
Betreft Uitstel onderzoek MKBA Private kwaliteitsborging Bouw

Kenmerk
2013-0000266103

Uw kenmerk

Geachte heer

Naar aanleidin^arMJ^verzoek d.d. 4 april 2013 en in overleg met de begeleider 
de heer bevestig ik hierbij de uitvoering van de fase 2 van
hét onderzoek "MKBA Private kwaliteitsborging Bouw". Tevens verleen ik u hierbij 
uitstel tot uiterlijk 1 juli 2013, voor het afronden van het onderzoek.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de begeleider de heer 
bereikbaar onder telefoonnummer

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

Directeur Bóuwén
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Ecorys NederlandBV 
T.a.v. de heer muil 
Postbus 4175 
3006 AD Rotterdam

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Oirertle Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 ÉA Den Haag
Contactpersoon

aminbzk.nl

Datum 27 november 2013
Betreft Acceptatie rapport MKBA privatisering van kwaliteitsborging in 

de bouw

Kenmerk
2013-Ó0Q0719397

Uw kenmerk

Geachte heer

Hierbij bevestig ik de ontvangst van het rapport "MKBA privatisering van 
kwaliteitsborging in de bouw" d.d. 23 september 2013. Wij danken u voor de 
getoonde inzet. Het doet mij dan ook plezier u té berichten dat ik het.rapport 
accepteer.

Uw slotfactuur d.d. 29 oktober 2013 met factuurnummer 13701239 is ontvangen 
en goedqekeurt^e^edra^an^^^HBB^wordt naar bankrekeningnummer 
IBAN: en ten name van Ecorys Nederland
BV te Rotterdam overgefnaakt.

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

Directeur Bouwen
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Eindgebruiker en 

opdrachtgever in 

de bouw: lessen uit 

het buitenland
Conferentie, toetsing en implementatie 

Offerte
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voor de Bouw

13,2.010
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Eindgebruiker en opdraditgever in de bouw; lessen uit het buitenland
Amsterdam, 9 augustus 2013



I Samenvatting

I Het doel van dit onderzoek is om ervaringen uit het buitenland te gebruiken om te komen tot 
I een verbetering van de institutionele inrichting en het geven van de juiste prikkels om de ! invloed van en de prijs-kwaliteitverhouding voor de eindgebruiker en opdrachtgever in de 
' bouw te verbeteren.

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de institutionele inrichting en prikkels die in 
de ons omringende landen tot een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de eindgebruiker 
leiden met succes kurmen worden geïmplementeerd in het beleid en welke stappen bij welke 
partijen nodig zijn voor succesvolle implementatie.

Deze hoofdvraag wordt geoperationaliseerd in de volgende deelvragen.
• Welke elementen uit de ons omringende landen zijn potentieel kansrijk en vergen nader 

onderzoek voor toepassing in Nederland?
• Wat kurmen deze elementen betekenen voor Nederlands beleid?
• Welke stappen moeten er gezet worden door welke partijen om kansrijke elementen om 

te zetten in concrete acties en concreet beleid?
*-1

In de eerste fase van het onderzoek wordt een conferentie georganiseerd waar experts uit het^ 
EIB-netwerk uit de ons omringende landen met elkaar in gesprek gaan over potentieel 
kansrijke oplossingen uit het buitenland en de mogelijkheid tot toepassing in Nederland. ,
Deze fase zal resulteren in een overzicht met kansrijke beleidsopties, opgesteld in het Engels.

In de tweede fase worden interviews gehouden met actoren in Nederland die van crudaal 
belang zijn voor een succesvolle implementatie van nieuwe maatregelen. Als input worden 
de uitkomsten van de conferentie uit fase één gebruikt Het project resulteert in een 
rapportage met daarin suggesties voor nieuwe beleidsmaatregelen en handvatten voor 
implementatie. Ook geeft het inzicht in welke stappen door welke partijen gezet moeten 
worden.

Aan het project werken drie ervaren EIB-medewerkers mee. De projectleider en de 
opdrachtgever komen gedurende het project drie keer bijeen.

Het project heeft een looptijd van 2,5 maand, gaat van start na stairiftelijke 
opdrachtbevestiging en is eind oktober afgerond.

1

...

De totale kosten bedragen | Kclusiefbtw.



Inhoudsopgave 

1 Inleiding \

Uw vraag
2.1 Doelstelling
2.2 Onderzoeksvragen
2.3 EIB vis;ie op de opdracht 
2:4 Eindresultaat

4
4
4
4
5

Onze aanpak
3.1 Algemene aanpak
3.2 Uitwerking per fase
3.3 Communicatie

6
6
6
7

Projectorganisatie en prijsstelling
4.1 Projectteam
4.2 Projectbegeleiding
4.3 Planning
4.4 Prijsstelling
4.5 Tot slot

8
8
9
9

11
12

Waarom EIB
5.1 Economisch Instituut voor de Bouw
5.2 Relevante pubUcaties

13
13
13

Voorwaarden

Bijlage 2 CV's projectteam
5.3 Curriculum Vitae Michiel Mulder
5.4 Curriculum Vitae Sander Hardeman
5.5 Curriculum Vitaé Ellen Schep

16
16
19
22

2
13.2.010

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland
Amsterdam, 9 augustus 2013



1 ' Inleiding

In het kader van een breder traject bij het ministerie van BZK gericht op klantgerichtheid in de 
bouw is het Economisch Instituut voor de Bouw (ÈIB) gevraagd eeri offerte uit te brengen voor 
een onderzoek naar de mogelijkheden, nóodzakelijke stappen en acties voor dé implementatie 
van goede buitenlandse voorbeelden van versterking van de invloed van de eindgebruiker en 
verbetering van de.prijs-kwaliteit verhouding in de bouw in Nederland.

In deze offerte doen wij een voorstel voor een aanpak.

Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland 
Amsterdam, 9 augustus 2013 13.2.010



2 Uw vraag

2.1 Doelstelling

Dit onderzoek naar de versterking van de positie van eindgebruiker en opdrachtgever heeft tot 
doel orh goede voorbeelden van prikkels en institutionele vormgeving in de ons omringende 
landen te gebruiken als input voor succesvol Nederlands beleid. Het geeft concrete handvatten 
voor acties voor belangrijke actoren en beleid teneinde deze buitenlandse lessen te 
implementeren in Nederland.

2.2 Onderzoeksvragen

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:

Deze vraag valt uiteen in een aantal deelvragen:

• Welke elementen uit de ons omringende landen zijn potentieel kansrijk en vergen nader 
onderzoek voor toepassing in Nederland?

• Wat kunnen deze elementen betekenen voor Nederlands beleid?
• Welke stappen moeten er gezet worden door welke partijen om kansrijke elementen om te 

zetten in concrete acties en concreet beleid?

2.3 EIB visie op de opdracht

De bouwsector in Nederland kenmerkt zich door hoge faalkosten en een lage 
productiviteitsontwikkeling. Hoewel vermijdbare faalkosten en productiviteit in de bouw 
zich moeilijk laten meten, lijken hier mogelijkheden tot verbetering te liggen. Deze 
verbetering komt echter moeihjk van de grond. Dit heeft te maken met een complex aan 
factoren, die specifiek zijn voor de bouwsector. Het unieke karakter van elk geleverd 
product, de regionale schaalniveaus, de lange levensduur van bouwprojecten en de veelheid 
van partijen in het proces kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van faalkosten en de 
belemmering van innovatie, ketenintegratie en productiviteitsontwikkeling.

Binnen het bouwproces zijn eindgebruiker, opdrachtgever en grondeigenaar betrokken. Het 
resultaat voor de eindgebruiker van een bouwproduct bestaat uit de verhouding tussen prijs èn 
kwaliteit. Een belangrijke factor achter deze verhouding is de organisatie van het bouwproces: 
waar liggen de prikkels bij de verschillende partijen om een zo optimaal mogelijke prijs- 
kwalitéitverhouding te realiseren?

De organisatie van de bouwsector is sterk nationaal georiënteerd. Verschillen in prikkels en 
institutionele omgeving in andere landen kunnen leiden tot een andere benadering van het 
proces en een betere prijs-kwaliteitverhouding voor de eindgebruiker. Dit geeft aan dat het 
belangrijk is het proces en de marktstructuur van de Nederlandse bouwmarkt te vergelijken 
met andere Europese landen. Uit deze informatie valt te leren of er ontoereikende of verkeerde 
prikkels en/of informatdeonvolmaaktheden een rol spelen. Om vermijdbare faalkosten terug te 
brengen, productiviteitsgroei te verhogen én innovatie aantrekkelijker te maken, moet gezocht 
worden naar prikkels in het proces van aanbesteden en samenwerken en naar mogelijkheden 
om deze waar nodig te versterken.
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Om tot een verbetering van de organisatie van het bouwproces in Nederland te komen, kunnen 
best practices uit het buiteriland als voorbeeld dienen voor het in Nederland te voeren beleid. 
Het in deze offerte voorgestelde onderzoek is een vertaling van gevonden verschillen naar de 
Nederlandse situatie en een analyse van de toepasbaarheid en implementatie van de 
buitenlandse lessen voor Nederland. Door paralellen te leggen naar de Nederlandse bouwsector 
kan dit onderzoek leiden tot een overzicht van mogelijkheden om het Nederlandse bouwproces 
te verbeteren. Kansrijke beleidsopties worden samen met buitenlandse partijen nader 
geanalyseerd eh hierna wordt in samenwerking met Nederlandse partijen dieper ingezoomd op 
mogelijkheden tot implementatie in Nederland.

Om in een kort tijdsbestek veel infonnatie te vergaren eri toetsen zal een conferentie worden 
georgaiuseérd met experts uit het infemationale netwerk'vari het EIB. Door deze conferentie 
kan effectief de juiste informatie worden ingewonnen en getoetst. De aanwezigheid van 
meerdere experts uit meerdere landen, te weten België, Denemarken, Duitsland, Groot- 
Brittannië en Oostenrijk, geeft de mogelijkheid tot het direct controleren van ideeën op 
robuustheid.
De informatie uit de conferentie zal getoetst worden tijdens een toetsingsronde met 
Nederlandse experts. Dit zal gebeuren met behulp van interviews. Deze toetsingsronde is 
belangrijk voor de implementatie. Het biedt de mogelijkheid om te onderzoeken welke acties al 
bestaan en hoe hierop kan worden ingehaakt.

2.4 Eindresultaat

Het eindresultaat is een sheetboekje met conclusies en aanbevelingen, aangaande 
wat Nederland kan leren van het buitenland voor het realiseren van een optimale 
prijs-kwaliteitverhouding voor eindgebruiker en opdrachtgever. In dit rapport worden 
bovendien handvatten voor een.geslaagde implementatie van te voeren beleid geboden.
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Onze aanpak

3.1 Algemene aanpak

Het onderzoek bestaat uit twee fasen. Om te begitmen worden kansrijke opties voor beleid 
nader geanalyseerd en in kaart gebracht In de tweede fase worden deze opties vertaald naar 
concrete acties, onder andere voor het te voeren beleid.

friguürS.i ■ Stapjjenplan naar fasen eii stappen ^ . f ,’,T ! T\ 'ï

%h,:l

Fase 1; Conferentie met experts uit
omringende landen
Resultaat: kansrijke opties helder in kaart

1: Conferentie

'>^P'
2: Analyse en uitwerking

, Fase-2: Toetsing en implementatie
Resultaat; edncrete dcties, beleidsöanbeuéiingen 
en implementaasmogelijkheden

1; Interviews Nederlandse actoren 1
Aanbevelingen voor beleid en praktijk I

4 't

3.2 Uitwerking per fase 

Fase 1: conferentie 

Doel
Doel van de eerste fase is een verdiepingsslag te maken in de kennis over de kansrijke opties. 
Hierbij wordt onder andere gekeken naar de positie van opdrachtgever, eindgebruiker en 
grondeigenaar, institutionele prikkels, en de wijze waarop de eindgebruiker invloed heeft op het 
bouwproduct. Deze stap biedt de gelegenheid om de relevante verschillen te toetsen bij 
betreffende experts uit verschillende landen. Hierbij maken we gebruik van ons internationale 
netwerk. Eventuele onduidelijkheden kunnen worden weggenomen én er ontstaat een eerste 
beeld van de robuustheid van kansrijke opties voor Nederland. Waarom functioneert die 
maatregel in dat land op die wijze, en elders misschien niet? Hoe is deze situatie tot stand 
gekomen? Welke partijen waren betrokken en welk probleem loste het op? Welke nadelen 
brengt deze maatregel met zich mee en hoe kurmen deze nadelen worden ondervangen?

Aanpak
Per land worden tien experts uit het EIB-netwerk uitgenodigd om deel te nemen aan een 
conferentie. Deze experts zijn afkomstig uit België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië en 
Oosteririjk. Per land zijn twee experts aanwezig.
De conferentie zal efïïdënt plaatsvinden op een locatie bij Schiphol of in Amsterdam. Ook de 
opdrachtgever is hierbij met een afvaardiging aanwezig. Bij deze conferentie wordt 
doorgevraagd naar de details van de kansrijke opties en worden anderen gevraagd hun visie 
daarop te geven. Vooraf krijgen de deelnemers een programma met de te bespreken 
onderwerpen, na afloop ontvangen zij de (Engelse vertaling van) de publicatie die het resultaat 
is van de tweede stap.
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Resultaat voor de klant
De opdrachtgever krijgt op effectieve wijze in kort tijdsbestek een goed en doorwrocht beeld 
van de relevante lessen die te leren zijn uit het buitenland, waarbij de opdrachtgever ook zelf in 
de gelegenheid is de experts te ontmoeten en te bevragen.

Fase 2: implementatie

Doel
Doel van de tweede fase is het toetsen en vertalen van de kansrijke opties in concrete acties, 
waaronder beleid. Deze worden gepubliceerd in een toegankelijke publicatie die voor alle 
partijen in de bouw beschikbaar is. •

Aanpak
In deze fase van het onderzoek wordt een vijftal interviews gehouden met partijèn die een 
cruciale rol spelen bij een succesvolle implementatie van nieuwe maatregelen. Als input dienen 
de uitkomsten van de conferentie van fase één. Per kansrijke maatregel worden relevante 
actoren gezocht. Hierbij valt te denken aan het Opdrachtgeversforum, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. De interviews geven inzicht in wat er al gebeurt en hoe hierop 
kan worden aangehaakt. Bovendien wordt meer inzicht verkregen in de stappen die nodig zijn 
om beleidsmaatregelen succesvol te implementeren en welke acties hiervoor nodig zijn. De 
analysé resulteert in een aantal concrete stappen die gezet zouden moeten worden door 
verschillende actoren om tot een implementatie van de kansrijke opties te komen. Deze 
stappen en de bijbehorende achtergrondinformatie wordt gebundeld in een (papieren en 
digitaal) sheetboekje. Deze publicatie is aantrekkelijk vormgegeven en breed toegankelijk.

Resultaat voor de klant
De opdrachtgever krijgt door deze stap niet alleen beleidsaanbevelingen, maar ook concrete 
handvatten die kunnen leiden tot succesvoUe implementatie.

3.3 Communicatie

De conclusies en bevindingen van het onderzoek zullen worden samengevat in éen zelfstandig 
leesbaar sheetboekje. Na afloop van de conferentie zal een Engelstalig verslag worden 
opgesteld.

Ook kan er na afloop van het onderzoek optioneel een congres worden georganiseerd waarbij 
belangrijke Nederlandse stakeholders worden uitgenodigd. Het EIB helpt graag mee met het 
implementeren van de acties via verschillende kanalen.
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Projectorganisatie en prijsstelling

4.1 Projectteam,

Het onderzoek naar succesfactoren in de bouw wordt uitgevoerd door een team van ervaren 
medewerkers onder leiding van Michiel Mulder.

Projectleider

______ I is vastgoedeconoom en werkt sinds 1 juni 2007 bij het EIB. Hij is
specialist op het gebied van de corporatiesector en grondexploitaties en 
gemeentefinanciën.

heeft eerder voor branchevereniging Aedes onderzoek gedaan naar de effecten 
van de invoering van de integrale VPB-plicht op de investeringen van 
woningcorporaties. Eerder werkte hij mee aan de studie 'Uitda^gen en beleidsopties 
bij nieuwbouw van woningen; regionale ontwikkeling en beleid na 2009’. Ten behoeve 
van dit onderzoek heeft hij een databank van grondexploitaties opgezet Tevens deed 
hij onderzoek naar de maatregelen die gemeenten nemen om de crisis in de bouw aan 
te pakken in opdracht van het (voormalige) ministerie van VROM en een onderzoek 
naar maatschappelijke kosten en baten en opties tot optimalisering van 
binnenstedelijk bouwen. Hij deed onderzoek naar de effectiviteit van de • 
stimuleringsmaatregelen van het kabinet; het ‘Kostenmodel omgevingsrecht’; de 
relatie tussen bouwkwaliteit en vormen van ontwikkelingmodellen. Als projectleider 
heeft hij ruime ervaring, onder andere als projectleider van een onderzoek naar de 
afstemming van infrastructuur en woningbouw en naar de ontwikkeling van 
gemeentefinanciën in krimpgebieden en financiering van de fysiek-ruimtelijke opgave. 
Recent schreef hij diverse rapporten over de verhuurderhefïing en de wijze van 
doorwerking op de finanden van woningbouwcorporaties en hun investenngen.

In zijn rol als projectleider is| I het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

■' '."7

. ',r

,,-v

^ '-‘i-

Senior Onderzoeker -.1

Bouw.
I is natuurkundige en sinds 2008 werkzaam bij het Economisch Instituut voor de ^ ^ j

is betrokken bij onderzoeken op het gebied van aanbesteding én 
contractering, waaronder onderzoek naar de doelmatigheid van toelatingsvereisten bij 
aanbestedingen door gemeenten, het gebruik van moderne contractvormen en de 
toepassing van kwaliteitscriteria bij gunning van werk. Ook is hij betrokken bij 
onderzoek naar de mogelijkheden om bij ontwikkeling van woningbouw te komen tot 
een betere prijs/kwaliteit verhouding en bij een inventarisatie van het gebruik van PPS 
in Europa. Verder heeft hij bijdragen geleverd aan de organisatie van ontmoetingen 
tussen bedrijven en overheden door het inventariseren van projecten en het schetsen 
van een marktbeeld. Daarnaast heeftimm meegewerkt aan onderzoek naar de 
sectorstructuur binnen de wegenbouw waarbij interviews zijn gehouden met een 
groot aantal opdrachtgevers en opdrachtnemers in de sector. Actuele onderzoeken 
waar hij een rol in speelt zijn een studie naar opdrachtgeverschap bij b&u-projecten 
en een onderzoek naar de ontwikkelingen in de bouw op lange termijn, met name wat 
betreft de energetische kwaliteit van de voorraad.
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> . Onderzoeker ,

l is econoom en werkt sinds november 2011 bij het EIB.Hip studeerde economie 
aan de Üïïïversiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2011 behaalde zij haar 
master ‘Spatial, Transport and Environmental Economics' aan de Vrije Universiteit. Hiervoor 
werkte zij bij Ecorys als research assistant Energy & Enviromnent.

I werkzaam als onderzoeker en houdt zich voornamelijk bezig met de

t|^H zich bezig met de MKBA Zeeuws-Vlaanderen, waarin zij zich toeleg 
ijk^osten-batenanalyses van voorzieningen eh bijdraagt aan de

Binnen het EIB IS 
. woningmarkt.
Momenteel houdt 
op maatschappen/
dataverzameling, analyse en rapportage. Hiernaast is zij betrokken bij de Langetermijnstudie v 
'Investeren in Nederland'. Voor dit onderzoek heeft zij historische ontwikkelingen op de 
woningmarkt geanalyseerd en is zij betrokken bij de ontwikkeling van een kwantitatief 
model voor de analyse v^ de Nederlandse woningbouwsector op lange termijn. . .
Öok werkt aj mee aan jaarlijks teru^erende onderzoeken als ‘Verwachtingen bouwproductie 
en werkgelegenheid’. • ’ V
Eerder is mbij het EIB betrokken geweest bij het ondemoek ‘Trends en ontwikkelingen in 

■ de afbouwbranche‘2012-2017',‘MKBA Óostbür^eh'I^ bouw in 2020’. 1

Het projectteam wordt voor de praktische kant rondom de organisatie van de conferentie 
facilitair ondersteund door eigen medewerkers.

4.2 Projectbegeleiding

De projectleider en oprirachtgever komen gedurende het project drie keer bijeen. Hét eerste 
overleg zal voor de conferentie plaatsvinden. Na de conferentie zal een tweede overleg 
plaatsvinden. Na afloop van de toetsronde zullen in een laatste overleg de bevindingen worden 
gepresenteerd. De opdrachtgever organiseert de bijeenkomsten.

4.3 Planning

De planning van activiteiten in de tijd is weergegeven in onderstaand schema.
Het onderzoek heeft een totale looptijd van 2,5 maand. Het onderzoek start half augustus 2013. 
De werkzaamheden worden uiterhjk 30 oktober 2013 afgerond.
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Oveileg BZK Augustus
Voorbereiden conferentie Augustus -septerhber
Cónfereiitie Eerste helft oktober
Overleg BZK Tweede helft oktober
Uitwefkiiig conferentie Tweede helft oktober

Voorbereiden toetsronde September
Toetsronde Oktober
Uitwerken toetsronde Tweede helft oktober
Overleg BZK Eind oktober.
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4.4 Prijsstelling

Onderstaande tabel geeft per stap een overzicht van de verwachte benodigde onderzoeksdagen 
van het EIB en een samenvatting van de totaal verwachte kosten.

t^abel4.1'- •■•■Begroting' - ' ;■“

stap Project- Senior- Onder-
leider onder- zoeker

zoeker

Totaal

Fase 1; conferentie
Organisatie conferentie
Interne voorbereiding + bespreekdocument
Conferentie
Uitwerking
Overleg

Fase 2 : toetsing en implementatie
Interviews
Uitwerking
Overleg

Totaal dagen 
Tarief per dag in €
Totaal arbeidskosten in €

eding deelnemers conferentie

Locatie

Totale kosten in €

Bedragen zijn exclusief btw

De conferentie wordt georganiseerd fond Schiphol of Amsterdam. Deelnemers krijgen een vaste 
onkostenvergoeding voor reis- en verblijfskosten.

De bovenstaande tabel betreft een begroting. Mocht de werkelijke tijdsbesteding hiervan 
afwijken, dan zullen wij u hiervan tijdig op de hoogte stellen. De werkelijk bestede tijd maal 
tarief zuUen wij in rekening brengen. De betalingstermijnen zullen in overleg met de 
opdrachtgever worden bepaald.
Mochten op verzoek van het ministerie van BZK wijzigingen in de onderzoeksaanpak of 
uitvoering dienen te worden doorgevoerd, dan zal overleg plaatsvinden tussen het 
ministerie en het EIB btn te bepalen of sprake is van meerwerk dan wel dat wijzigingen 
kosteloos worden uitgevoerd.
Het eindrapport en de tussenrapportage zullen in elektronische vorm aan het ministerie van 
BZK worden opgeleverd (pdf-document). Indien het ministerie aanvullende wensen heeft 
over de wijze waarop de publicatie beschikbaar moet worden gesteld, dan zullen de 
meerkosten hiervan in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

Eindgebniiker en opdrachtgever In de bouw: lessen uit het buitenland 
Amsterdam, 9 augustus 2013 13.2.010



Onze offerte is geldig tot twee maanden na de indieningsdatum.

4.5 Totslot

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van 
deze algemene voorwaarden is als bijlage bij deze offerte opgenorhen.

Wij zien er naar uit aan deze opdracht te werken. Met belangstelling zien wij uw reactie 
tegemoet en zijn tot nadere .toelichting altijd bereid.

Ondertèkening voor akkoord

Voorakkoord, l

Namens de opdrachtgever, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

(naam)

(plaats)

(datum) (handtekening)
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Waarom EIB

5.1 Economisch Instituut voor de Bouw

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is een toonaangevend onafhankelijk 
onderzoeksbureau voor toegepaste economische analyse van de gehele bouwkolom. Het EIB 
verricht zowel in opdracht als op eigen initiatief onderzoek voor marktpartijen en overheid.

Voor het uitvoeren van het project is kennis nodig van de organisatie van het bouwproces. 
Bovendien is een netwerk nodig dat toegang verschaft tot institutionele bouwkennis in Europa. 
Daarnaast is een netwerk nodig van de Nederlandse bouwwereld dat snel toegang verschaft tot 
actoren die van cruciaal belang zijn voor een succesvolle implementatie van nieuw beleid. Op 
deze gebieden beschikt het EIB over de volgende relevante expertise;

o aanbestedingen, contractvormen en productiviteit
o organisatie van het bouwproces en de wijze waarop verschillen in instituties en prikkels bij 

actoren doorwerken in bouwprojecten en het te behalen resultaat in termen van prijs en 
kwaliteit

o een netwerk dat snel toegang verschaft tot institutionele bouwkennis en economische 
kennis in Europa.

o een netwerk dat toegang verschaft tot belangrijke spelers in de Nederlandse bouwkolom 
» • interviews en organisatie van workshops en congressen

5.2 Relevante publicaties

De onderstaande studies van de EIB-medewerkers die bij dit project zijn betrokken geven 
eveneens een impressie van de relevante expertise van het EIB op het terrein van het 
voorgestelde onderzoek.

Succesvol binnenstedelijk bouwen, 2011, Opdrachtgever Rijksbouwmeester 
- Een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het bouwen op binnenstedelijke 
versus uitleglocaties. Er is in dit onderzoek gekeken naar optimalisaties voor een betere prijs- 
kwaliteitverhouding.

Bouwen voor kwaliteit, 2011, opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Onderzoek naar mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren 
Het onderzoek is uitgevoerd langs twee lijnen. De eerste lijn bestaat uit een analyse van het 
Bouwbesluit 2012 om door aanpassingen van het Bouwbesluit en de toepassing daarvan te 
vereenvoudigen een betere prijs-lwaliteitverhouding van bouwwerken te realiseren. De andere 
lijn bestaat uit een verkenning van concrete woningnieuwbouwprojecten met verschillende 
aanbestedingsvormen in de gemeente Almere en herstructureringsprojecten in de stad Utrecht.

Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers, 2012, Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw en Infra 
Een belangrijk deel van de bouwprojecten van gemeenten, provincies en het Rijk wordt via 
openbare aanbestedirig op de markt gebracht. In dit rapport wordt in beeld gébracht hoe deze 
opdrachtgevers daarbij te werk gaan. Welke aanbestedingsprocedure kiezen zij? Welke 
gunningscriteria en welke contractvormen worden toegepast? Daarnaast wordt geschetst 

. hoeveel bedrijven een inschrijving doen op deze aanbestedingen en in welke mate dit varieert 
per opdrachtgever en per aanbestedingsprocedure. Hoe ontwikkelt dit zich in de tijd, en zijn er 
regionale verschillen? In het derde deel wordt de focus gelegd op de kosten die deze 
inschrijvende bedrijven maken met het deelnemen aan aanbestedingen. Hoe hoog zijn deze 
transactiekosten, en in hoeverre verschilt dit tussen opdrachtgevers en 
aanbestedingsprocedures?
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Kostenmodel omgevingsrecht, 2011, opdrachtgever Mitiisterie van Infrastructuur en Milieu 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) 
gevraagd om een operationeel kostenmodel te ontwikkelen waarmee een indicatief beeld kan 
worden gevormd van het besparingspotentieel van maatregelen in de sfeer van het 
omgevingsrecht. In dit onderzoek is onderzocht welke institutionele factoren de prijs van 
bouwprojecten opdrijft.

Bouwconcerns in beeld 2010-2011, 2012, eigen onderzoek
Onderzoek naar de financiële positie van grote Nederlandse bouwbedrijven. In dit onderzoek 
wordt ook aandacht besteed aan de positie van Nederlandse bedrijven op de internationale PPS- 
markt.

Succ^factoren in de bouw , 2013, opdrachtgever Ministeriè van Binnenlandse Zaken 
Het inteniationale onderzoek naar succèsfactoren in de bouw geeft inzicht in de mogelijkheden 
voor de eindgebruiker en opdrachtgever om een optimale prijs-kwaliteitverhouding te 
realiseren. Voor dit onderzoek zijn in vijf landen, België, Denemarken, Duitsland, Groot- 
Brittannië en Oostenrijk, interviews gehouden met lokale experts uit de publieke sector, markt 
en wetenschap. -
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Voorwaarden

Op dé opdracht is uitsluitend de ‘Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van 
Opdrachten tot het verrichten van Diensten 2011’ (ARVODI-2008) van toepassing.

Algemeen
De vermelde prijsstelling betreft een begroting. Mochten de werkelijke kosten de verwachting 
dreigen te overschrijden, dan zullen wij Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen en 
afspraken maken alvorens verder te gaan. De kosten zullen wij in X termijnen in rekening 
brengen. . '

Mocht op verzoek van het Ministerie van BZK wijzigingen in dé aanpak of uitvoering dienen te 
worden doorgevoerd, dan zal overleg plaatsvinden tussen het Ministerie van BZK en EIB om te 
bepalen of sprake is van meerwerk dan wel dat wijzigingen kosteloos worden uitgevoerd.

Geheimhouding
Opdrachtgever kan besluiten het onderzoeksrapport niet openbaar te maken. Indien in dit geval 
door Opdrachtgever toch informatie uit (delen van) het rapport naar buiten worden gebracht, 
dan heeft het EIB het recht om het eindrapport integraal openbaar te maken.

Intellectueel eigendom
De eigendomsrechten van de resultaten van het onderzoek berusten bij het Economisch 
Instituut voor de Bouw.

Aanspréikelijkheid
Doel van het EIB is het op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze bevorderen van kennis 
van economische en sociale vraagstukken die betrekking hebben op of van betekenis zijn voor 
de Nederlandse bouw. Deze doelstelling wordt gewaarborgd door de kwaliteit van de 
medewerkers, de interne organisatie en een curatorium van deskundigen met een 
wetenschappelijke achtergrond in economie, bouwèn en wonen. Het EIB garandeert dat bij de 
uitvoering van het onderzoek de grootst mogeüjke zorgvuldigheid wordt betracht en dat aan de 
communicatie van de uitkomsten de uiterste zorg wordt besteed. Het instituut is evenwel niet 
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfstagnatie, als gevolg van het gebruik maken door 
Opdrachtgever of derden van de onderzoeksresultaten in welke' zin dan ook.

Gegevens Economisch Instituut voor de Bouw
Directeur: 
Bezoekadres:

Postadres:

Handelsregister:

BTW:
Bank:

IBAN:
BIC:

Basisweg 10 
1043 AP Amsterdam 
Postbus 58248 
1040 HE Amsterdam 
K.v.K. Arhsterdam 
Nummer 41198910 
NL0029.62.251.B.01 
ING
Rek. nummer^^^l
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Bijlage 2 CV's projectteam

Curriculum Vitae

Persoonlijke informatie
Naam
Privéadres
Zakelijk adres
Telefoon
Email
Geboortedatum ' 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat

Opleiding 
Vooropleiding 
Academische opleiding 
1997-2005
Specialisatievakken

Afstudeeronderzoek

Talen

EIB, Basisweg 10,1043 AP, Amsterdam

@e.ib,hl

VWO

Economie, Vrije Universiteit
Macro-economie, Openbare Financiën, Real estate valuation & 
investments
Financiële oorzaken stagnatie woningbouw in Amsterdam 

Nederlands, Engels

Werkervaring 
Huidige positie Senior onderzoeker. Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), 

woningbouw, corporaties, bouw en regelgeving, 
beleidsevaluaties.

2006-heden

2005-2007

2002-2005

Lid gemeenteraad Amsterdam, woordvoerder woningbouw, 
openbare ruimte en groen

Vastgoedeconoom, gemeente Zoetermeer, grondexploitaties 
opstellen, uitvoeringsbudgetten accorderen, 
grondprijsonderhandelingen

Gemeenteraadsfractie PvdA Amsterdam, beleidsmedewerker 
financiën en economische zaken.

1999-2002 Tweede Kamerfractie PvdA, inhoudelijk medewerker financiën 
en economische zaken, projectmedewerker arbeidsmarktbeleid
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Kermis expertise
• Woningiharkt
• Ruimtelijke regelgeving (ruimtelijke ordeningsbeleid, omgevingsrecht, bouwbesluit)
• Woningcorporaties
• Gemeentefinanciën
• Grondexploitaties

Kernkwalificaties
• Snijvlak lx)uw en beleid
• . Woningbouw vanuit micro en macro perspectief
• Wisselwerking financiën overheden en woningcorporaties op woningbouw

Organisatorische vaardigheden
• Projectleider diverse projecten bij EIB

Sodale en overige vaardigheden
• Goede schrijver, resultaat gericht en communicatief
• Kan duidelijk conclusies en aanbevelingen overbrengen in presentaties
• Daadkrachtig en open projectleider
• In staat het verhaal achter de cijfers te vatten
• Weet resultaat te behalen, ook met onverwachte situaties

, Bijlage 1; Selectie van uitgevoerde projecten

2012
• Projectleider ‘Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in 

krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën.’
• Ramingen woningbouwproductie ten behoeve van Europees bouwcongres Euroconstruct 

(jaarlijks terugkerend) ,
• Ramingen woningbouwproductie ten behoeve van ‘Verwachtingen bouwproductie en 

werkgelegenheid’ (jaarlijks terugkerend)
• Lange tefmijnstudie
• Lid onderzoeksteam ‘Evaluatie stimuleringspakket woningbouw’.

2011
• Projectleider ‘Succesvol binnenstedelijk bouwen. Maatschappelijke kosten en baten en 

opties tot optimalisering’
• Lid onderzoeksteam ‘Bouwen voor kwaliteit’.
• Lid onderzoeksteam ‘Kostenmodel omgevingsrecht’.
• Projectleider ‘Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur’.
• Lid onderzoeksteam ‘Monumenten en corporaties - monumentenbezit en - beleid van 

corporaties’

2010
Projectleider onderzoek naar onderhoudskosten van een grote woningcorporatie 
Dporrekeriing beleidseffecten varianten beperking hypotheekrenteaftrek en liberalisatie 
huursector.
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2009
Projectleider onderzoek naar integrale VPB-plicht voor woningcorporaties 
Voorbereidingen ten behoeve van publicatie 'Hervorming van de woningmarkt’

2008
Lid onderzoeksteam ‘Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw van woningen; Regionale 
ontwikkeling en beleid na 2009’.
Voorbereiding vastgoedlezing 2008 - crisis op de Nederlandse woning- en vastgoedmarkt? 
Opzetten database grondexploitaties

Bijlage 2: Publicaties

EIB (2012), ‘Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. 
Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën.’

EIB (2012), ‘Evaluatie stirhuleringspakket woningbouw.’

EIB (2011), ‘Succesvol binnenstedelijk bouwen. Maatschappelijke kosten en baten en opties tot 
optimalisering’

EIB (2011), ‘Bouwen voor kwaliteit’.

EIB (2011), ‘Kostenmodel omgevingsrecht’.

EIB (2011), ‘Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur’.

, EIB (2011), ‘Monumenten en corporaties - monumentenbezit en - beleid van corporaties’

EIB (2010), ‘Beleidsvarianten beperking hypotheekrenteaftrek en liberalisatie huursector.’

EIB (2008), ‘Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw van woningen; Regionale ontwikkeling 
en beleid na 2009’.

EIB (2008-2011), ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid’

EIB (2008-2011), ‘Euroconstruct’ (jaarlijks)
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Curriculum Vitae

Persoonlijke informatie
Naam
Privéadres
Zakelijk adres
Telefoon
Email
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat

Opleiding 
Vooropleiding 
Academische opleiding 
1997-2002
Afstudeeronderzoek

Overig cursussen en training
2007

2009

2011

EIB.jBasisweg lO, 1043 AP, Amsterdam

|@éib.nl

VWO

Experimentele Natuurkunde. Universiteit Utrecht '
High-sp^d deposition of silicon thin films for photovoltaic 
energy production.

De modules ‘Inleiding in de Nederlandse economie’ en 
‘Organisatie en management’, Open Universiteit Nederland 
Incompany training ‘mensen zijn het EIB’: persoonlijke 
vaardigheden, communicatie, presentatie etc., Krauthammer 
Externe training ‘Acquisitie en accountmanagement’, 
Krauthammer

Talen

Werkervaring
2008-heden

Nederlands, Engels

Onderzoeker Infrastructuur en aanbesteding,.Economisch 
Instituut voor de Bouw (EIB).

2002-2008 Sales engineer bij Hardeman BV, systeembouwer,
' verantwoordelijk voor het samen met de klant naar een 

doelmatige oplossing zoeken voor zijn huisvestingsprobleem 
(utiliteitsbouw).

Kennis expertise
o Aanbesteding van werken, nationaal en Europees 
o Grond-, water- en wegenbouw, bedrijven en de markt
» Gebruik en interpretatie van de Basisadministratie adressen en gebouwen (BAG)
» Energie in de gebouwde omgeving

Kernkwalificaties
® Financiële en economische project analysé (financiële analyses, effectstudies, kosten-baten 

analyses)
• Bedrijfseconomische analyses (omzet, winst, financiering, risicomanagement, rendement)
• Aanbesteding- èn contractering in de bouw; moderne contractvormen
® Bouwkundig inzicht, ervaring met ontwerp-, constructie- en ingenieurswerkzaamheden
• Ervaren in statistische arialyse, daarbij gebruik makend van o.a. SPSS, Stata en Eviews 
o Databasebeheer, o.a. PostGres en SQL
® Behendig met Microsoft Office (Word, Excel, Access) en diverse programmeertalen, 

waaronder VBScript, C++, Java, ASP

Sociale en overige vaardigheden
® Goede schrijver, toegankelijk en begrijpelijk maken 
« Veel ervaring niet het afnemen van interviews
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Bijlage 1; Selectie van uitgevóerde projecten

2012 (incl. doorlopende projecten)
Onderzoeker in het project ‘nacht- en weekendwerk langs en op het spoor!
Bijgedragen in een lange termijn studie naar de bouw in 2040, met name op het gebied vaii 
energiegebruik in de gebouwde omgeving
Projectleider bij een onderzoek naar de wijze waarop publieke opdrachtgevers hun 

. bouwwerken openbaar aanbesteden, en welke transactiekosten daarmee gepaard gaan 
Bijgedragen aan een publicatie waarin de,grootste Europese bouwconcerns worden 
vergeleken op basis van bedrijfseconomische cijfers en personeel en'arbeid 
Verantwoordehjk voor de implementatie van de database BAG binnen het EIB en het 
beschikbaar maken van de gegevens voor diverse onderzoeken
Monitoring van marktomstandigheden in de sector metalen ramen- en gevelbouw door 
middel van frequente enquêtes onder ondernemers en terugkoppeling daarvan 
Projectleider bij de doorlopende monitoring van de aanbestedingsmarkt van werken door 
publieke opdrachtgevers in Nederland
Inventarisatie van aankomende projecten en de (gww-)markt ten behoeve van marktdagen 
in Noord-Holland en Utrecht

2009-2011
Onderzoekér in een project waarbij de wegenbouwsector in kaart wordt gebracht: 
opdrachtgevers en opdrachtnemers, en het perspectief op de middellange termijn 
Onderzoeker in een project waarbij de kosten en baten van een eventuele vermindering van 
de hoeveelheid nacht- en weekendwerk voor Rijkswaterstaat in beeld worden gebracht 
Onderzoeker in een project waarbij de rhogelijkheden om meer klantgericht te bouwen 
worden onderzocht, met name de analyse van een aantal concrete cases 
Inventarisatie van projecten en de (gww-)markt ten behoeve van een marktdag in West^ 
I;riesland
Opzetten van een kwartaalpublicatie over de ontwikkelingen op de aanbestedingsmarkt ten 
behoeve van opdrachtnemers en opdrachtgevers die daar actief zijn
Onderzoek naar de effecten van het hanteren van geschiktheidseisen en referentie-eisen bij 
de aanbesteding van werk
De verwerking van een grootschalige enquête onder hoofdaannemers in b&u en gww en 
publicatie van de belangrijkste resultaten
Onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van risicomanagement bij 
bouwbedrijven
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Bijlage 2: Publicaties

Hardeman, S. en Vlist, AJ. van der, (2010), ‘Openbare aanbestedingen in de gww, doelmatigheid 
van geschiktheidseisen’

Hardemari, S., en van der Vlist, AJ. (2010), ‘On the design of Public Procurement of 
infrastructure works’. Proceedings of the ClBWorldBuilding Congress. 344:13:26

Jansen, F.J., en Hardeman, S., (2010) ‘Bouw in beeld’

Groot, P.J.M., en Hardeman, S. (2011), Overheid en Markt, nieuw evenwicht in aanbestedeh

Groot, P.J.M., Hardeman, S., en Semenov, R., (2011) ‘Ruimere tijdsvensters in het wegonderhoud 
bij Rijkswaterstaat. Effècten op nachtwerk, verkeershinder en uitvoering.’

Hardeman, S., Mulder, M.; Koning, M.A. en Saitua Nistal, R., (2011), ‘Bouwen voor kwaliteit,' 
onderzoek naar mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren.’

Hardeman, S., (2011, 2012), ‘Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers’

Jansen, F.J., en Hardeman, S., (2011, 2012 en 2013), ‘Bouwconcerns in beeld’

Groot, P.J.M., Affian, K., Hardeman, AJ. en Vrolijk, M.H., (2012), ‘Trends en ontwikkelingen in de 
wegenbouw tot 2017. Markt, rolverdeling en werkgelegenheid.’

Groot, P.j!m., Hardeman, S., en Suiskind, H.S. (2012), ‘Inventarisatie projecten Noord-Holland 
Noord. Marktontmoeting Ondernemend aanbesteden.’
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5.5 Curriculum Vitae

Persoonlijke informatie 
Naam '
Privéadres 
Zakelijk adres 
Telefoon 
E-mail
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat

Opleiding
Vopropleiding

2005-2009
Minoren

2009-2011

Specialisatievakken

EIB, Basisweg lOj 1043 AP, Amsterdam

lOeib.nl

VWO

BSc. Economie en Bedrijfseconomie, Universiteit Utrecht 
Economische geografie en Bestuurs- en 
Organisatiewetenschappen

MSc. Spatial, Transport & Environmental Economics, Vrije 
Universiteit Amsterdam 
Ruimtelijke economie, milieueconomie en ^ 
vastgoedmanagement

Werkervaring 
Huidige positie

2011-2011

Talen

Computervaardigheden

Onderzoeker Wonen en projectanalyse, Econoniisch Instituut 
voor de Bouw (EIB), Amsterdam

Research Assistant Energy & Environment, ECORYS Rotterdam 

Nederlands (moedertaal). Engels (goed),-Frans, Duits (basis) 

Microsoft Office; Stata; SPSS; E-Views; ArcGIS; LATEX

Kennisexpertise 
o Woningmarkt
» Resource efficiency en energy efficiency 
o Regionale ontwikkeling en krimpgebieden 
o Scenariostudies

Kernkwalificaties 
• Kwantitatieve methoden 
o Data-analyse en -verwerking
» Onderzoek en rapportage rond regionale ontwikkeling en woningmarkt 
o Ervaren in statistische analyse, daarbij gebruik makend van SPSS, Stata en Eviews

Sociale en overige vaardigheden
o Goede schrijver, resultaatgericht en communicatief 
o Gestructureerd
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Bijlage 1: Selectie van uitgevoerde projecten

2013 (inclusief doorlopende projecten)
• Langetermijnstudie 'Investeren in Nederland'
• MKBA Zeeuws-Vlaanderen
• MKBA Oostburg
• Pilot Programmering Regio Amersfoort 

2011-2012
• Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013
• Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012 -
• Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017’
• Country Report Netherlands 2012, Euroconstruct
• De Bouw in 2020

Bijlage 2: Publicaties

EIB (2012), ‘Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017’, Amsterdam: 
Economisch Instituut voor de Bouw.

EIB (2012), ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012’, Amsterdam: Economisch 
Instituut voor de Bouw.

EIB (2013), ‘Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013’, Amsterdam: Economisch 
Instituut voor de Bouw. '

Koning, M.A. & N. Schep (2012) ‘De Bouw in 2020’, Amsterdam

Semenov R. & N. Schep, ‘Country Report Netherlands’, Euroconstruct Munich, 2012
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Economisch Instituut voor de Bouw 
T.a.v. de heerI 
Postbus 58248 
1040 HE Amsterdam

Dlrectoraat-Ceneraal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen .

Turfmarlct 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
Contactperwxy

l@mlnbzk.nl

Datum 6 september 2013
Betreft Onderzoek Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: iessen 

uit het buitenland 
Opdrachtnummer; 6280U3015

Kenmerk
2013-0000516586

Uw kenmerk
132010 .

Geachte heerl

Hierbij verleen ik u een opdracht tot het verrichten van activiteiten inzake de 
"Eindgebruikef en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland". De 
opdracht wordt verleend conform uw offerte 132100 van 9 augustus 2013.

Uw oplevering van de eindrapportage is 1 november 2013.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit.

Deze opdracht wordt begeleid door de heerl bereikbaar op nummer

De door mij te betalen vergoeding bedraagt op basis van de werkelijk gemaakte 
kosten van maximaal BTW, respectievelijk

jnclusief 21% BTW en overige kosten.

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

Uw betalingsverzoek op basis van werkelijk gemaakte kosten, dient u toe te zen
den aan het.
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële Administratie DGWB/Directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag. 
o.v.v. 6280113015

Bij voorkeur ontvanger^iMj^actuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naar JH^JPaiminhzk.nl

Indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres.
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Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van één van beide 
mogelijkheden gebruik te maken.

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangstdatun^ar^e factuur plaatsvi^en op 
uw bankrekeningnummer IBAN: BIC: ||m ten
name van Economisch Instituut voor de'Bouw te Aniisterdam.

Datum

6 september 2013
Kenmerk
2013-0000516S86

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

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

(t akkoord bent met de inhoud van deze brief, dient u mij dit schriftelijk 
nder verm^ing van bovengenoemd zaaknummer te berichten binnen twee 

' ^eken na ontVngst van deze opdrachtbrief.

dien u n

loogachtend, 
e minister voo 

deze.
Wonen en Rijksdienst

Bouwen
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1 Ontbijtsessie

1.1 Doel

Met behulp van de reacties vanuit het veld een beter inzicht krijgen of de genoemde aanpak 
(nazorg, benchmarking) zou kunnen werken„in opdracht van het ministerie van BZK in het 
kader van de verbetering van de kwaliteitsborging,

1.2 Planning en locatie

Ergens in week 8 (17-21 februari 2014) wordt gezocht naar een mogelijkheid om zoveel 
mogelijk van de genodigden bijeen te krijgen. Uitgangspunt is een bijeenkomst vroeg in de 
ochtend ('ontbijtsessie') op een goed bereikbare, neutrale locatie.

1.3 Genodigden

We nodigen de volgende partijen/personen uit;
• Bouwprestaties.nl |
• Architect |
• 2 Bouwbedrijven (bijv. 1 grote landelijke, 1 mkb)
• 2 Ontwikkelaars (bv. 1 van Neprom, 1 van NVB)
• Een corporatie
• AedesI
• Eigen Huis |___________
• PastPerformahcé,N(3.ord-Holland|
. RGD I 
. TU Delffl
• Van de dne waarborgmstellingen één vertegenwoordiger

De discussie vindt plaats onder leiding van|___
ministerie zullen ca. 5 personen aanwezig zijn.

kdirecteur EIB). Namens het

1.4 Overig

Voorafgaand stuurt EIB een discussienotitie naar de genodigden, met daarin het doel van de 
bijeenkomst, een selectie van de bestaande vragen, een deelnemerslijst en als bijlage de 
(bijgewerkte) notitie.

Eindproduct hiervan is tweeledig; een verslag van de bijeenkomst, en een bijgewerkte notitie 
met het commentaar van de ontbijtsessie verwerkt. Deze documenten zullen uiterlijk 31 maart 
2014 worden opgeleverd.

Deze werkzaamheden (een aanvullende rapportage), en de huur van een ruimte voor de 
ontbijtsessie, vallen buiten de eerder geoffreerde werkzaamheden, daarom doen wij bij deze 
een verzoek tot meerwerk van totaal jmUsxdusief BTW ^^^^inclusief BTW). Zie tabel 1 
voor een toelichting.

' I
1.5 Prijsstelling

Onderstaande tabel geeft per stap een overzicht van de verwachte benodigde onderzoeksdagen 
van het EIB en een samenvatting van de totaal verwachte kosten.
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Tarief (gemiddeld) Dagen
Voorbereiding/discussienotitie 
Locatie (inclusief ontbijt)
Verslag
Verwerken commentaar 

Totaal kosten meerwerk 

Opdracht reeds verstrekt 

Totaal

Bedragen zijn exclusief btw. Totaalbedrag incl. reeds verstrekte opdracht incl. BTW is|

Bron:EIB ^ ■ . . ■ . „tj. . - ■> - ■ .

1.6 Tot slot1

Wij zien er naar uit aan deze opdracht te werken. Met belangstelling zien wij uw reactie 
tegemoet en zijn tot nadere toelichting altijd bereid.

Namens het Economisch Instituut voor de Bouw,

Eindgebruiker en opdrachtgever 
Amsterdam, 03 februari 2014
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Ondertekening voor akkoord 

Voor akkoord.

Namens de opdrachtgever, het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

(naam)

(plaats)

(datum) (handtekening)
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Voorwaarden

Op de opdracht is uitsluitend de 'Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van 
Opdrachten tot het verrichten van Diensten 2008’ (ARVODl-2008) van toepassing.

Algemeen
De vermelde prijsstelling betreft een begroting. Mochten de werkelijke kosten de verwachting 
dreigen te overschrijden, dan zullen wij Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen en 
afspraken maken alvorens verder te gaan. De kosten zullen wij in één keer na goedkeuring van 
het eindrapport door de opdrachtgever in rekening brengen. Genoemde tarieven worden 
jaarlijks geïndexeerd.

Mocht op verzoek van Opdrachtgever wijzigingen in de aanpak of uitvoering dienen te worden 
doorgevoerd, dan zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever en EIB om te bepalen of sprake 
is van meerwerk dan wel dat wijzigingen kosteloos worden uitgevoerd.
De rapportage zal in elektronische vorm aan Opdrachtgever worden opgeleverd (pdf- 
document). Indien Opdrachtgever aanvullende wensen heeft over de wijze waarop de publicatie 
beschikbaar moet worden gesteld, dan zullen de meerkosten hiervan in rekening worden , 
gebracht bij de Opdrachtgever.
Onze offerte is geldig tot twee maanden na de indieningsdatum.

Geheimhouding
Opdrachtgever kan besluiten het onderzoeksrapport niet openbaar te maken. Indien in dit geval 
door Opdrachtgever toch informatie uit (delen van) het rapport naar buiten worden gebracht, 
dan heeft het EIB het recht om het eindrapport integraal openbaar te maken.

Intellectueel eigendom
De eigendomsrechten van de resultaten van het onderzoek berusten bij het Economisch 
Instituut voor de Bouw.

Aansprakelijkheid
Doel van het EIB is het op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze bevorderen van kennis 
van economische en sociale vraagstukken die betrekking hebben op.of van betekenis zijn voor 
de Nederlandse bouw. Deze doelstelling wordt gewaarborgd door de kwaliteit van de 
medewerkers, de interne organisatie en een curatorium van deskundigen met een 
wetenschappelijke achtergrond in economie, bouwen en wonen. Het EIB garandeert dat bij de 
uitvoering van het onderzoek de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht en dat aan de 
communicatie van de uitkomsten de uiterste zorg wordt besteed. Het instituut is evenwel niet 
aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste 
besparingen en schade door bedrijfstagnatie, als gevolg van het gebruik maken door 
Opdrachtgever of derden van de onderzoeksresultaten in welke zin dan ook.

Maatregelen gericht op duurzaamheid
Voor reizen ten behoeve van het onderzoek zal bij voorkeur met het openbaar vervoer worden 
gereisd. Mocht bij uitzondering er onverhoopt toch rnet de auto worden gereisd, dan zal 
hiervoor 100% klimaatcompensatie worden toegepast. Indien van toepassing zal bij facturering 
het bewijs van klirnaatcompensatie op basis van facturen worden overlegd.

Het EIB neemt de algemene maatregelen ter vermindering van de milieubelasting van het 
transport, waaronder ook die aan deze opdracht is gerelateerd. Zo stimuleert het EIB het 
gebruik van het openbaar vervoer door de reiskostenvergoeding voor het woonwerkverkeer te 
baseren op de tarieven van een jaarabonnement openbaar vervoer. In aanvulling hierop heeft 
het EIB een fietsregeling om ook het fietsgebruik voor het woonwerkverkeer te bevorderen. Met 
deze algemene maatregelen voldoet het EIB aan de in de offerteaanvraag gestelde minimumeis 
Duurzaam Inkopen.

Eindgebruiker en opdrachtgever 
Amsterdam, 03 februari 2014
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Het EIB huurt kantoorruimte en faciliteiten in van APG (voorheen Cordares). APG voert als 
beheerder van het kantoorgebouw beleid gericht op afvalpreventie en energiegebruik. APG is 
bewust en actief bezig met afvalpreventie. Zo wordt papier en karton gescheiden afgevoerd en 
wordt vooral gebruik gemaakt van intranet en email om de interne papierstroom te reduceren. 
Afgeschreven apparatuur wordt voor gebruik verkocht of anders via een aparte afvalstroom ter 
recycling aangeboden. Ook'de andere relatief kleine afvalstromen worden gescheiden 
afgevoerd. Om het energiegebruik te beperken wordt de verlichting om 18:00 uur automatisch 
omgeschakeld naar schoonmaakverlichting en uitgeschakeld om 20:00 uur, APG heeft door een 
extern bureau een quick scan laten uitvoeren naar de mogelijkheden om de afvalstroom en het- 
energiegebruik verder in te perken.

Gegevens EconomischInstituutvoordeBoiw

BasiswéglO 
1043 AP Amsterdam 
Postbus 58248 
1040 HE Amsterdam 

Handelsregister: K.v.K, Amsterdam
Nummer 41198910 
■NL0029.62.251.B.01 
ING
Rek. nummérl

Bezoekadres:

Postadres:

BTW:
Bank:

IBAN:
BIC:
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 200U 2500 EA Oen Haag

Economisch Instituut voor de Bouw 
T.a.v.
Postbus 58248 
1040 HE Amsterdam

Olre^raat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
Contac

i@minbzk.nl

Datum 6 maart 2014
Betreft Aanvullende onderzoek Eindgebruiker en opdrachtgever

Verplichtingennummer: H18-8304

Kenmerk
2014-0000092130

Uw kenmerk
13.2.0l0b

Geachte heerj

Voor het verrichten van activiteiten met betrekking tot het onderzoek 
"Eindgebruiker en opdrachtgever", waarvoor uw met brief d.d. 9 september 2013, 
kenmerk 2013-0000516586 opdracht is gegeven, verstrek ik u een aanvullende 
opdracht, conform de specificaties van uw aanbieding van 3 februari 2013 .

Ik verzoek u de aanvullende werkzaamheden aRyonder^oo^ maart^O^^it 
in afwijking op uw offerte afgesproken met |||||||||||m|^^^^en

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

Ik ben bereid voor de aanvullende opdrach^e werkelijk gemaakte kosten te ver
goeden, dit.met een maximum van ^^^^^^exclusief, respectievèiijk 

linclusief 21% BTW.

De totale toezegging bp basi^ar^erj^ijk gemaakte kosten voor bovengenoem- 
d^odt^ch^bedraagt thans |HB||H|exclusief, respectievelijk 

inclusief 21% BTW.

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

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

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële Administratie DGWB/DIrectle Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvangen wij uw factuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande
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gegevens sturen naar öminbzk.
Indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres..

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om aileen van één van beide 
mogelijkheden gebruik te maken.

Datum 
6 maart 2014
Kenmerk
20142014-
00000921300000092130

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangstdatun^an de factuur plaatsvinder^p 
uw bankrekeningnummer IBAN: J||||||||[|||||||||||||^^ en BIC nummer 
t.n.v. Economisch Instituut voor dè'Bouw te Amsterdam.

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

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

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

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en Rijksdienst,

Directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Economisch Instituut voor de Bouw 
T.a.v, de heer]
Postbus 58248 
1040 HE Amsterdam

Datum 15 april 2014
Betreft Acceptatie onderzoek Eindgebruiker en opdrachtgever in de 

bouw: lessen uit het buitenland

Dlrectoraat-Genereal 
Wonen en Bauwen
Dire«ie Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 .
2S00 EA Den Haag 
www.facebook.conVminbzk

.www.twitter.com/minbzk ■V

Contactpersoon

l@minbzk.nl

Kenmerk
2014-0000200260

Uw kenmerk

Geachte heerl

Hierbij bevestig ik de ontvangst van het rapport "Eindgebruiker en opdrachtgever 
in de bouw: lessen uit het buitenland" d.d. maart 2014. Wij danken u voor de 
getoonde inzet. Het doet mij dan ook plezier u te berichten dat ik het rapport 
accepteer.

Uw slotfactuur d.d. 4 april 201^ne^act^rnummer 15156 is ontvangen en 
goedgekeurd^^e^edra^^^^B^B^^^vordt naar bankrekeningnummer 
IBAN: ënBlE^^BI^B ten name van
Instituut voor de Bouw te Amsterdam pvergemaakt.

Hoogachtend,

de minister voor Wonen en Rijksdienst 
narhens deze.

directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BULUnVORMINGSHEHO

Wnd. directeur Bouwen Ai-éem-d. DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen
Contactpersoon

memo
Datum
17 juni 201S

Actualisatie mkba wetsvoorstel kwaliteitsborging

Inleiding
In mei 2015 heeft de Ministerraad besloten om het Wetsvoorstel kwaliteitsborging 
voor het bouwen voor te dragen voor advies van de Raad van State. Verwacht 
wordt dat het wetsvoorstel nog in 2015 naar de Tweede Kamer kan worden 
gestuurd.
Voor de discussie met de Tweede Kamer is nader inzicht nodig in de 
maatschappelijke kosten en baten. Hiervoor willen we de eerder gemaakte mkba 
actualiseren.
In 2013 heeft het ministerie van BZK als voorbereiding op het wetstraject een 
maatschappelijke kosten baten analyse (mkba) uit laten voeren door Ecorys. Deze 
mkba werd destijds gebaseerd op een groot aantal aannames omdat nog veel 
over het wetsvoorstel onbekend of in discussie was. Nu het wetsvoorstel naar de 
Raad van State is gestuurd, kan op basis van die versie een geactualiseerde mkba 
worden gemaakt.

Besluit
Ben je akkoord om de aanbesteding van het hierna beschreven onderzoek te 
starten?

Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag is: Bereken de maatschappelijke kosten en baten van de 
invoering van het wetsvoorsteil kwaliteitsborging voor het bouwen.
Hierbij worden de maatschappelijke kosten en baten berekend van:

de invoering van het nieuwe stelsel, voor alle gevolgklassen; hierbij wordt 
rekening gehouden met de fasering van invoering voor zover die bekend 
is;
de wijziging van het Burgerlijk wetboek;
de gevolgen van de verruiming van de categorie bouwwerken waarvoor de 
toets aan de bouwtechnische voorschriften vervalt; 
de introductie van een vrijwillige benchmark voor aannemers en van een 
consumentendossier.

De mkba wordt opgezet volgens de daarvoor geldende methodiek. Er wordt dus 
een bredè maatschappelijke analyse uitgevoerd.

Toelichting op onderzoeksvraag
In eerder onderzoek (deels in opdracht van het ministerie) is al voorwerk verricht 
dat de basis van de geactualiseerde mkba kan vormen. Dat zijn met name:
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- de eerder uitgevoerde mkba (Ecorys in opdracht van BZK, september 
2013);

- irhpactanaiyse VBWTN (VBWTN in eigen beheer, april 2015);
- onderzoek regeldrukeffecten en leges (Sira consulting in opdracht van 

BZK, zomer 2015); '
- financiële consequenties voor gemeenten (bestuurlijke lasten, leges, ove

rige financiële consequenties: het onderzoek uit hoofde van artikel 2 Fvw) 
(PM Ih opdracht van BZK, zomer 2015).

Daarnaast vrorden de volgende in opdracht van BZK uitgevoerde onderzoeken 
betrokken bij de actualisatie van de mkba:

Doorrekening administratieve en bestuurlijke lasten, (Sira consulting in 
opdracht van BZK, oktober 2012);
Verdieping leges Omgevingsyergunning, Een verkenning naar effecten 
(Ecorys, nog niet openbaar).

Het is essentieel dat in de geactualiseerde mkba een duidelijke relatie wordt 
gelegd met de eerder uitgevoerde mkba, met de uitgevoerde berekening van 
regeldrukeffecten en leges en met de berekening van de financiële consequenties 
door gemeenten en de andere onderzoeken. Deze onderzoeken zijn uitgevperd in 
opdracht van BZK én moeten dus.aan elkaar te relateren zijn. Hierover moet ook 
worden gerapporteerd in het eindrapport.

Patum
17 juni 2015

Bij de actualisatie van de mkba wordt gebruik gemaakt van de meest actuele 
teksten van het wetsvoorstel en de amvb's. Deze worden vertrouwelijk aan de 
uitvoerder verstrekt.

Het eindresultaat zal bestaan uit de volgende onderdelen:
- een eindrapport, elektronisch

het rekenmodel met de gebruikte variabelen
- een presentatie van de concept eindresultaten voor de Stuurgroep 

kwaliteitsborging

Zie voor meer Informatie de bijgevoegde notitie voor aanvraag van offertes.

Uitvoering
Het onderzoek vrardt uitbesteed aan een adviesbureau. Er worden offértes 
gevraagd aan:

Ecorys: uitvoerder vorige MKBA (najaar 2013);
EIB: kennisinstituut bouw, breed gezien als onafhankelijk en deskundig in
stituut;
Sira consulting: Sira heeft het onderzoek regeldrukeffecten uitgevoerd 
plus berekeningen van leges.

Planning
Het onderzoek start In juli 2015 en wordt opgeleverd eind oktober 2015.

Kosten en dekkln^^^^
Er is maximaal ^^B^H(*'icluslef btw) gereserveerd binnen het 

'bestedingsplan 2015 van BK.
Naar verwachting Is het onderzoek voor dit bedrag uit te voeren.
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Bijlagen in CTM

«Eièktroniischitinvuileri eh/<of toëie vbegeh dooü leveraifcièr Ih CTMn^ ^ f* ^ ^
Billaqe 1 Formulier Algemene gegèvens Conform bijqevoeqd format
Bijlage 2 Eigen-vérklaring onderhandse 

aanbestedingen
Conform bijgevoegd format-n.v.t.

Bijlage 3 Format opgave prijsstelling Conform bijgevoegd format (in PDF, 
rechtsoeldip ondertekend)

Bijlage 4 Referentieverklarinq. Conform bijqèvoeqd format n.v.t.
Bljlagé 5 Conformiteitenlijst eisen Conform bijgevoegd format
Akkoordverklaring Concept overeenkomst In CTM
Akkoordverklaring ARVODÏ 2014 In CTM

4(Achterarond3irifomiétiè'woJ^de;ievërahtiëi^-:'^'^^-='t^'
Bijlaqè A Concept overeenkomst
Bijlage B Checklist Offerte n.v.t.
Bijlage C Format Vragen Nota van Inlichtingen
Bijlage D CTM - Leveranciershandleiding
Bijlage E CTM - Veel gestelde vragen door leveranciers
CTM ARVODI2014
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Begrippenlijst (indien van toepassing)

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

Aanbestedingswet 2012 

Beoordelingscommissie

Combinant

Combinatie

Contactpersoon

CTM

Economisch meest 
voordelige inschrijving 
(EMVI)

Eigen verklaring 
aanbestedingen

Eisen

Geschiktheideisen

UBRjHIS

Inschrijver

Nota van Inlichtingen

Offerte

Offerteaanvraag

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

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

Lid van een Combinatie.

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

UBRIHIS
inkoopadviseur 

Telefoonnummer: | 
E-mailadres: H l@rijksoverheid.nl

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

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

De verplichte Eigen verklaring m.b.t. Uitsluitingsgronden en 
Geschiktheideisen. Deze dient door een Inschrijver ingevuld en 

vondertekend bij de Offerte te worden gevoegd.

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

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

De Haagse Inkoop Samenwerking is het Inkoop Uitvoeringscentrum 
van een aantal ministeries.'UBRjHIS begeleidt voor Opdrachtgever 
deze offerteprocedure. Zie voor meer informatie 
htto://www. ubriik.nl/orQanisatie/ubr-haaase-inkooD-samenwerkinQ.

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

Document waarin de door Potentiële Inschrijvers gestelde vragen 
geanonimiseerd samen met de door de Opdrachtgever daarop 
gegeven antwoorden zijn opgenomen, evenals eventuele wijzigingen 
van en/of aanvullingen op de Offerte aanvraag. De Nota van 
Inlichtingen maakt integraal en bindend onderdeel uit van de Offerte 
aanvraag .

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

Dit document, waarin de gevraagde dienstverlening, de 
Opdrachtgever, de te volgen offerteprocedure, de geschiktheid- en
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Opdrachtgever

I

Opdrachtnemer

Overeenkomst 

Potentiële Inschrijver 

Subgunningcriteria

Uitsluitingsgronden

gunningcriterla en de wijze van beoordeling van offerten wordt 
beschreven en toegelicht.

De Staat der Nederlanden, in casu, het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Bouwen.

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

De overeenkomst die deel uitmaakt van de Offerteaanvraag.

De organisatie die de Offerteaanvraag heeft gedownload via CTM.

De wensen en Eisen, als gesteld In de Offerteaanvraag, op basis 
waarvan de Offerte inhoudelijk wordt beoordeeld.

De verplichte gronden voor uitsluiting van deelneming bedoeld in 
artikel 2:86 Aw en de door de Aanbestedepde dienst gehanteerde - 
facultatiéve uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2:87 Aw.
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1. Algemeen

Opdrachtgever wenst door middel van deze offerteprocedure te komen tot de selectie van een 
leverancier voor de uitvoering van een maatschappelijke kosten-baten-analyse voor het wetsvoorstel 
kwaliteitsborging voor het bouwen.

Om tot het gewenste resultaat te komen, is door middel van een marktonderzoek, vooraf, een selectie 
van drie leveranciers gemaakt, die potentieel geschikt worden geacht om in te schrijven op deze 
offerteprocedure. U bent geselecteerd ten behoeve van deze offerteprocedure, welke in dit document 
nader is uitgewerkt.

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

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

1.1. Opbouw document offerteaanvraag
De opbouw van dit document is als volgt. Hoofdstuk 1 beschrijft de aard van de opdracht, het doel 
van de offerteprocedure en vermeldt de contactgegevens van Opdrachtgever en CTM. Hoofdstuk 2 zet 
de offerteprocedure uiteen. Hoofdstuk 3 geeft de eisen weer die aan Inschrijver worden gesteld en 
geeft een overzicht van de (Sub)gunningcriteria en een toelichting op de beoordeling hiervan. 
Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de opbouw van uw Offerte, ^

1.2. Achtergrondinformatie
In mei 2015 heeft de Ministerraad besloten om het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen 
voor te dragen aan de Raad van State voOr advies. Vérwacht wordt dat het wetsvoorstel nog. in 2015 
naar de Tweede Kamér kan worden gestuurd.
Voor de discussie met de Tweede Kamer is nader inzicht nodig in de maatschappelijke kosten en 
baten. Hiervoor \yillen we de eerder gemaakte mkba actuajiseren.
In 2013 heeft het ministerie van BZK als voorbereiding op het wetstraject een rnaatschappelijke 
kosten baten analyse (mkba) üit laten voeren door Ecorys. Deze mkba werd destijds gebaseerd op 
een groot aantal aannames omdat nog veel over het wetsvoorstel onbekend of in discussie was. Nu 
het wetsvoorstel naar de Raad van State is gestuurd, kan een geactualiseerde mkba worden gemaakt 
op basis van die versie, aangevuld met de al bekende uitwerking in nadere regelgeving.

1.3. De aard en omvang van de opdracht

De onderzoeksvraag
Het ministerie van BZK wenst een analyse uit te laten voeren om meer Informatie te verkrijgen van de 
maatschappelijke kosten en baten van de invoering van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het 
bouwen.
De onderzoeksvraag is; "Bereken de maatschappelijke kosten en baten van de invoering van het 
wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen."

Daarbij gaat het om de volgende vier zaken:
1. de maatschappelijke kosten en baten van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging (tot en 

met oplevering) vergeleken met de huidige situatie waarin ten behoeve van 
vergunningverlening bouwplannen preventief getoetst worden door gemeentelijk Bouw en 
Woning Toezicht (BWT) en waarna BWT toezicht houdt tijdens de bouw;

2. de maatschappelijke kosten en baten van de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek;
3. de maatschappelijke kosten en baten van het verruimen van de categorie bouwwerken 

waarvoor geen toetsing op de bouwtechnische voorschriften meer nodig is;
4. de invoering van een vrijwillige benchmark en een vrijwillig cpnsumentendossier. Deze zijn 

geen wettelijke maatregelen maar zijn wel belangrijk flankerend beleid om het wetsvoorstel 
uit te voeren.
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uitwerking onderzoeksvraag
Voor de mkba worden in ieder geval de volgende effecten van het wetsvoorstel berekend:

1. regeldrukeffecten, leges, financiële consequenties voor gemeenten (al eerder berekend in 
Sira-onderzoek);

2. de effecten van een meer efficiënt bouwproces;
3. de effecten van een betere kwaliteit van opgeleverde, bouwwerken.

De mkba wordt opgezet volgens de daarvoor geldende methodiek. Er wordt dus een brede 
maatschappelijke analyse uitgevoerd, niet beperkt tot de drie hierboven genoemde effecten.

Hèt nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging wordt gefaseerd ingevoerd. Dë financiële consequenties van 
deze gefaseerde invoering moeten zo goed mogelijk in de mkba worden meegenomen. De fasering 
van de invoering van het nieuwe stelsel is in hoofdlijnen:

1 januari 2017 eenvoudige bouwwerken: nieuwbouw, seriematige renovatie
1 juli 2017 of 
1 januari 2018 
N.t.b.
N.t.b.

eenvoudige bouwwerken: niet-seriematige renovatie
complexe bouwwerken (scholen, ziekenhuizen, winkelcentra e.d.)
zeer complexe bouwwerken (metrostations, stadions, bouwwerken >70m)

De overige onderdelen van het wetsvoorstel (wijziging Burgerlijk Wetboek, verruiming categorie 
bouwwerken waarvoor toetsing bouwtechnische voorschriften vervalt) worden op 1 januari 2017 voor 
de hele bouwsector ingevoerd.

Het wetsvoorstel geldt voor zowel woningen, utiliteitsbouw als infrastructurele bouwwerken. Deze 
worden allemaal in het onderzoek meegenomen.

Versie wetsvoorstel en amvb
Bij de mkba wordt gebruik gemaakt van de meest actuele teksten van het wetsvoorstel en de amvb's. 
Dit zijn nog vertrouwelijke stukken.

Relaties tussen onderzoeken
Het Is belangrijk dat in de geactualiseerde mkba een duidelijke relatie wordt gelegd met de eerder 
uitgevoerde mkba, met de uitgevoerde berekening van regeldrukeffecten en de berekening van de 
financiële consequenties door gemeenten.
Er hoeft dus ook geen volledig nieuwe mkba te hoeven worden uitgevoerd. In eerder onderzoek (deels 
in opdracht van het ministèfie van BZK) is al voorwerk verricht dat de basis van de mkba kan vormen. 
Dat zijn met name:

de eerder uitgevoerde mkba (Ecorys in opdracht Van BZK, september 2013); 
impactanalyse VBWTN (VBWTN in eigen beheer, april 2015);
onderzoek regeldrukeffecten en leges (Sira consulting in opdracht van BZK, zomer 2015); 
financiële consequenties voor gemeenten (bestuurlijke lasten, leges, overige financiële 
consequenties) (Sira in opdracht van Instituut voor Bouwkwaliteit, zomer 2015).

Het eindresultaat
Als eindresultaat zullen de volgende onderdelen worden opgeleverd/uitgevöerd:

Een presentatie van de concept eindresultaten voor de Stuurgroep kwaliteitsborging.
Het rekenmodel (of 'cockpit') inclusief de gebrüikte variabelen.
Een eindrapport, elektronisch (PDF-formaat).
Het eindrapport bevat In ieder'geval: samenvatting, overzicht van de rekenresultaten, 
beschouwing over de relatie met eerder uitgevoerd onderzoek en beschrijving van de 
onderzoeksmethodiek, rekenmodel, uitgangspunten en gebruikte variabelen.

Planning uitvoering
Het onderzoek begint in augustus 2015. De mkba moet worden opgeleverd uiterlijk eind 
oktober 2015. Dat is naar verwachting voldoende vroeg om beschikbaar te zijn voor de 
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer.
Er wordt pas begonnen met rekenen nadat de opdrachtgever akkoord heeft gegeven op het 
rekenmodel en de invoervariabelen.
De concept eindresultaten zullen worden gepresenteerd aan de Stuurgroep Kwaliteitsborging. 
Dit gebeurt na akkoord van de opdrachtgever op de concept eindresultaten.
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Nadere details over de inhoud van de dienstverlening treft u aan in hoofdstuk 3, Beoordeling- en 
gunningfase.

1.4. Het doel van de offerteprocedure
Doel van de offerteprocedure is het sluiten van een Overeenkomst met een leverancier voor het 
verrichten van dienstverlening. De Overeenkomst zal worden gesloten met de Inschrijver die de 
economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend.

De intentie is om de Overeenkomst op ,1 augustus 2015 van kracht te laten worden. De Overeenkomst 
zal een looptijd hebben van 1 augustus 2015 tot en met 31 oktober 2015. ,

1.5. Contactpersoon
Alle communicatie met betrekking tot deze offerteprocedure verloopt via CTM, gericht aan de 
Contactpersoon van UBR|HIS. Het is niet toegestaan andere functionarissen van de Opdrachtgever 
(rechtstreeks) te benaderen met betrekking tot deze offerteprocedure. Elke poging tot positieve of 
negatieve beïnvloeding, op welke manier dan ook, van de bij de procedure betrokken medewerkers zal 
leiden tot uitsluiting van deelname.

1.6. CTM solution aanbestedlngstool
UBR|HIS hanteert een e-tool van de firma Complete Tender Management (CTM) om de 
offerteprocedure te ondersteunen. CTM is een online platform voor elektronisch aanbesteden 
(tendering) en contractmanagement.

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

Telefoon: I 
E-mail: I l@ctmsolution.nl

|(tljdens kantooruren van 08.00 tot 17.30 uur)

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

Opdrachtgever en UBR|HIS zijn niet aansprakelijk voor storingen in CTM.
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2. De offerteprocedure

2.1. Inkoopstrategie
Opdrachtgever hanteert voor deze opdracht de volgende inkoopstrategie. Deze strategie is gebaseerd 
op de bepalingen van de Aanbestedings\A/et (Aw) en de volgende overwegingen.

Er is geen samenhang met andere opdrachten.

Om deze redenen heeft Opdrachtgever ervoor gekozen deze opdracht op deze manier in de markt te 
zetten door middel van een meervoudig onderhandse offerteprocedure. Opdrachtgever heeft met een 
quick scan zelf zijn Potentiële Inschrijvers uitgekozen en heeft dus geen openbare publicatie geplaatst.

Voor een beschrijving van de aan zowel Inschrijver als de Offerte gestelde eisen wordt verwezen naar 
hoofdstukken 3 en 4 van deze Offerteaanvraag.

Het indienen van een Offerte onder voorwaarde is niet toegestaan.

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

Verzending Offerteaanvraag Maandag 6 juli 2015
Indienen vragen en meiden tegenstrijdigheden in het tot uiterlijk maandag 13 juli 2015
Offerte aanvraaqdocument 12.00 uur
Publiceren Nota van Inlichtingen Woensdag 15 juli 2015
Indienen Offerte tot ulterlijk dinsdag 21 juli 2015 

14.00 uur
Bekendmaking resultaat gunning Dinsdag 28 juli 2015
Verwachte ingangsdatum Overeenkomst 1 augustus 2015

2.3. Tegenstrijdigheden en bezwaren
De offerteaanvraag met de bijbehorende bijlagen is met de grootste zorg samengesteld. Mocht u 

, desondanks tegenstrijdigheden en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient u de Contactpersoon 
via CTM hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te brengen.

Tijdens deze offerteprocedure geldt dat In geval van tegenstrijdigheden in de opgestelde Nota('s) van 
Inlichtingen en de overige onderdelen van de offerteaanvraag, de Nota('s) van Inlichtingen in 
rangorde vóór gaan op de overige onderdelen van de offerteaanvraag. Indien Nota's van Inlichtingen 
onderlinge tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert een later opgestelde Nota van Inlichtingen boven 
de eerder opgestelde Nota van Inlichtingen.

Indien de overige onderdelen van de Offerteaanvraag tegenstrijdigheden bevatten, prevaleert het 
gestelde in de Offerteaanvraag, hoofdstuk 1, boven hoofdstuk 4, Gunningfase, en de concept 
Overeenkomst. Het gestelde in hoofdstuk 3, Gunningfase, prevaleert boven de concept Overeenkomst.

Indien een ondernemer een klacht heeft over deze offerteaanvraag of over deze procedure, kan de 
ondernemer gemotiveerd een klacht indienen bij het klacliterimeldpunt van UBR|HIS: 
^^^^[^^^^JgJ@ri1ksoverheid.nl.

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

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

2.4. Contractvoorwaarden
Tot de sluitingsdatum voor het indienen van vragen (zie § 2.5) kan een Potentiële Inschrijver naar 
aanleiding van de contractvoorwaarden gemotiveerd vragen stellen of tekstsuggesties indienen.

Offerteaanvraag actualisatie mkba wetsvoorstel kwaliteitsborging 
201500114.126.005 9 van 14



Tekstsuggestles dienen slechts ter verbetering van de Overeenkomst en mogen de essentie van de 
Overeenkomst niet aantasten. Opdrachtgever zal in de beantwoording van de vragen (Nota van 
Inlichtingen) aangeven of zij de tekstsuggestles accepteert en in de concept Overeenkomst zal , 
verwerken. Het staat Opdrachtgever vrij om al dan niet op deze tekstsuggestles in te gaan.

Inschrijver accepteert de concept Overeenkomst, inclusief bij de Nota van Inlichtingen geaccepteerde 
tekstwijzigingen, onvoo'rwaardelijk door middel van het indienen van een Offerte. Dit bevestigt hij 
middels CTM. De ARVODI 2014 maken Integraal onderdeel uit van de offerteaanvraag en moeten door 
Inschrijvers worden geaccepteerd. Instemming met de tekst uit de concept Overeenkomst en de 
ARVODI 2014 geldt als minimumeis. Een Offerte die enige vorm van voorbehoud betreffende 
contractuele voorwaarden bevat, wordt beschouwd als een Offerte onder voorwaarden en wordt 
terzijde gelegd.

Leverings-/ betalingsvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van de zijde van Inschrijver 
worden nadrukkelijk van de hand gewezen. De wederzijdse rechten en plichten van partijen zullen 
uitsluitend worden geregeld door de definitieve Overeenkomst inclusief de AARVODI 2014.

Opdrachtverlening en coördinatie
Opdrachtverlening en projectcoördinatie liggen bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Directie Bouwen.

Facturatie
Facturatie zal maandelijks achteraf o^ basis van werkelijk gemaakte kosten plaatsvinden.

Het maximaal beschikbare budget is| exclusief BTW, inclusief overige kosten.

De verwachting van BZK is dat de mkba kan worden uitgevoerd met een budget van 40.000 euro 
(exclusief btw, inclusief overige kosten). Er is een grote hoeveelheid gegevens beschikbaar, zowel 
systeeminformatie voor de ontwikkeling van het rekenmodel als data voor de uitvoering van de 
betekening.

2.5. Inlichtingen
Vragen over deze offerteaanvraag kunnen uitsluitend met behulp van bijlage C - FORMAT Nota van 
Inlichtingen via het tabmenu 'berichten' in CTM worden gesteld.

De vragen dienen op maandag 13 juli 2015, om 12.00 uur in het bezit te zijn van de 
Contactpersoon. Van vragen die na dat tijdstip binnenkomen, kan niet worden gegarandeerd dat deze 
beantwoord worden. De vragen zullen met bijbehorende antwoorden geanonimiseerd via CTM worden 
gepubliceerd en zo aan alle Potentiële Inschrijvers ter beschikking worden gesteld, uiterlijk op 
woensdag 15 juli 2015. Potentiële Inschrijvers ontvangen hiervan bericht per e-mail.

Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van deze Offerteaanvraag. Opdrachtgever 
ontvangt vragen bij voorkeur zo vroeg mogelijk.

Op eventueel door andere medewerkers/ vertegenwoordigers van Opdrachtgever gegeven informatie 
kunt u zich niet beroepen. Hetzelfde geldt voor informatie die op een andere wijze dan hiervoor 
beschreven is verstrekt.

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

De onderstaande formele eisen zijn van toepassing:
• De Offerte dient tijdig, d.w.z. uiterlijk op dinsdag 21 juli 2015 om 14.00 uur In CTM te 

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

• Uw offerte wordt opgesteld conform de structuur in hoofdstuk 4 bij deze offerteaanvraag;
• De Inschrijver dient de standaardformulieren te gebruiken. Indien u wijzigingen aanbrengt in 

de vaste tekst, wordt uw Offerte als niet geschikt terzijde gelegd.;
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• Uw Offerte dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. Dit wordt desgewenst geverifieerd door 
Opdrachtgever;

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

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

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

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

Ten aanzien van CTM is het volgende van belang:

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

• Voortgangsbalk
De Potentiële Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van zijn 
Offerte en de aanwezigheid van alle gevraagde stukken in CTM. Het systeem controleert door 
middel van een zogenaamde voortgangsbalk voor u of alle gestelde vragen beantwoord zijn, 
maar controleert niet of alle gevraagde bijlagen geüpload zijn. Aan de status van de 
voortgangsbalk kunnen dus geen rechten worden ontleend betreffende de volledigheid van uw 
Offerte. Indien in een latere fase blijkt dat onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, 
wordt de Offerte terzijde gelegd.

• Toevoegen bijlagen/beantwoording van eisen en wensen (tijdigheid)
De Potentiële Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het tijdig beginnen met het 
beantwoorden van de eisen en wensen en het uploaden van de gevraagde bijlagen in CTM. 
Eventuele vertragingen te wijten aan bijvoorbeeld de internetverbinding van de Potentiële 
Inschrijver zijn voor rekening en risico van de Potentiële Inschrijver.

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

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

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

2.8. Veiligheidsaspect
Inschrijver committeert zich door het indienen van een Offerte aan het feit dat zij medewerkers in 
dienst heeft, die naast het voldoen aan onze wensen/eisen volledige medewerking moeten verlenen 
aan een eventueel veiligheidsonderzoek namens Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een 
veiligheidsonderzoek wenst, zal Inschrijver hierover tijdig worden geïnformeerd.
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3i Gunningfase 

3.1. Subgunningcriteria
In het onderstaande overzicht staan alle subgunningcriteria vermeld.

Met het antwoord op een wens kunt u punten scoren. Het aantal punten dat u maximaal kunt scoren 
leest u in onderstaande tabel.

^SübaiinhinacrStërïa^?. *- -.WèSfngsfactorf’ ^^Maxlmalè-slcorè'^ "
Acceptatie Overeenkomst Knock out
Instemming met Eis nr. 1 Knock out
Kwaliteit, bestaande uit:

• Wens nr. 1 25% 250 punten
• Wens nr. 2 20% 200 punten
• Wens nr. 3 15% 150 punten
• Wens nr. 4 20% 200 punten

Prijs bestaande uit:
• Totaalprijs 20% 200 punten

Totaalscore kwaliteit en prijs 100 % 1000 punten

Inschrijvers die niet worden uitgesloten als gevolg van de uitsluitinggronden en knock-outcriterla, 
worden beoordeeld aan de hand van de score op de wensen.

De opdracht wordt gegund op basis van het criterium "de economisch meest voordelige Inschrijving". 
De economisch meest voordelige Inschrijving is de Inschrijving met de gunstigste 
prijs/kwaliteitsverhouding, hetgeen wordt bepaald op basis van de in dit document gestelde 
gunningcriteria.

3.2. Uitwerking Eisen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de eisen die aan de Dienstverlening worden gesteld.

Aan eisen dient onvoorwaardelijk voldaan te zijn. Offertes die niet voldoen aan de eisen, worden niet 
in beschouwing genomen, niet inhoudelijk beoordeeld, komen niet voor gunning in aanmerking en 
worden terzijde gelegd.

Opdrachtnemer verklaart:

Eis 1: dat het eindrapport uiterlijk 31 oktober 2015 gereed is en worden opgeleverd.

3.3. Uitwerking subcriterium kwaiiteit
Hierna volgt een uitwerking van de wensen die Opdrachtgever heeft ten aanzien van de uitvoering van 
de opdracht.

Wens 1Gebruikswaarde van onderzoeksresultaat
Opdrachtnemer maakt in eigen bewoording duidelijk wat het onderzoek inhoudelijk gezien 
oplevert.
Opdrachtnemer geeft aan hoe dit aansluit op de behoefte van de opdrachtgever (lettende op 
probleemstelling/doelstelling/vraagstelling van het onderzoek).

Wens 2Mate waarin activiteiten zlin uitoewerkt en beschreven
De beschreven en onderbouwde werkwijze is helder, realistisch, volledig en geeft goed inzicht 
in de aanpak.
Helder is hoe en wanneer opdrachtgever wordt betrokken.
De voorgestelde methoden en technieken zijn helder en zo volledig mogelijk uitgewerkt 
(indien van toepassing is er aandacht voor aspecten als representativiteit, non-respons, case- 
selectie, etc).
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Wens 3Realistische planning van de uitvoering van de opdracht
Haalbaarheid planning (voorgestelde overlegmomenten en afstemmingsmomenten met 
opdrachtgever en stuurgroep, oplevering tussen- en eindproducten).
Welke risico's en afhankelijkheden ziet u op het gebied van planning, de partijen waarmee u 
samen moet werken / informatie van moet krijgen om dit onderzoek uit te voeren, en overige 
zaken? Hoe wilt u de risico's beperken?

Wens 4_____ Kwaliteit van de adviseurfs^
Aantoonbare relevante kennis van en werkervaring met het onderwerp van onderzoek door 
middel van CV.
Aantoonbare relevante kennis van en werkervaring met de benodigde onderzoekstechnieken 
door middel van CV.
Onderbouwing van de kwantitatieve (aantallen) en kwalitatieve (senioriteit, specialisme, e.d.) 
inzet.

3.4. Beoordeling subgunningcriteria

3.4.1. Subcriterium kwaliteit
Per wens kunnen punten worden gescoord. Het maximaal te behalen aantal punten en het relatieve 
gewicht in het gunningmodel is per wens aangegeven. Dit leidt tot totaalscores voor de Offertes. Aan 
de Inschrijver met de hoogste totaalscore wordt de opdracht gegund.

Voor de informatie die Inschrijvers verstrekken geldt het principe van hoe meer SMART (Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht, Tijdgebonden) hoe beter.

De beoordeling van de antwoorden op cle wensen vindt plaats door het toekennen van punten 
(uitsluitend 0, 2, 4, 6, 8 en 10), waarbij de volgende norm wordt gehanteerd:

0 = niet beantwoord, 2 = siechte beantwoording, 4= onvoldoende beantwoording, 6 = redelijke 
beantwoording, 8 = goede beantwoording en 10 = uitstekende beantwoording.
Het aantai punten per vraag wordt vervolgens vermenigvuldigd met de wegingsfactor.
In geval er sprake Is van meerdere beoordelaars, is het mogelijk dat de gemiddelde score afwijkt van 
bovenvermelde punten.

3.4.2. Subcriterium prijs
Bij elke Inschrijver bepaalt het percentage dat zijn prijsstelling hoger is dan de laagste prijsstelling het 
percentage dat in mindering gebracht wordt op het maximum te behalen aantal punten. Met de score 
op dit subcriterium kan maximaal 200 punten worden verdiend.

Dp aanbieder met de meest gunstige prijs zal 200 punten scoren. De overige aanbieders zullen 
vergeleken worden aan de hand van deze prijs conform onderstaande formuie:

Score is 100-((aangeboden prijs -meest gunstige prijs)/meest gunstige prijs)*100.

Indien uit deze berekening voor Inschrijver een negatieve score voigt, zal diens score voor het 
subcriterium prijs op 0 punten worden gesteid.

Rekenvoorbeeid:
Voorbeeld aanbieding leverancier 1 is 30.000 Euro en aanbieding leverancier 2 is 40.000 Euro. 
Leverancier i heeft dus 100% van het maximaal aantal punten, 200 punten.

Score leverancier 2 is 100-((40.000-30.000)/30.000)*100.
Score leverancier 2 is 100 - 33,33 = 66,67% van het maximaal aantal punten = 133,34 punten.

3.4.3. Resultaat beoordeling
Opdrachtgever deelt schriftelijk gemotiveerd zijn gunningbeslissing en de naam van de winnende 
inschrijver mee aan alle Inschrijvers.
Indien na de voorlopige gunning blijkt dat partijen niet tot het ondertekenen van een overeenkomst 
kunnen overgaan, zal de Inschrijver met de volgende in ranking hoogst gescoorde offerte voor de 
opdracht worden benaderd, enzovoorts.
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4. Opbouw offerte

Alle aanbieders wordt verzocht bij het schrijven van de offerte in ieder geval de volgende onderdelen
op te nemen.

1. Aanbiedingsbrief

• Uw Offerte dient voorzien te zijn van een rechtsgeldig ondertekende aanbiedingsbrief.

2. Plan van aanpak: (voegen onder hoofdstuk 1 van de offerte)
• Overzicht van methoden, doorlooptijden, beslismomenten.
• Antwoord op de vragen geformuleerd onder hoofdstuk 3.3 van deze Offerteaanvraag. .
• Voor iedere in het plan van aanpak genoemde activiteit moet een schatting worden gegeven 

van de hoeveeiheid werkdagen die met de uitvoering ervan door medewerkers van de 
aanbieder gemoeid zal zijn. Indien van toepassing dient ook de aard en omvang van de inzet 
van medewerkers van Opdrachtgever te worden aangegeven.

• In het plan van aanpak dient tevens te worden opgenomen: Een opgave van de medewerking 
die u van de opdrachtgever en betrokken organisaties (gespecificeerd naar aard, omvang en 
tijdstippen) tijdens de uitvoering van de opdracht verwacht.

• Eventuele andere zaken die naar uw mening terug dienen te komen in het plan van aanpak.

3. Opgave van de uitvoerende personen welke belast worden met deze opdracht, met 
overlegging van CV's van deze personen: (voegen onder hoofdstuk 2 Van de offerte)

In de CV's dient minimaal de volgende informatie te zijn vermeld: Personalia, relevante 
opleidingen en cursussen, werkervaring. Daarbij dient te worden aangegeven voor welke functie 
hij/zij wordt ingezet.
De CV's van de bij deze opdracht in te zetten medewerkers zullen op de volgende onderdelen 
worden beoordeeld;
• De medewerker moet aantoonbare ervaring hebben met vergelijkbare werkzaamheden en 

daarbij als een onafhankelijke partij kunnen optreden. Bij de beoordeling van de kwaliteiten 
van de In te zetten medewerker(s) zijn in ieder geval de volgende punten van belang:

• Ervaring met vergelijkbaar onderzoek;
• Relevante opleidlng(en)

4. Overige aandachtspunten (voegen onder hoofdstuk 3 van de offerte)
Aandachtspunten die volgens Inschrijver van belang zijn voor de opdracht kunnen hier worden 
aangedragen.

5. Algemene gegevens van dé aanbieder conform formulier bijlage 1 (voegen als bijlage 1 
bij de offerte)

6. Prijs: (voegen als bijlage 2 bij de offerte)

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

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

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

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

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

• Alle prijzen dienen gesteld te zijn in euro's exclusief btw.
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Vraag 1 Is een laatste laatste versie van het wetsvoorstel beschikbaar?
Antwoord De laatste per direct beschikbare tekst van het wetsvoorstel is de versie die voor advies aan de 

Raad van State is aangeboden. Dit is een concept wetsvoorstel dat onder embargo wordt verstrekt.

Vraag 2 Zijn de in de aanvraag genoemde rapportages van de impactanalyse yan de VBWTN, het onderzoek 
regeldrukeffecten en leges (SIra) en de financiële consequenties voor gemeenten (Sira) voor ons 
beschikbaar?

Antwoord De impactanalyse van VBWTN Is beschikbaar via de volgende link: httD://www.verenieing- 
bwt.nl/documenten/2015/5/impactanalvse
De onderzoeken 'Regeldrukeffectén en leges' en 'Financiële consequenties voor gemeenten' zijn 
naar verwachting beschikbaar eind juli 2015 en eind augustus 2015 voor de partij die de 
onderhavige opdracht uit gaat voeren.
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r Samenvatting

Het onderzoek betreft een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de invoering van het 
wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. De analyse betreft de volgende vier 
onderdelen van het wetsvoorstel en het flankerend beleid:

1 de maatschappelijke kosten en baten van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging (tot en 
met oplevering vergeleken met de huidige situatie;

2 de maatschappelijke kosten en baten van de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek;
3 de maatschappelijke kosten en baten van het verruimen van de categorie bouwwerken 

waarvoor geen toetsing op de bouwtechnische voorschriften meer nodig is;
4 de invoering van een vrijwillige benchmark en een vrijwillig consumentendossier.

In het onderzoek wordt een groot aantal deelaspecten verkend, gekwantificeerd en voor een 
belangrijk deel ook gemonetariseerd. Dit gebeurt aan de hand van algemeen aanvaarde 
economische theorie en de gangbare leidraden en handboeken. Welvaartseffecten en 
herverdelingseffecten komen in beeld, zodat de effecten voor verschillende actoren/sectoren 
apart zichtbaar zijn. Onze visie op het onderzoek is dat het waar mogelijk ook 
aangrijpingspunten biedt voor een zo effectief mogehjke vormgeving van het beleid in de 
nabije toekomst. In het verlengde van de analyse van effecten worden waar mogelijk (en zo 
neutraal mogelijk) dergelijke beleidsopties geschetst

Inhoudelijk wordt bij de analyse van de effecten van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging 
zoveel mogelijk aangesloten bij eerder onderzoek. Het voorliggende materiaal zullen we 
globaal valideren. Daarnaast zijn twee aanvullingen/verbeteringen hier ons inziens nodig. Dit 
betreft het in kaart brengen van besparingen op transactiekosten en een betere bepaling van 
de relevante toekomstige bouwvolumes waar de efficiencywinsten op moeten worden 
gerealiseerd.

Het waar mogelijk aansluiten bij eerder verricht onderzoek verhoogt de herkenbaarheid en 
vermoedelijk daarmee ook het draagvlak voor de resultaten en het speelt tijd vrij voor dat deel 
van het onderzoek dat nog niet eerder is verricht. Het gaat hier in het bijzonder om de 
versterking van de positie van de consument langs de lijnen van (verhoogde) aansprakelijkheid 
van producenten en de (vrijwillige) introductie van benchmark^temen. Effectieve 
verbeteringen van transparantie en marktwerking langs deze lijnen kunnen belangrijke, 
positieve welvaartseffecten opleveren. Dit betreft zowel statische (betere aansluiting tussen 
vraag en aanbod) als dynamische (reputatie-effecten en bijbehorende concurrentie op 
kwaliteit) efficiencywinsten. Het EIB heeft unieke databestanden en de inhoudelijk- 
conceptuele kennis in huis om dit complexe deel van het onderzoek te kunnen verrichten.

Wij stellen daarnaast een strak tijdschema voor waar de concept eindrapportage voor de 
stuurgroep al in week 41 gereed is. Dit biedt de stuurgroep de mogelijkheid om feedback te 
geven die zorgvuldig en volwaardig in het eindresultaat kan worden verwerkt Dit verhoogt de 
betrokkenheid en het draagvlak voor de resultaten en komt de kwaliteit van het eindproduct 
ten goede. Voorafgaand hieraan stellen we een intensief proces voor van interactie met de 
begeleidingscommissie vanuit de opdrachtgever. Begeleidingscommissie en EIB komen 
gedurende het project vijf keer bijeen, waaronder de presentatie voor de stuurgroep. De 
startbijeenkomst vindt plaats in week 33; de voortgangsbijeenkomsten in week 36 en 39, de 
presentatie voor de stuurgroep in week 41, en de eindpresentatie in week 43. De opdrachtgever 
organiseert de bijeenkomsten.

Complexe inhoud, het organiseren van stevig draagvlak en het realiseren van deze doelen 
binnen een strak tijdschema is een uitdaging voor ieder projectteam. Om deze reden zet het 
EIB de zwaarste bezetting in die we kuimen bieden, met brede kennis en ervaring rond 
relevante inhoudelijke, organisatorische en beleidsgevoelige kwesties.

Het project heeft een looptijd van drie maanden en gaat per 1 augustus 2015 van start, na 
schiiftelijke opdrachtbevestiging. De totale kosten bedragen Hii^^txclusief btw.
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1 Plan van aanpak

1.1 Offerteaanvraag

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, directie Bouwen, heeft het EIB 
uitgenodigd een offerte uit te brengen voor de uitvoering van een maatschappelijke kosten- 
baten-analyse voor het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (kenmerk 
201500114.126.005).

De Ministerraad heeft het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen voor advies aan de 
Raad van State voorgedragen. Het is de bedoeling om het wetsvoorstel nog in 2015 naar de 
Tweede Kamer te sturen. Om voor de discussie met de Tweede Kamer inzicht te kunnen bieden 
in de maatschappelijke kosten en baten wil het ministerie een eerder gèmaakte mkba laten 
actualiseren op basis van het huidig wetsvoorstel.

In deze offerte,geven wij inzicht in onze aanpak en wat dit betekent voor het aantal 
onderzoeksdagen en de bijbehorende kosten.

1.2 Onderzoeksvraag 

De onderzoeksvraag is:

• Bereken de maatschappelijke kosten én baten van de invoéring van het wetsvoorstel 
kwaliteitsborging voor het bouwen.

Het wetsvoorstel bestaat uit de volgende vier onderdelen:
1 de maatschappelijke kosten en baten van het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging (tot en 

met oplevering) vergeleken met de huidige situatie waarin ten behoeve van 
vergunningverlening bouwplannen preventief getoetst wórden door gemeentelijk Bouw en 
Woning Toezicht (BWT) en waarna BWT toezicht houdt tijdens de bouw;

2 de rnaatschappelijke kosten en baten van de wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek;
3 de maatschappelijke kosten en baten van het verruimen van de categorie bouwwerken 

waarvoor geen toetsing op de bouwtechnische voorschriften meer nodig is;
4 de invoering van een vrijwillige benchmark en een vrijwillig consiimentendossier. Deze zijn 

geen wetteUjke maatregelen maar zijn wel belangrijk flankerend beleid om het 
wetsvoorstel uit te voeren.

Waarbij minimaal de volgende effecten in kaart moeten worden gebracht:
1 regeldrukeffecten, leges, financiële consequenties voor gemeenten;
2 de effecten van een meer efficiënt bouwproces;
3 de effecten van een betere kwaliteit van opgeleverde bouwwerken.

1.3 Relatie tot eerder uitgevoerde onderzoeken

Het onderzoek betreft een actualisatie van een eerder door Ecorys uitgevoerde mkba. Het is niet 
de bedoeling een nieuwe volledige mkba uit te voeren. Eerder uitgevoerd onderzoek moet de 
basis vorrnen voor de nieuwe mkba:

• de eerder uitgevoerde mkba (Ecorys in opdracht van BZK, september 2013);
• impactanalyse VBWTN (VBWTN in eigen beheer, april 2015);
• onderzoek regeldrukeffecten en leges (Sira consulting in opdracht van BZK, zomer 2015);
• financiële consequenties voor gemeenten (bestuurlijke lasten, leges, overige financiële 

consequenties) (Sira in opdracht van Instituut voor Bouwkwaliteit, zomer 2015).

In de uit te voeren mkba wordt een duidelijke relatie gelegd met de eerder uitgevoerde mkba.
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1.4 Visie op de opdracht

Met de introductie van een nieuw systeem yan (private) kwaliteitsborging in de bouw wordt een 
belangrijke stap gezet om de kwaliteit en doelmatigheid van het bouwproces te verbeteren. In 
de kern gaat het er vanuit de opdrachtgever om publieke belangen in het bouwproces zo goed 
mogelijk te borgen. Dit betekent dat belangrijke waarden als veiligheid en gezondheid 
voldoende zijn gegarandeerd en dat externe effecten van individueel gedrag voldoende in het 
proces zijn geborgd. Het borgen van publiek belang betekent uiteraard ook dat de consument, 
waaronder ook de zakelijke klanten van de bouw, hun individuele wensen zo goed mogelijk 
kunnen realiseren. De overheid zorgt hier voor spelregels waarbinnen dit proces zo optimaal 
mogelijk moet kunnen verlopen. Juist op dit punt, het zo effectief en doelmatig kunnen 
realiseren van individuele wensen, zouden de voordelen van de nieuwe aanpak moeten liggen.

Aansluiting bij eerdere studies
In de oorspronkelijke MKBA is een aantal belangrijke efficiencywinsten van een privaat stelsel 
van kwaliteitsborging in beeld gebracht. De variant ’privaat’ sluit vrij goed aan bij het thans 
voorziene systeem, waarbij de fasering nog wel nader moet worden bekeken. Voor het overige 
geldt dat onze visie op dit punt is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat al beschikbaar is. 
Rond de kwaliteitsborging zien we enkele punten waar nadere validatie en aanvulling op zijn 
plaats lijkt. Dit betreft ten eerste de volume-effecten. De ontwikkeling van het aantal 
bouwwerken is niet constant in de tijd en er zal op lange termijn naar verwachting bovendien 
een belangrijke verschuiving optreden van nieuwbouw naar renovatie en groot onderhoud. Dit 
is relevant voor de omvang van de welvaartseffecten, die immers zowel een prijs- als een 
volumecomponent kennen.

Aanvulling en aanscherping op onderdelen
Voorts is het zaak om de berekende efficiencywinst op basis van het verschil in het aantal 
contractueel gewerkte uren zoals Ecorys heeft gedaan, ten minste nog eens langs de literatuur 
van privatisering te leggen. Op theoretische gronden is de gekozen aanpak middels verschillen 
in contractueel gewerkte uren voor discussie vatbaar. De orde van grootte van het effect lijkt op 
het eerste gezicht echter niet onredelijk. Een globale toetsing aan de hand van de literatuur is 
een kosteneffectieve stap om dit vrij belangrijke effect te valideren.
Ook is het zaak om expliciet aandacht te besteden aan verlaging van transactiekosten. Een 
voordeel van het nieuwe systeem is dat er meer activiteiten in dezelfde hand komen te zitten. 
Dit beperkt de hoeveelheid dubbel werk en zorgt voor efficiencywinst en is daarmee ook een 
welvaartswinst die moet worden meegenomen.
Ten slotte is het zaak om de effecten van vrijstelling van toezicht apart in beeld te brengen, 
waarbij wij ons zoveel mogelijk zullen baseren op het door Sira uitgevoerde onderzoek.

Versterking van de positie van de consument
Onze visie op de opdracht is om rond deze onderwerpen, zoals gezegd, zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij hetgeen op tafel ligt en alleen op hoofdpunten aan te vullen en te valideren. Deze 
aanpak heeft als voordeel dat er waar mogelijk continuïteit wordt geboden en vooral dat er ook 
voldoende tijd beschikbaar blijft om dat deel van het onderzoek te verrichten dat tot op heden 
geen of weinig aandacht heeft gehad. Het gaat hier dan in het bijzonder om het beleid gericht 
op versterking van de positie van de consument. Dit verloopt zowel via de lijn van de 
aanscherping van de aansprakelijkheid van producenten als via het versterken van 
reputatiemechanismen (benchmarking) in de markt, waarmee statische en dynamische 
efficiencywinsten zijn te realiseren. Het potentiële belang hiervan is groot en het is dan ook 
zaak hier goed aandacht aan te besteden en ook inzichtelijk te maken onder welke condities de 
voordelen (het best) zijn te realiseren.
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Toekomstgericht
Hiermee komen we ook tot een ander aspect van onze visie op de opdracht. Het EIB heeft veel 
ervaring met beleidsgericht onderzoek zowel in het kader van kosten-batenanalyse als bij 
andere studies waar effecten van overheidsbeleid in beeld worden gebracht. Het is naar onze 
opvatting het meest waardevol als analyses van overheidsbeleid ook behulpzaam zijn bij de 
nadere vormgeving en uitwerking van beleid. De keuze om tot een nieuw systeem over te gaan 
is gemaakt. De belangrijke vragen voor het vervolg zijn welke deelaspecten veel aandacht 
moeten krijgen, welke risico’s moeten worden onderkend en hoe de maatschappelijke 
voordelen zoveel mogelijk kunnen worden gerealiseerd tijdens de implementatie. Opties voor 
beleid, die in het verlengde van de analyse van effecten zich aandienen, zullen, waar mogelijk 
(en zo neutraal mogelijk) worden geschetst.

Draagvlak
Ten slotte gaan wij ervan uit dat het voor de opdrachtgever belangrijk is dat de analyses en 
resultaten zo veel mogelijk worden herkend en erkend. Draagvlak bij de verschillende actoren 
is belangrijk om tot succesvolle implementatie te komen. Dit moet bereikt worden binnen een 
vrij krap tijdschema en dit stelt hoge eisen aan de aanpak. Dit is ook een reden om resultaten 
die eerder al zijn gerealiseerd en die breder zijn gedeeld niet onnodig ter discussie te stellen en 
zoveel mogelijk door te pakken op wat er ligt en ons te concentreren op belangrijke nieuwe 
zaken. Voor het draagvlak is het belangrijk om voldoende tijd vrij te maken voor communicatie 
en terugkoppeling. Het proces wordt ook zo ingericht dat er voldoende ruimte is voor zowel de 
begeleidingscommissie als de stuurgroep om de resultaten te internaliseren en dat het EIB de 
commentaren effectief kan verwerken. Ook voor de stuurgroep is het een belangrijk voordeel 
als men weet dat inhoudelijk terecht commentaar vervolgens ook tot bijstelling leidt. Dat 
vergroot de betrokkenheid van partijen en verhoogt ook de kwaliteit van het eindproduct. Om 
deze reden'is de planning er op gericht dat een concept eindrapport in een relatief vroeg 
stadium beschikbaar is. Dit is uiteraard ook van belang om de harde deadline van eind oktober 
gegarandeerd te halen.

1.5 Inhoud

Het wetsvoorstel bestaat uit vier bouwstenen waarvan de maatschappelijke kosten en baten 
worden geanalyseerd:

Nieuw stels.el van. . 
;'kwaliteitsborgirig: 

(tot en .met oplevering).

B ... . 'Wijzigi.rigeri van ■
het Burgerlijk-Wetboek ten vv 

behoeve van de positie van de! 
bouwconsurhent •'

:,G. Verruiming, va n de 'categorie 
’ ■ bouwwerken waaiwoor'geen 
; -.toetsing op de-bouwtechnische 

. Amprschriften meer. nodig is

■ ■ - ■'Invoering van'een' ' '' 
vrijwillige'be.richmark en .een.-.. 

- vrijwillig, consumentendossier,

Voor realisatie van de m.kba worden de methodieken gehanteerd die uiteengezet worden in:
« De OEI leidraad;
• De aanvullingen op de OEI leidraad;
• De algemene leidraad voor maatschappelijk kosten-batenanalyse van het CPB en het PBL.

De mkba gaat uit van de huidige wetgeving als nulaltematief en de voorgestelde wetge'ving plus 
flankerend beleid als projectaltematief. Door het daarnaast benutten van de EIB-studie 
‘Investeren in Nederland’ wordt inzichtelijk wat veranderingen in het volume en samenstelling 
van de bouwproductie betekent voor het effect van het wetsvoorstel. De maatschappelijke 
kosten en basten worden op landelijk niveau inzichtelijk gemaakt. Voor het overige geldt de 
beschreven visie dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij wat al beschikbaar is. Het
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beschikbare materiaal wordt globaal getoetst. Bij een globale toetsing worden in beginsel 
eerdere anal}rses en berekeningen gehanteerd, tenzij er belangrijke redenen zijn om af te 
wijken.

Het onderzoek resulteert in:
® Een presentatie van de concept eindresultaten van de analyse van de maatschappelijke 

kosten en baten van het wetsvoorstel voor de Stuurgroep kwaliteitsborging.
• Het rekenmodel (of ‘cockpit’) inclusief de gebruikte variabelen.
• Een eindrapport, elektronisch (PDF-formaat). Het eindrapport bevat in ieder geval: 

samenvatting, overzicht van de rekenresultaten, beschouwing over de relatie met eerder 
uitgevoerd onderzoek en beschrijving van de onderzoeksmethodiek, rekenmodel, 
uitgangspunten en gebruikte variabelen, en in het verlengde daarvan handvatten voor 
beleid.

Hierna volgt nu de uitwerking per bouwsteen. De betrokkenheid van de opdrachtgever bij de 
inhoud en de wijze waarop wordt weergegeven in paragraaf 0.

A ■ Kwaliteitsborging

Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging door private partijen komt in de plaats van 
preventieve toetsing en toezicht tijdens de bouw door gemeentelijk Bouw en Woning Toezicht. 
Dit heeft twee effecten: lagere kosten van het toezicht en het effect van ander toezicht op de 
kwaliteit van de gebouwen. De eerdere mkba laat hier al veel van zien.

Hogere efficiency door minder dubbel werk, meer maatwerk en markteffidency 
Door private toetsing wordt de efficiency verhoogd via private prikkels (kortere doorlooptijd) en 
via meer vrijheidsgraden voor maatwerk (lagere kósten). De gemeente moet zich daarnaast nog 
verdiepen in een project, terwijl dit via private borging minder het geval hoeft te zijn (voorkomt 
dubbel werk). Dit leidt tot een besparing op de transactiekosten. Dit aspect is in de eerdere 
mkba niet meegenomen. Voorstel is dit nu wel te doen door in te schatten hoeveel uren per 
vergunning, naar type werk, uitgespaard worden door maatwerk te bieden en dubbel werk te 
verminderen. De impactanalyse van VBWTN geeft aanknopingspunten voor de bepaling van de 
ómvang van de uit te sparen kosten.

Actualisatie van het relevante projectaltematief Privaat
Het Projectaltematief 1 “Privaat” uit de eerdere mkba heeft veel verwantschap met het 
uiteindelijke wetsvoorstel en wordt daarom benut en geactualiseerd door 1) na te gaan wat 
anders/nieuw is in het wetsvoorstel, 2) de aannames opnieuw langs te lopen, en 3) waar 
noodzakelijk aan te passen of in te vullen. De andere projectaltematieven zijn niet meer 
relevant en vervallen. De impactanalyse van VBWTN wordt gebruikt om de inschatting van de 
toetsingskosten en consequenties voor gemeenten te verifiëren en indien nodig aan te passen.

In grote lijnen besparen gemeenten op apparaatskosten, waar apparaatskosten bij de nieuwe 
partijen (toelatingsorganisatie, instmmentbeheerder eh kwaliteitsborger) tegenover staan. De 
VBWTN impactanalyse geeft hiervoor houvast: de resultaten van de eerdere mkba worden 
hiermee getoetst, en indien nodig aangepast. Ook zijn er herverdelingseffecten (leges die baten 
zijn voor gemeenten en kosten voor anderen). Verkorting van doorlooptijden kan leiden tot 
verminderde rentelasten (zoals in de eerdere mkba is opgenomen) en tot minder onzekerheid 
bij marktpartijen.

De financiële'consequenties van de gefaseerde invoering van de wet worden zo goed mogelijk 
in de mkba meegenomen. Bij gefaseerde invoering is het schokeffect kleiner met bijvoorbeeld 
gevolgen voor scholing- en afvloeiingskosten. Potentiële kosten en baten worden voor een deel 
later gerealiseerd dan zonder gefaseerde invoering. De analyse van de gevolgen van deze 
fasering wordt verder verrijkt door op basis van de jaarlijkse Verwachtingen en de ‘Investeren 
in Nederland’-studie van het EIB de huidige en verwachte toekomstige hoogte en samenstelling 
van bouwvergunningen (bijvoorbeeld meer renovatie dan vroeger) mee te nemen.
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Onderstaand overzicht geeft nog eens aan welke onderdelen voor dit onderwerp gebruik maken 
van de eerdere mkba en welke onderdelen aanvullend zijn op de eerdere mkba.

Onderwerp Aanpak

Eerder üitgevoerde mkba 
Organisatiekosten

Looptijdkosten en 
toetsingskosten

Opleidings- en 
aMoeiiiigskosten

Actualiseren; voorts globale, toets. Fasering meenemen.

Aanvullen/verbeteren met impactanalyse VBWTN. Fasering 
meenemen. Verrijken door het huidige en verwachte volume en 
de samenstelling van bouwvergunningen (bijvoorbeeld meer 
renovatie dan vroeger) mee te nemen, op basis van de EIB- 
studie‘Investeren in Nederland’.

Actualiseren; globale toets. Fasering meenemen.

Leges effect, 
omzet toetsers

Fasering meenemen. Verrijken door het huidige en verwachte 
volume en de samenstelling van bouwvergunningen 
(bijvoorbeeld meer renovatie dan vroeger) mee te nemen.

Risico vertraging, 
brandveiligheid, 
bouwtechnische en 
esthetische kwaliteit

Kwalitatieve toelichting op de te verwachten dynamische 
effecten van private kwaliteitsborging in het verlengde van de 
eerdere mkba.

Aanvulling

Transactiekosten Aandacht voor het terugdringen van dubbel werk als beperking 
van transactiekosten, door een inschatting van hoeveel urén 
hierdoor bespaard worden. Fasering hierbij meenemen.

Beleidsopties In het verlengde van de analyse van effecten worden waar 
rhogelijk (en zo neutraal mogelijk) beleidsopties geschetst, 
bijvoorbeeld in rélatie tot de fasering.
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B Verbetering positie van de consument

De wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek die tot doel hebben de positie van de consument te 
verbeteren betreffen drie zaken: 1) het verlengen van het opschortingsrecht van 3 naar 15 
maanden bij oplevering van de woning, 2) het vergroten van de aansprakelijkheid van de 
aannemer voor de gebreken die ook aantoonbaar waren bij oplevering, en 3) het verplicht 
aanbieden van de mogelijkheid van een verzekering tegen verborgen gebreken door de 
aannemer. Hiermee worden aannemers geprikkeld verborgen gebreken te voorkomen.

Aansprakelijkheid: betere incentives leveren welvaartswinsten op
Vergroting van de aansprakelijkheid van aannemers, via een andere omgang met verborgen 
gebreken en verlenging van de 5%-regeling, zo^ ervoor dat de opbrengsten van preventie van 
gebreken toenemen. Een aannemer moet vooraf keuzes maken hissen investeren in preventie 
(voorkomen van fouten en faalkosten) en betalen voor herstelwerkzaamheden achteraf (fouten 
achteraf corrigeren en oplossen) . In het algemeen geldt dat het niet doelmatig is om alle 
denkbare fouten en gebreken ‘voor te zijn’. Er zijn nu eenmaal zaken die veel zouden kosten in 
de preventie, terwijl het achteraf oplossen van de eventueel zich aandienende problemen vrij 
eenvoudig en goedkoop kan plaatsvinden. Er zijn omgekeerd ook in de huidige situatie 
uiteraard de nodige preventieve maatregelen die worden getroffen om hoge kosten achteraf 
voor de aannemer te vermijden. Het gaat hierom de preventieve maatregelen die meer 
opleveren dan ze kosten (in de vorm van achteraf niet hoeven te herstellen), maar die toch niet 
van de grond komen omdat de kosten niet of niet voUedig bij de aannemer komen te liggen, 
maar bij de opdrachtgever of consument terecht komen. Hier kan versterldng van de positie van 
de consument voor welvaartswinst zorgen. Een betere verdeling van aansprakelijkheid c.q. 
risicovèrdeling heeft daarnaast ook voordelen in de sfeer van minder geschillen over 
bouwgebreken.

Bescheiden effect van verplicht aanbieden verzekering
Voor het verplicht aanbieden van de verzekerde garantie wordt een beknopte inventarisatie 
gemaakt van de impact van de huidige 85% woningen die al onder een garantie vallen. 
Informatie moet worden verkregen van bestaande waarborginstellingen: gevraagde 
verzekeringspremies geven bijvoorbeeld een indicatie van de huidige kosten (en baten). 
Vervolgens zal de impact op de resterende 15% ingeschat worden. Dit betreft bijvoorbeeld een 
welyaartseffect van meer keuzevrijheid. De baten op dit punt zijn naar verwachting op macro- 
economische schaal bescheiden, maar mogelijk voor individuele consumenten wel relevant.
Ook zullen de kosten van het faillissementsrisico hierin betrokken worden. Buitenlandse lessen 
bieden voorts handvatten voor beleidsopties om het maximale voordeel voor de consument te , 
bereiken.

Het onderzoek biedt voor het realiseren van de genoemde voordelen handvatten. Uit het EIB- 
onderzoek ‘Eindgebruiker en opdrachtgever in de bouw: lessen uit het buitenland’ wordt geput 
om de voordelen van deze wijzigingen op basis van buitenlandse lessen te kwantificeren. De 
representativiteit van deze lessen wordt hierbij in ogenschouw genomen. Indicaties van het 
volume en kosten iri Nederland worden daarnaast voor zover mogelijk mede gebaseerd op het 
beeld uit bouwkundige rapportages van Vereniging Eigen Huis. Met Nederlandse informatie is 
een beeld te vormen van hoe vaak het in Nederland voorkomt dat de herstelkosten hoger zijn 
dan de preventiekosten Waren geweest.
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C Verruiming vergunningsvrij bouwen 

Minder toezicht kost minder
Het wetsvoorstel regelt'ook een verruiming van de bouwwerken waarvoor geen toetsing op 
bouwtechnische voorschriften nodig is. Dit zijn bouwwerken als dakkapellen, schuurtjes en 
carports die in de huidige situatie vanwege welstandeisen alleen vergunningplichtig zijn als zij 
zich aan de voorzijde van de woning bevinden. Het effect van dit onderdeel is dat 
maatschappelijk de kosten van dit toezicht worden uitgespaard. Sira heeft naar de omvang 
hiervan onderzoek gedaan in het kader van het Bouwbesluit 2012. In beginsel wordt bij de 

' uitkomsten van dit Sira onderzoek aangesloten. Deze worden globaal getoetst. Wel wordt de 
nadere analyse van de impact van een andere hoogte en samenstelling van de 
vergunningenbehoefte in de toekomst (meer renovatie) meegenomen.

D Vrijwillige benchmarking en vrijwillig corlsumentendossier

Transparantere markt zorgt voor goede aansluiting tussen vraag en aanbod 
Door invoering van een goed benchmarksysteem ontstaat meer transparantie in de markt. 
Consumenten kunnen aanbieders beter met elkaar vergelijken en vinden sneller hun weg bij 
het zoeken naar een geschikte opdrachtnemer. Zelfs al zou de kwaliteit van de aanbieders op de 
markt niet veranderen, dan zouden alleen al langs .dit kanaal belangrijke welvaartswinsten 
kunnen worden behaald doordat vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten. In de huidige 
markt zijn de informatiekosten hoog. Consumenten kunnen vaak moeilijk bepalen welke 
aanbieder voor hen het meest geschikte aanbod kan realiseren. Een beoordelingssysteem dat 
laat zien welke aannemers het meest geschikt zijn voor welk soort werken en projecten, kan 
omvangrijke voordelen oplevereh. We weten dit uit reeds beschikbare informatie. Het EIB 
beschikt namelijk over unieke informatie over aanbestedingen en verschillen in prijs en 
kwaliteit van concurrerende biedingen. Meer transparantie vertaalt zich in minder zoekkosten 
en een betere aansluiting tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gegeven de specifieke 
opdracht. Op basis van verschillen in prijs en kwaliteit tussen biedingen en op grond van de 
tijdswaardeting van consumenten en zakelijke partijen wordt in het onderzoek een indicatie 
gegeven van de efficiencywinsten die het gevolg zijn van deze vorm van benchmarking. Hierbij 
wordt waar mogehjk voortgebouwd op voorbeelden uit het buitenland van (al dan niet 
vrijwillige) benchmarking systemen, zoals in Denemarken en Groot Brittannië, en wordt de 
relatie gelegd met systemen die in Nederland in opkomst zijn.

Dynamische efficiency; reputatiemechanismen leiden tot meer kwaliteit 
Bovenstaand systeem zal naar verwachting ook leiden tot dynamische efficiencywinsten. 
Naarmate de prestaties van bouwbedrijven beter zichtbaar worden, hebben bedrijven er meer 
belang bij hun klanten beter te bedienen en te investeren in hun reputatie, want kwaliteit wordt 
beter beloond. Zij hoeven dan niet alleen op prijs te concurreren, maar het loont orn zich te 
onderscheiden op kwaliteit. In potentie zijn hier belangrijke (aanvullende) welvaartseffecten te 
verwachten, al is de kwantificering hiervan lastiger. We zullen onderzoeken wat er in de. 
economische literatuur bekend is over de omvang van dergelijke reputatie-effecten. Waar 
mogelijk worden aan de hand van illustratieve berekeningen de effecten gekwantificeerd om 
het belang ervan te duiden. Hierbij wordt rekening gehouden met het vrijwillige aspect van de 
implementatie en de mogelijkheden om bedrijven te prikkelen om mee te doen.
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1.6 Proces

De inbreng van opdrachtgever en de planning van het onderzoek worden als volgt ingevuld om 
het geschetste eindresultaat te bereiken.

Projectbegeleiding en rol opdrachtgever

Het projectteam wordt ondersteund door een begeleidingscommissie vanuit de opdrachtgever. 
De begeleidingscommissie fungeert als klankbord voor het projectteam tijdens en tussen 
bijeenkomsten met opdrachtgever. De projectleider en begeleidingscommissie komen 
gedurende het project vijf keer bijeen, waaronder de presentatie voor de stuurgroep. De 
startbijeenkomst vindt plaats in week 33; de voortgaingsbijeenkomsten in week 36 en 39, de 
presentatie voor de stuurgroep in week 41, en de eindpresentatie in week 43. De opdrachtgever 
organiseert de bijeenkomsten.

Het EIB wil graag in nauwe interactie met de begeleidingscommissie de keuzes rond 
uitgangspunten voor het onderzoek bepalen. Daarmee wordt kennis gemobiliseerd en 
uitgewisseld, wat de kwaliteit ten goede komt en de leden van de begeleidingscommissie 
vervolgens ook beter ih staat stelt om waar gewenst zelf inhoudehjke toelichting op zaken te 
kunnen geven. Qua proces is dit geborgd door frequent overleg met de begeleidingscommissie 
en in bredere zin door tijdig te presenteren voor de stuurgroep. Opdrachtgever wordt voorts 
gevraagd alle bekende onderzoeken en informatie te delen met het EIB.

Planning

Het volgende schema geeft weer hoe het EIB het proces en de planning ziet. Zowel de 
inhoudelijke activiteiten als de beoogde weken voor bijeenkomsten zijn weergegeven. Door de 
timing is voldoende gelegenheid feedback te verwerken en de bijeenkomst met de stuurgroep te 
gebruiken orn draagvlak te creëren. Door stakeholders tijdig bij het onderzoek te betrekken en 
feedback volwaardig mee te nemen geeft de meeste kans om de potentiële maatschappelijke 
baten ook tot stand te brengen.

Het onderzoek start op 1 augustus 2015. De werkzaamheden worden uiterlijk 31 oktober 2015 
afgerond. Deze opleveringstermijn kan alleen worden gerealiseerd als de schriftelijke 
opdrachtverstrekking voor 1 augustus 2015 plaatsvindt. Bij het schema hoort een nadere 
uitwerking per regel.

\'1 Uitgangspunten uitwerken
Het EIB start in augustus meteen met het uitwerken van de uitgangspunten voor het 
rekenmodel. Hierbij wordt aangesloten bij de eerdere mkba en andere relevante rapportages 
(Sira, VBWTN).

2 Startbijeenkomst
De startbijeenkomst is om kennis uit te wisselen, verwachtingen nader af te stemmen en om 
werkafspraken te maken. Dit is belangrijk voor een goed verloop van het verdere proces.

3 Uitgangspunten vaststellen
Voordat begonnen wordt met het daadwerkelijk berekenen van kosten en basten worden 
tijdens een bijeenkomst met de begeleidingscommissie het rekenmodel en de invoervariabelen, 
de uitgangspunten, gepresenteerd. Toegelicht wordt (1) hoe de uitgangspunten relevant zijn 
voor de maatschappelijke kosten en baten van het wetsvoorstel, (2) hoe de uitgangspunten 
aansluiten op de leidraden voor mkba’s, en (3) wat de bron is voor de invoervariabelen. 
Vervolgens is er gelegenheid voor overleg om deze uitgangspunten verder aan te scherpen met 
feedback van de begeleidingscommissie. Insteek is hier de uitgangspunten definitief vast te 
stellen en, voor zover dit niet volledig gaat, resterende uitgangspunten door middel van digitaal 
en/of telefonisch overleg vast te stellen.
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4 Uitkomsten berekenen en analyse
Na verwerking van de feedback van de begeleidin^commissie gaat het EIB daadwerkelijk 
rekenen. Hierbij wordt de inhoudelijke aanpak per touwsteen gevolgd zoals beschreven in 
paragraaf 1.5. Op basis van de uitkomsten worden ook voorlopige analyses opgesteld, en daar 
waar kwantitatieve inschattingen niet haalbaar of realistisch zijn, wordt een kwalitatief beeld 
geschetst.

5 Concept uitkomsten bespreken
In aanloop naar de te geven presentatie voor de stuurgroep worden de concept uitkomsten 
besproken met de begeleidingscommissie. Door dit begin oktober te plannen is er gelegenheid 
om zowel de feedback uit dit overleg, als ook de feedback die nog volgt uit de bijeenkomst met 
de stuurgroep grondig mee te nemen. Tevens biedt dit de gelegenheid om op basis van de 
resultaten tot dusver vast te stellen welk onderwerp nog de meeste verdieping nodig heeft en 
waarop de nadruk in de laatste maand komt te liggen.

6 Feedback begeleidingscommissie verwerken
Na de bijeenkomst met de begeleidingscommissie wordt de feedback verwerkt en wordt 
overeenstemming bereikt over hetgeen gepresenteerd gaat worden aan de stuurgroep. 
Afstemming tijdens deze week gebeurt met digitaal en/of telefonisch overleg.

7 Presentatie concept uitkomsten
In de tweede week van oktober worden de concept uitkomsten gepresenteerd aan de 
stuurgroep. Naast dat dit waardevolle feedback oplevert, vanuit verschillende geledingen, wordt 
hier ook nadrukkelijk draagvlak bij de deelnemende orgaiüsaties nagestreefd. Het is daarom 
van belang dat de stuurgroep zo compleet mogelijk aanwezig is. Voorts geeft de presentatie 
naast inhoud ook duidelijk inzicht in de totstandkoming van deze inhoud en de verhouding tot 
de eerdere mldia.
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8 Feedback stuurgroep verwerken
Net als na de bijeenkomst met de begeleidingscommissie wordt de feedback van de stuurgroep 
verwerkt. In aanloop naar de definitieve bespreking is er intensief digitaal en/of telefonisch 
contact over de wijze waarop de feedback wordt verwerkt.

9 Definitief eindresultaat bespreken
Twee weken na de presentatie aan de stuurgroep legt het EIB het definitieve eindresultaat neer. 
De hoofdlijnen zijn tijdens de eerdere bijeenkomsten al vastgelegd. Daarom gaat het hier vooral 
om feedback op nuances, en het corrigeren van reken- en schrijffouten.

10 Laatste punten verwerken
De opmerkingen op het definitieve eindresultaat worden verwerkt om uiterlijk 31 oktober naar 
tevredenheid op te leveren.

11 Oplevering aan opdrachtgever
Bij het volgen van het hiervoor geschetste proces is het volgens afspraak tijdig opleveren van 
een actualisatie van de eerdere mkba, met draagvlak en ruime gelegenheid voor input, goed te 
realiseren.

1.7 Risico’s

Het plan van aanpak gaat gepaard met enkele risico’s. De belangrijkste zijn de volgende en 
toegelicht wordt hoe het EIB hiermee omgaat.

Aanpak andere onderzoeken
Ondanks dat globaal getoetst wordt of de eerdere onderzoeken voldoende informatief zijn, kan 
blijken dat sommige informatie niet volledig voldoet voor gebruik in een mkba. Het EIB maakt 
dan eerst een inschatting of de gehanteerde methode wel resulteert in een acceptabele proxy 
voor het effect van het daadwerkehjke mechanisme. Zo ja, dan wordt alleen het correcte 
mechanisme beschreven. Zo nee, dan wordt wanneer het aspect potentieel materiële impact 
heeft op het eindresultaat opnieuw, met gebruikmaking van kennis uit de welvaartseconomie, 
geanalyseerd. De tijd die dit kost, gaat in overleg met opdrachtgever ten koste van de 
vóorgestelde verrijking op andere punten.

Haalbaarheid planning
Er is beperkt tijd tussen start en oplevering van het project. Het is daarom zaak tijdig met 
materiaal richting opdrachtgever (en stuurgroep) te gaan omdat krachtig bijsturen geen optie is. 
De richting van het gehele onderzoek is daarom leidend in de bijeenkomsten: past de richting 
van de verschillende resultaten bij de perceptie van opdrachtgever en partijen? Door de 
gekozen timing is bijvoorbeeld voldoende gelegenheid feedback te verwerken en de 
bijeenkomst met de stuurgroep te gebruiken om draagvlak te creëren. Door de stakeholders 
tijdig te betrekken en feedback mee te nemen is de beste kans verzekerd om de gewenste 
kwaliteit en draagvlak binnen de strakke planning te realiseren.

Informatie Vereniging Eigen Huis
Voor de gevolgen van de uitbreiding van de aansprakelijkheid van aannemers zou het EIB graag 
gebruik maken van informatie over de huidige geleverde kwaliteit van woningen, 
opleverpunten en bijbehorende kosten. Hiermee is bijvoorbeeld een beeld te vormen over hoe 
vaak het voorkomt dat de herstelkosten hoger zijn dan de preventiekosten waren geweest. 
Inschatting is dat Vereniging Eigen Huis, en eventueel andere partijen uit de stuurgroep, 
hierover informatie ter beschikking kan stellen om de uitkomsten voor de Nederlandse situatie 
zo relevant mogelijk te maken. Wanneer de beschikbare Nederlandse informatie onvoldoende 
is, zal meer op eigen waarneming en buitenlandse lessen vertrouwd worden.

Informatie reputatie-efFect
Voorgesteld wordt de maatschappelijke kosten en baten van viijwilhge benchmarking en een 
vrijwillig consumentendossier onder andere te baseren op het effect van het toegenomen 
belang van reputatie. Op dit onderdeel is het EIB afhankelijk van de beschikbaarheid en
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representativiteit van (internationaal) onderzoek: de toepasselijkheid van algemeen onderzoek 
naar de reputatie van bouwbedrijven is voor deze offerte niet onderzocht. Het EIB zal duidelijk 
communiceren wat de praktische waarde is van de uitkomst op dit punt.

1.8 Projectorganisatie

Economisch Instituut voor de Bouw

De stichting EIB is een toonaangevend onderzoeksbureau voor toegepaste bouweconomische 
analyse dat zowel in opdracht als op eigen initiatief onderzoek verricht voor marktpartijen en 
overheid. Doel van het instituut is het op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze 
bevorderen van kennis van economische en sociale vraagstukken die betrekking hebben op of 
van betekenis zijn voor de Nederlandse bouwnijverheid in de ruimste zin van het woord 
(infrastructuur, wonen, enz.).

Een kerncompetentie van het EIB is het analyseren van overheidsbeleid in de gebouwde 
omgeving. Hiertoe zijn in de achterliggende jaren diverse kosten-batenanalyses en effectstudies 
verricht, zowel in opdracht van publieke en private opdrachtgevers als op eigen initiatief Het 
EIB heeft ook ruime ervaring met het doorrekenen van de effecten van aanpassingen van 
regelgeving in de praktijk. Wij zijn zelfstandig in staat alle benodigde berekeningen te maken 
en beschikken over voldoende expertise om alle gevraagde effecten in kaart te brengen.

Eerdere analyses van bouwregelgeving door het EIB

Het EIB heeft eerder effect-analyses van veranderingen in regelgeving uitgevoerd betreffende 
het bouwbesluit. In 2011 is door het EIB in opdracht van het ministerie van BZK (WWI) het 
rapport ‘Bouwen voor kwaliteit, onderzoek naar mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit 
van bouwwerken te realiseren’ uitgebracht. In dat onderzoek is onder ander het Bouwbesluit 
2012 geanalyseerd om door aanpassingen van bepaalde voorschriften en de toepassing daarvan 
te vereenvoudigen een betere prijs-kwaliteitverhouding in de woningbouw te realiseren. In deze 
analyse stond het doorrekenen van de kosten en baten van concrete maatregelen centraal. 
Hiertoe heeft het EIB zelf de vereiste bouwkundige berekeningen alsmede de uitwerking in 
maatschappelijke kosten en baten verricht. Dit onderzoek ‘Bouwen voor kwaliteit’ naar de 
mogehjkheden om een betere prijs/kwaliteit verhouding van bouwwerken te realiseren is één 
voorbeeld van de ervaring die het EIB heeft in het doen van maatschappelijke kosten baten
analyse en onderzoek naar bouwregelgeving.

Een ander voorbeeld is het onderzoek ‘Kostenmodel omgevingsrecht’ dat het EIB heeft verricht 
voor het ministerie van I&M. Hierbij is een model ontwikkeld waarmee bouwregelgeving kan 
worden doorgerekend in termen van effecten voor bouwprojecten. Daarnaast heeft het EIB voor 
de toenmalige Rijksbouwmeester met ‘Succesvol Binnenstedelijk Bouwen’ onderzoek gedaan 
naar de maatschappelijke kosten én baten van binnenstedelijk bouwen en 
verbetermogelijkheden. Het EIB beschikt over uitgebreide sectorale kennis, databestanden en 
kwantitatieve modellen rond bouwproductie en het gebruik van gebouwen. Het EIB heeft brede 
ervaring in het ontwikkelen en toepassen van toekomstverkenningen voor beleidsanalyses, die 
gebruikelijk zijn voor het analyseren van investeringsprojecten en beleidsanalyses in 
Nederland, waarbij een visie op mogelijke lange termijn effecten is vereist.

Het EIB heeft in opdracht van het ministerie van BZK onderzoek gedaan naar voorbeelden uit 
het buitenland om de prestaties van de bouw op het gebied van innovatie en de invloed van de 
eindgebruiker en opdrachtgever te verbeteren. Op basis van een gespreksronde in vijf Europese 
landen en een internationale conferentie met experts uit deze landen, heeft het EIB enkele 
relevante lessen getrokken voor Nederland. Uit het onderzoek volgden twee onderwerpen die 
op korte termijn in Nederland overgenomen kunnen worden: 1) het versterken van 
reputatiemechanismen en transparantie door de verbetering van de meting van prestaties in 
het verleden (past pérformance/benchmarking) van bouwbedrijven, en 2) het versterken van 
prikkels door verbetering van het garantiestelsel en een eventuele verlenging van het 
opschortingsrecht, om bij de kwaliteit van het product beter rekening te houden met langjarig 
gebruik (na de oplevering) en verbetering van de nazorg.
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Expertise op het gebied van mkba

Naast bovengenoemde mkba’s op bet gebied van regelgeving heeft het EIB ook mime ervaring 
met andere type mkba’s en effectenstudies. Zo heeft het EIB op het gebied van de 
krimpproblematiek afzonderlijke mkba’s uitgevoerd voor de drie krimpgebieden Parkstad 
Limburg (2010), Eemsdelta (2011) en Zeeuws-Vlaanderen (2013). Door het EIB zijn ook 
andersoortige mkba’s uitgevoerd om maatregelen te evalueren; een MKBA om het gebmik van 
betonpuingranulaat als toeslagmateriaal voor beton te stimuleren, de MKBA 
Energiebesparingscenario’s in opdracht van Uneto/VNI, de MKBA GeoBrain 
funderingsteichnieken in opdracht van Deltares, MKBA Andere opzet onderhoudswerk wegen 
voor Bouwend Nederland en Rijkswaterstaat. Het EIB beschikt over een brede ervaring in het 
waarderen van externe effecten en het vertalen van economische ontwikkelingen in fysieke 
effecten, zowel pp het gebied van vervoer als voor de gebouwde omgeving. Het EIB heeft enkele 
jaren géleden voor het ministerie van VROM onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een 
slimmere inzet van het rijksinstmmentarium voor het stimuleren van de 
woningbouwproductie na 2009.

Beleidsanalyse is in het algemeen een kernactiviteit van het EIB en het zou te ver voeren om 
alle beleidsstudies van het EIB op te sommen. Wel willen we opmerken dat beleidsstudies in 
het algemeen uitnodigen om te denken vanuit het raamwerk van een mkba. Om beleidseffecten 
te kunnen berekenen moet immers de wereld met het te analyseren nieuwe beleid worden 
afgezet tegen een referentiesituatie of nulaltematief. Het verschil tussen effectstudies en 
mkba’s is dat in mkba’s vaak meer aandacht wordt besteed aan de financiële waardering van 
effecten, maar in veel andere opzichten is de aanpak en filosofie vergelijkbaar.
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Projectteam

De actualisatie van de mkba ten behoeve van het wetsvoorstel kwaliteitsborging stelt hoge 
eisen aan de samenstelling van het projectteam. Er moet conceptueel-inhoudeüjk complex 
onderzoek worden verricht in een gevoelige beleidsomgeving met veel oog en aandacht voor 
communicatie en draagvlak. Dit moet bovendien plaatsvinden binnen een strak tijdschema. Om 
deze reden zet het EIB het sterkste team in dat we voor deze opdracht kutuien samenstellen.
Dit komt ten eerste tot uitdrukking in een meer dan gebruikelijke tijdsinzet van de directeur 
van het EIB die naast de gebruikelijke supervisie ook een aanti dagen apart zal inzétten om het 
project inhoudelijk en qua communicatie te versterken. Directeurgeldt als een 
autoriteit op het gebied van kosten-batenanalyse en heeft meer dai^^aa^leidinggevende) 
ervaring met.economische beleidsanalyse. De dagelijkse leiding van het project is in handen 
van|^^^^^^ die over ruime leidinggevende ervaring beschikt, een expert is op het gebied 
van kostM^étSimalyse en bij diverse studies naar de effecten van bouwregelgeving birmen 
het EIB betrokken is geweest. is een ervaren senior onderzoeker binnen hetEIB met sterke organisatorisch^waUteiter^i^ij andere projecten vaak als projectleider 
optreedt. Hij heeft veel ervaring op het gebied van aanbesteding en contractvormen eii beschikt 
ook over veel kennis van de consument in de bouw. een jonge medewerker
met ervaring op het gebied van consumentenonderzoek^^aHiet team complementeren en 
een belangrijke rol spelen bij de uitvoerende werkzaamheden.

j^jmaCTbreconoom en sinds.1 aprü.2006’direc6eur bij hét m. Voordat■■■ VlÉ- 
in dienst^^d’bij het ÉIB heeft hij diveme otiderzoeks- en managemént-pbsitiesuyhd^^i 

' Centraal Planbureau békleed en was enige tijd verbonden aan dé Orgai^atie vobr V ;'. 
’Economische Samenwerking en Ontwikkeling te Parijs. Vanaf 2001 was hij onderdirecteur ; 
van het CPB. Birmen de directie was hij verantwoordelijk voor een groot aantal inhoudelijte .’ƒ 

. themagebieden, waaronder wonen, mobiliteit en infrastructuur, ruimtelijke economie,
innovatie, ICT en meso-economie. heeft aan de basis van de OEI-leidraad <
gestaan bij het CPB. Hij was namens de samenwerkende planbureaus projectleider van de 
eerste ICES-ronde (later ICRE) “Kiezen of delen”, waar voor 100 investeringsprojecten vanuit . s 
de overheid mkba-kengetallenanalyses zijn opgesteld. H||^|heeftbij het CPB jarenlang . 
aan het roer gestaan van de mkba's van de gróte infrastructuurprojecten (Betuweroute, HSL, '. 
Tweede Maasvlakte, Uitbreiding Schiphol, Zuiderzeelijn, Ruimt^oo^^ter) en bij lange termijnstudies naar de ontwikkeling van de fysieke omgeving. ^^^^Bheeft meer dan 
twintig jaar leidinggevende ervaring als projectleider, afdelingshoofd, sectorhoofd en . 
onderdir^ecteur bij het CPB is thans eindverantwoordelijk voor het EIB. ’ v ^

treedt regelmatig op in beleidsgevoelige omgevingen en in dé media. Hij zat voon 'l'e^ 
ne^P^n diverse commissies, waaronder de ICES (later ICRE), de VROM-Raad en de 
Rijksplanologische Commissie en de Rijksmilieuhygiënische Commissie. Vanuit het EIB wais

voorzitter van stuurgroep en/of werkgroepen van de MKBA Parkstad Limburg, ^KB^Eemsdelta en MKBA Zeeuws-Vlaanderen.is auteur van verschÜlénde
publicaties over de woningmarkt en treedt regelmatig op als expert bij verschfllende ,

‘ t.HB| trad op als treklf**T van hpt artiptpaTTi v," 'viPraktijktoepassing Bouwbesluit birmen d^ctieagenda Bouwbeleidsdiscussies rond de woningmarkt. I trad op als trekker van het actieteam .
. ^ ' ■’'•■Si

In zijn rol als directeur is verantwoordelijk voor kwaliteit-, voortgang- en budgetboiging birmen het project en zal^^oor dit project extra tijd inzetten rond de inhoudelijlcé
kwaliteitsborging én de communicatie.

l---------------•-----^ i.
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I

Projectieider

I-

____ J is programmaleider en is sinds februari 2007 werkzaam bij het Economisch Instituut
voor de Bouw.

____ heeft ruime ervaring in het uitvoeren van en leiding geven aan maatschappelijke
Eöstënbatenanalyses (MKBA’s). Hij heeft bijgedragen aan vele MKBA’s die bij het EIB zijn 
uitgevoerd. Zo heeft hij gewerkt aan de 'MKBA Herstructureringsaanpak Eemsdelta’, ‘h4KBA 
Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg’, 'MKBA Toepassing puingranulaat in beton’, de 
‘MKBA Energiebesparingsscenario’s’ en de ‘MKBA GeoBrain’. Hij heeft als projectleider en/of 
senior onderzoeker recent in diverse onderzoeken geparticipeerd naar de kosten en baten 
van bouwregelgeving: ‘Bouwen voor Kwaüteit’, ‘Kostenmodel omgevingsrecht’ en ‘Succesvol 
Binnenstedelijk Bouwen’. Hiernaast isH|m betrokken geweest bij de Langetermijnstudie 
‘Investeren in Nederland', waarvoor h^ei^wantitatief model heeft ontwikkeld voor de 
analyse van de Nederlandse woningbouwsector, de bouwproductie en de bouwarbeidsmarkt 
op lange termijn.

Daarvóór heeft hij bij het Centraal Planbureau gewerkt, waar hij betrokken is geweest bij de 
uitvoering van MKBA van grote infrastructuurprojecten (Tweede Maasvlakte, Uitbreiding van 
Schiphol, Participatie in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter)) en de beoordehng van 
de ICES-investeringsprojecten.

In zijn rol als projectleider is^^B verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het 
onderzoek en treedt hij op als contactpersoon met de opdrachtgever.

Senior onderzoeker

is sinds december 2008 werkzaam bij het Economisch Instituut voor de Bouw.

_____ [ heeft veel ervaring met onderzoeken op het gebied van aanbesteding, contracteren en
publiek opdrachtgeverschap. Hij heeft bijgedragen aan onderzoeken naar de doelmatigheid 
van toelatingsvereisten bij aanbestedingen door gemeenten, het gebruik van moderne 
contractvormen door publieke opdrachtgevers, de transactiekosten van aanbesteding in de 
bouw en de toepassing van (iimovatieve) kwaliteitscriteria bij gunning van werk. Ook is hij 
betrokken geweest bij onderzoek naar de mogelijkheden om bij ontwikkeling van 
woningbouw te komen tot een betere prijs/kwaliteit verhouding voor de consument

Actuele onderzoeken waarH^g bij betrokken is, spelen zich onder andere af op het terrein 
van verduurzaming van de gebouwenvoorraad; onder andere een onderzoek naar de vereLste 
competenties van bouwpersoneel, en een evaluatie van enkele innovatievè bouwprojecten j 
rond ketensamenwerking en duurzaamheid. |
Voordat hij bij het EIB kwam is werkzaam geweest bij een bouwbedrijf waar hij nauw , 1
betrokken was bij het ontwerpen van nieuwe utiliteitsgebouwen bij de vergunningaanvragen { 
daarvan. i

In dit onderzoek zal hij vooral een uitvoerende rol hebben.
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Onderzoeker

werkt sinds 2015 bij het Economisch Instituut voor de Bouw. In de rol van economisch 
onderzoeker heeft zij bijgedragen aan ‘de Tevredenheidsmeter’ van BouwGarant en de 
Najaarsmeting van ZZP’ers. Tevens voert zij onderzoek uit naar circulaire bouwprojecten en 
consumentenvoorkeuren in de bouw.

Hiervoor werkte zij als ‘financieel plarmer” bij The Selfridges Group (de Bijenkorf) en heeft ze 
stage gelopen bij de Nederlandse ambassade in Washington waar ze onderzoek gedaan heeft 
naar Trans-Atlantische handelsbelemmeringen.

is afgestudeerd in algemene economie (cum laude) en Europese studies, beide aan de 
Umversiteit van Amsterdam.

In het project ondersteunt zij de uitvoering van het onderzoek.

Relevante publicaties

Relevante publicaties van het EIB en de betrokken onderzoekers op het gebied van 
maatschappelijke kosten-batenanalyse, bouwregelgeving of scenario’s zijn;

EIB (2015), Investeren in Nederland; drie scenario’s tot 2030 voor de bebouwde omgeving en 
de bouw’, Amsterdam.
EIB (2015), ‘Effect vrijstelling WWS en verhuurderheffing; doorrekening effecten’. EIB: 
Amsterdam.
Actieagenda Bouw (2014), ‘Flexibel omgaan met Bouwregelgeving‘, Rapport Actieteam 
Praktijktoepassing Bouwbesluit, Den Haag.
Sander Hardernan, Michiel Mulder, Ellen Schep (2014), ‘Eindgebruiker en opdrachtgever in 
de bouw: lessen uit het buitenland; Conferentie, toetsing en implementatie’, EIB-studie, 
Amsterdam.
EIB (2013), MKBA Zeeuws-Vlaanderen; Maatschappelijke kosten en baten van 
beleidsalternatieven op het terrein van wonen en voorzieningen’, Amsterdam.
EIB (2011), ‘Bouwen voor kwahteit, onderzoek naar mogelijkheden om een betere 
prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren‘.
Van Hoek T., M. Koning, M. Mulder (2011), ‘Succesvol Binnenstedelijk Bouwen, een 
onderzoek naar maatschappelijke Imsten en baten en mogelijkheden tot optimalisatie van 
biimenstedelijk bouwen’, EB, Amsterdam.
EB (2011), ‘Kostenmodel omgevingsrecht; Onderzoek naar de gevolgen van maatregelen in 
het omgevingsrecht voor de plan- en bouwkosten bij projectontwikkeling’, Amsterdam.
EB (2011), ‘MKBA Herstructurering Eemsdelta, een maatschappelijke kosten-batenanalyse’, 
Amsterdam.
EB (2011), ‘Actuele situatie in de bouw, actuele beschrijving van de structuur, trends en 
conjunctuur in de bouwkolom‘, Amsterdam.
EB/Rigo (2010), ‘MKBA Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg’, Amsterdam.
EB (2010), ‘MKBA Nacht- en weekendwerk in het wegonderhoud’, Amsterdam.
EB (2009), ‘De kosten en baten van drie scenario’s voor energiebesparing in de 
gebouwenvoorraad’, ongepubliceerd.
EB (2009), ‘MKBA Geobrain’, ongepubliceerd, Amsterdam. i
EB (2008), ‘MKBA Toepa^ing puingranulaat in beton; Effecten van beleidsopties voor een 
hoogwaardig hergebruik van betonpuin’, EB-rapport, Amsterdam.
Koning M., Saitua Nistal R., Ebregts J. (2006), ‘Woningmarkteffecten van aanpassing fiscale 
behandeling eigen woning’, CPB document 128, s’-Gravenhage.
Hoek, T.H. van (2005), ’Beleid en woningmarkt’. Economische Statistische Berichten, 4 
november 2005, blz. 481, Rotterdam.
Centraal Planbureau (2Ó05), ‘Directe effecten OEI’, CPB Notitie 1 maart 2005.
CPB, MNP, RPD, SCP en Rathenau (2003), ‘Investeren in kennis. Een maatschappelijk- 
economische beoordeUng van de Bsik-projecten’, CPB bijzondere publicatie 50, ‘s 
Gravenhage.
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• Centraal Planbureau (2003), Second opinion feosten-batenanolyse Spoorverbinding Rotterdarn- 
België, CPB notitie 25 maart 2003.

• Centraal Planbureau (2002), Twee jaar ervaring met OEEI: De discussie over indirecte 
effecten, CPB bijzondere publicatie.

• Konirig, Martin, Eugene Veilcade, en Jacco Hakfoort (2002), ‘Gevolgen van uitbreiding 
Schiphol: Een kengetallen kosten-batenanalyse’, CPB bijzondere publicatie 40, ‘s 
Gravenhage.

• CPB (2001), ‘Participeren in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, een ^obale kosten- 
baten analyse', CPB Document 13, ‘s Gravenhage.

• Centraal Planbureau (2000), ‘Evaluatie van infastructuurprojecten. Leidraad voor kosten- 
batehanalyses.

• CPB, MEI en RIVM (2001), ‘WelvaartsejQTecten uon Moosulakte 2, Kostcn-bate?ianaIyse uan 
uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning', CPB bijzondere publicatie 32, 
Koninklijke De Swart, 's Gravenhage.

• Centraal Planbureau (1998), ‘2020; Integrale verkenningen lioor haven en industrie, een 
beoordeling uan onderzoek uan het Gemeentelijk Hauenbedrijf Rotterdam’, CPB werkdocument nr. 
108 / CPB Externe notitie 98/71, ‘s Gravenhage.

1.9 Prijsstelling

Onderstaande tabel geeft per stap een overzicht van de verwachte benodigde onderzoeksdagen
van het EIB en een samenvatting van de totaal verwachte kosten.

Direc- Project- Senior- Onder-
teur leider ondèr- zoeker

zoeker

Totaal

Uitgangsptmten
Uitkomsten
Feedback verwerken
Presentatie stuurgroep
Afronding

Totaal dagen
Tarief per dag in €
Totaal arbeidskosten in €

* C

Overige kosten in €

Totale kosten in €
Bedragen zijn exclusief btw .

Actualisatie mkba wetsvoorstel kwaliteitsborging 
Amsterdam, 21 juli 2015

20
15.1.067



Actualisatie mkba wetsvoorstel kwaliteitsborging 
Amsterdam, 21 juli 2015 15.1.067



2 CV’s projectteam

2.1 Curriculum Vitae-I

Persoonlijke informatie 
Naam
Zakelijk adres '
Telefoon
Email
Geboortedatum
Geboorteplaats

EIB, Koninginneweg 20,1075 CX, Amsterdam

l@eib.nl

Opleiding
Doctoraalexamen Algemene economie aan de UvA, cum laude (1986). 
Eerste fase, gedeeltelijk doctoraalfase Rechtsgeleerdheid, UvA.

Talen

Werkervaring
2006 - heden

Nederlands en Engels

Directeur Economisch Instituut voor de Bouw

2001 - 2006 

1999 - 2001 

1992 -1999

1987 -1992

1988 -1989

1986 -1987

Onderdirecteur Centraal Planbureau (CPB)

Sectorhoofd Economie en fysieke omgeving (CPB)

Hoofd afdeling Diensten, tevens hoofd kennisunit infrastructuur 
en ruimtelijke economie (CPB)

Wetenschappelijk medewerker afdehng monetaire analyse (CPB)

Beleidsmedewerker Organisatie voor Economische Ontwikkeling 
en Samenwerking (OESO) te Parijs

Stage bij de Bank of Israel, Tel Aviv en Jerusalem

Commissies
Lid Interdepartementale Commissie voor Economisch Structuurbeleid (ICES/ICRE)
Lid Rijksplanologische en Rijksmilieuhygiënische Commissie (RPC/RMC)
Lid VROM-Raad
Lid van de SER-commissie voor Ruimtelijke inrichting en Bereikbaarheid (RIB)
Adviserend lid de van Wijzen ICES-IÓS
Lid van de commissie van deskundigen Ijzeren Rijn
Lid van de visitatiecommissie evaluatie spoorwetgeving (de Sorgdrager)
Voorzitter stuurgroep en werkgroep MKBA Parkstad Limburg
Voorzitter werkgroep MKBA Eémsdelta
Voorzitter werkgroep MKBA Zeeuws-Vlaanderen
Trekker actieteam Praktijktoepassing Bouwbesluit (Actieagenda Bouw)

Selectie van publicaties
• Hoek, Taco H. van (1992), ‘Explaining mark/dollar and yen/dollar exchange rates in the 

1980s’, Economics Letters, Volume 38, Issue 4, Pages 467-472.
• Van Hoek, T.H. and G. Zalm (1992), ‘Nationaal begrotingsbeleid in Europeesperspectief, 

in J.A.J. Alders et al. (eds.). Begrotingsbeleid en financiering.
• Nederlandse staatsschuld, op weg naar de EMU; Economendebat 1992.
• NIBE, Amsterdam, pp. 34-52.
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Centraal Planbureau (1995), 'Toelichting op de CPB berekening over de Betuiueroutc', CPB 
werkdocument nr. 73, 's Gravenhage.
Centraal Planbureau (1995), 'Economische effecten uan de Betuweroute op basis van recente 
informatie’, CPB werkdocument nr. 75, ’s Gravenhage.
Bemardt, Y., T.H. van Hoek, M.A. Koning (1995), ‘Gaan winkels langer open?’, Economisch 
Statistische Berichten, 3 mei 1995, blz. 422 426, Rotterdam.
Centraal Planbureau (1997), ‘Economische en ruimtelijke versterking van mainport Rotterdam’, 
CPB werkdocument nr 92, ‘s Gravenhage.
Hoek, T.H. van, M.A. Koning (1998), ‘Grenzen aan Schiphol?’, Economische Statistische 
Berichten, 23 januari 1998, blz. 52-56, Rotterdam.
Centraal Planbureau (1998), ‘Geluidsproblematiek rond Schiphol’, CPB-.rapport, ‘s 
Gravenhage.
Centraal Planbureau (1998), ‘Luchtvaartgroei binnen milieurandvoorwaarden: 
beleidsstrategieën in dynamisch perspectief, CPB-rapport, ‘s Gravenhage.
Centraal Planbureau (1998), 'Toekomstige ontioifefeeling ueruoersontioifekelingen op luchthauen 
Schiphol: een second opinion’, CPB Externe notitie 98/23, ‘s Gravenhage.
Centraal Planbureau (1998), ‘De geluidsproblematiek rond Schiphol: een gezamenlijk visie van 
CPB en NLR’, CPB Externe notitie 98/30, ‘s Gravenhage.
Centraal Planbureau (1998), ‘2020; Integrale uerkenningen voor hauen en industrie, een 
beoordeling van onderzoek van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam’, CPB werkdocument 
nr. 108 / CPB Externe notitie 98/71, ‘s Gravenhage.
Centraal Planbureau (1998), ‘Rekeningrijden in de Randstad, een second-opinion’, CPB 
werkdocument nr. 107 / CPB Externe notitie 98/72, ‘s Gravenhage.
Centraal Planbureau (2000), ‘Evaluatie van infastructuurprojecten. Leidraad voor 
kosten-batenanalyses.
CPB, NEI en RIVM (2001), ‘Welvaartsejfecten van Maasvlakte 2, Kosten-batenanalyse van 
uitbreiding van de Rotterdamse haven door.landaanwinning', CPB bijzondere publicatie 32, 
Koninklijke De Swart, ’s Gravenhage.
Centraal Planbureau (2002), Twee jaar ervaring met OEEI: De discussie over indirecte 
effecten, CPB bijzondere publicatie.
Centraal Planbureau (20Ö3), Second opinion kosten-batenanalyse Spoorverbinding Rotterdam- 
België, CPB notitie 25 maart 2003.
Centraal Planbureau (2004), ‘Vooruitzichten voor spoorvervoer over de Betuweroute’, CPB 
Externe notitie 24 september 2004, ‘s.Gravenhage.
Centraal Planbureau (2005), ‘Economische analyse van verschillende vormen van prijsbeleid 
voor het wegverkeer’, CPB publicatie, no. 87, juni 2005.
Centraal Planbureau (2005), ‘Directe effecten OEI’, CPB Notitie 1 maart 2005
Hoek, T.H. van (2005), ’Beleid en woningmarkt’. Economische Statistische Berichten, 4
november 2005, blz. 481, Rotterdam.
Centraal Planbureau 2006), ‘Projectorganisatie Zuiderzeelijn’, CPB notitie 26 januari 2006 
Hoek, T.H. van (2006), 'De moeizaam functionerende woningmarkt', in: 'In Holland staat 
een huis', D.J. Kraan en C. Lever (Ed.), Wim E)rees Stichting voor Openbare Financiën. 
Hoek, T.H., M.A. Koning, M. lilulder (2008), ‘Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw 
van woningen; Regionale ontwikkeling en beleid na 2009’, EIB-rapport, Amsterdam 
Hoek, Taco van (2008), ‘De vastgoedlezing 2008; Crisis op de Nederlandse woning- en 
vastgoedmarkt?, Amsterdam School of Real Estate’, boeknr. 20, Amsterdam.
Hoek, Taco van (2009), ‘Hervorming van de woningmarkt’, EIB-rapport, Amsterdam. 
Hoek, Taco van (2010), ‘Dynamiek op de woningmarkt’, EIB-rapport, Amsterdam.
Hoek, T.H. van; M.A. Koning, M. Mulder (2011), Succesvol Binnenstedelijk Bouwen’, EIB- 
rapport, Amsterdam.
Hoek, Taco van. Martin Koning (2012), ‘Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt; 
Gevolgen voor de woningmarkt’, EIB-rapport, Amsterdam.

Daarnaast betrokken bij en/of leiding gegeven aan diverse kosten-batenanalyses op het gebied 
van ‘wonen’ en ‘water’.
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Curriculum Vitae - I

Persoonlijke informatie
Naam
Privéadres
Zakelijk adres
Telefoon
Email
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat

Opleiding

Vooropleiding

Academische opleiding 
1982-1988:

ElB. Konihginh'e^reg 20,1075 CX',, Amsterdam

lOëib.ril

VWO

Studie Economètrie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben 
afgestudeerd op 19 juni 1988. Mijn scriptie betrof een onderzoek naar 
overgangen tussen vraag en aanbpdrestricties op Nederlandse 
industriële exporten en droeg de titel ‘On the existence of regime 
switches in the three Dutch export sectors of manufacturing goods’.

Talen Nederlands. Engels, Frans

Kennis expertise
• Woningmarkt
• Productiestructuur en arbeidsmarkt Bouwnijverheid
• Bouwregelgeving
• Beleidsevaluaties en -effecten

Kernkwalificaties
• Financiële en economische projectanalyse (financiële analyses, effectstudies, kosten-baten 

analyses)
• Prognoses (korte termijn, middellange termijn en lange termijn), scenario-analyses
• Arbeidsmarktonderzoek
• Opstellen van modellen t.b.v. projectanalyses
• Ervaren in statistische analyse, daarbij gebruik makend van o.a. SPSS, Stata en Eviews
• Behendig met Microsoft Office (Word, Excel, Access) en diverse programmeertalen

Organisatorische vaardigheden 
• Ervaren projectleider

Sociale en overige vaardigheden
• Goede schrijver, toegankelijk en begrijpelijk maken
• Veel ervaring met het afnemen van interviews
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Werkervaring
2CX)7-heden Programmaleider bij het Economisch Instituut voor de Bouw, Programma

Marktanalyse en Wonen.

2004-2007 Programmaleider Wonen bij het Centraal Planbureau.

2001-2004 Hoofd afdeling Bouw bij het Centraal Planbureau.

2000-2001 Projectleider bij de hoofdafdeling Fysieke Omgeving van het Centraal
Planbureau en leiding gegeven aan de projecten mkba Schiphol en Evaluatie 
ICES-projecten.

1999-2000 Senior-adviseur publ;iek-private samenwerking bij de Nationale
Investeringsbank.

1994-1999 Sectorspecialist Infrastructuur en vervoer bij het Centraal Planbureau.

1991-1994 Senior-econoom bij de afdeling Internationale Conjunctuur van het Centraal
Planbureau.

1988-1991 Wetenschappehjk medewerker bij de afdeling Bedrijfstakkencoördinatie bij
het Centraal Planbureau.

1984-1988 Student-assistent bij de Stichting voor Economisch Onderzoek van de
Universiteit van Amsterdam.

Belangrijke relevante publicaties en projecten

• EIB (2015), Investeren in Nederland, Amsterdam.
• Hóek, T.H. van, M.A. Koning, M. Mulder (2011), Succesvol Binnenstedelijk Bouwen’, EIB- 

rapport, Amsterdam.
• Koning, M.A. (2011), ‘Actuele situatie in de bouw, actuele beschrijving van de structuur, 

trends en conjunctuur in de bouwkolom, EIB-rapport, Amsterdam.
• EIB (2011), MKBA Herstructurering Eemsdelta, Amsterdam.
• EIB (2011)‘Bouwen voor kwaliteit; Onderzoek naar mogelijkheden om een betere 

prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren’ Amsterdam.
• EIB (2011), ‘Kostenmodel omgevingsrecht; Onderzoek naar de gevolgen van maatregelen 

in het omgevingsrecht voor de plan- en bouwkosten bij projectontwikkeling’, 
Amsterdam.

• Rigo, EIB (2009) ‘MKBA Herstructurering Parkstad’, Amsterdam.
• EIB (2009), ‘De baten en kosten van drie scenario’s voor energiebesparing in de 

gebouwenvoorraad’, Amsterdam.
• EIB (2008), ‘MKBA Toepassing puingranulaat in beton; Effecten van beleidsopties voor 

een hoogwaardig hergebruik van betonpuin’, EIB-rapport, Amsterdam.
• CPB, MNP, RPD, SCP en Rathenau (2003), ‘Investeren in kennis. Een maatschappelijk- 

economische beoordeling van de Bsik-projecten’, CPB bijzondere publicatie 50, ‘s 
Gravenhage.

• Koning M., Saitua Nistal R., Ebregts J. (2006), ‘Woningmarkteffecten van aanpassing 
fiscale behandeling eigen woning’, CPB document 128, s’-Gravenhage.

• Koning, Martin, Eugene Verkade, en Jacco'Hakfoort (2002), ‘Gèvolgen van uitbreiding 
■ Schiphol: Een kengetallen kosten-batenanalyse’, CPB bijzondere publicatie 40, ‘s

Gravenhage.
• CPB (2001), ‘Participeren in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, een globale 

kosten-baten,analyse', CPB Document 13) ‘s Gravenhage.
• CPB, NEI en RIVM (2001), ‘Welvaartseffecten van Maasvlakte 2, kostenbaten-analyse van 

uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning’, CPB bijzondere publicatie 
32, Koninklijke De Swart, ’s-Gravenhage.
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Curriculum Vitae - I

Persoonlijke informatie
Naam
Privéadres
ZakeKjk adres
Telefoon
Email
Geboortedatum . 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat

Opleiding 
Vooropleiding 
Academische opleiding 
1997-2002
Afstudeeronderzoek

Overig cursussen en training
2007

2009

2011

OB, Koninginneweg 20,1075 CX, Amsterdam

|@eib;nl

VWO

Experimentele Natuurkunde, Universiteit Utrecht 
High-speed deposition of silicon thin films for photovoltaic 
energy production.

De modules ‘Inleiding in de Nederlandse economie’ en 
‘Organisatie en management’. Open Universiteit Nederland 
Incompany training ‘mensen zijn het EIB’: persoonlijke 
vaardigheden, communicatie, presentatie etc., Krauthammer 
Externe training ‘Acquisitie en accountmanagement’, 
Krauthammer

Talen

Werkervaring

2008-heden

2002-2008

Nederlands, Engels

Senior onderzoeker. Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

Sales engineer bij Hardeman BV, systeembouwer, 
verantwoordelijk voor het samen met de klant naar een 
doelmatige oplossing zoeken voor zijn huisvestingsprobleem 
(utiliteitsbouw).

Kennis expertise
• Aanbesteding van werken, nationaal en Europees
• Publiek opdrachtgeverschap
• Grond-, water- en wegenbouw, bedrijven en de markt
• Data-analyse vastgoedgegevens, onder meer BAG, energielabels, bedrijvenregisters etc.
• Energie in de geboüwde omgeving en verduurzaming van de gebouwenvoorraad

Kernkwalificaties
• Financiële en economische project analyse (financiële analyses, effectstudies, kostën-baten 

analyses)
• 'Bedrijfseconomische analyses (omzet, winst, financiering, risicomanagement, rendement)
• Aanbesteding- en contractering in de bouw; moderne contractvormen
• Bouwkundig inzicht, ervaring met ontwerp-, constructie- en ingenieurswerkzaamheden
• Ervaren in statistische analyse, daarbij gebruik makend van o.a. SPSS, Stata en Eviews
• Databasebeheer, o.a. PostGres en SQL
• Behendig met Microsoft Office (Word, Excel, Access) en diverse programmeertalen, 

waaronder VBScript, C++, Java, ASP, Python
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Organisatorische vaardigheden 
• Ervaren projectleider.

Sociale en overige vaardigheden
• Goede schrijver, toegankelijk en begrijpelijk maken
• Veel ervaring met het afnemen van interviews

Selectie van uitgevoerde projecten
• Onderzoek naar het energiebesparingspotentieel in utiliteitsgebouwen in Nederland op 

gebouwniveau
• Projectleider van een onderzoek naar de ontwikkeling van inkomen en vermogen van 

ouderen tot 2040 in drie scenario’s
• Onderzoek naar de vereiste competenties van bouwpersoneel met het oog op de 

verduurzaming van de gebouwenvoorraad tot 2020
• Evaluatie van de kennisontwikkeling en -deling bij acht innovatieve bouwprojecten rondom 

ketensamenwerking en duurzaamheid
• Onderzoek naar de succesfactoren voor het gebruik van EMVl bij aanbesteding in de bouw
• Bijgedragen in een lange termijn studie naar de bouw in 2040, met name op het gebied van 

energiegebruik in de gebouwde omgeving
• Projectleider onderzoek naar verbetermogelijkheden opdrachtgeverschap voor Actieagenda 

Bouw middels.analyse van 100 bouwprojecten
• Doorrekening samenwerkingsovereenkomst “De Stroomversnelling”, waarin een aantal 

woningcorporaties en vier grote bouwbedrijven afspreken een groot aantal woningen 
volledig energieneutraal te renoveren, in opdracht van PlatformSl

• Onderzoeker in het project ‘nacht- en weekendwerk langs en op het spoor’
• Projectleider bij een onderzoek naar de wijze waarop publieke opdrachtgevers hun 

bouwwerken openbaar aanbesteden, en welke transactiekosten daarmee gepaard gaan,
• Bijgedragen aan een publicatie waarin de grootste Europese bouwconcerns worden 

vergeleken op basis van bedrijfseconomische cijfers en personeel en arbeid
• Verantwoordelijk voor de implementatie van de database BAG binnen het EIB en het 

beschikbaar maken van de gegevens voor diverse onderzoeken
• Monitoring van marktomstandigheden in de sector metalen ramen- en gevèlbouw door 

middel van frequente enquêtes onder ondernemers en terugkoppeling daarvan
• Projectleider bij de doorlopende monitoring van de aanbestedingsmarkt van werken door 

publieke opdrachtgevers in Nederland
• Inventarisatie van aankomende projecten en de (gww-)markt ten behoeve van marktdagen 

in Noord-Holland en Utrecht
• Onderzoeker in een project waarbij de wegenbouwsector in kaart wordt gebracht: 

opdrachtgevers en opdrachtnemers, en het perspectief op de middellange termijn
• Onderzoeker in een project waarbij de kosten en baten van een eventuele vermindering van 

de hoeveelheid nacht- en weekendwerk voor Rijkswaterstaat in beeld worden gebracht
• Onderzoeker in een project waarbij de mogelijkheden om meer klantgericht te bouwen 

worden onderzocht, met name de analyse van een aantal concrete cases
• Inventarisatie van projecten en de (gww-)markt ten behoeve van een marktdag in West- 

Friesland
• Opzetten van een kwartaalpublicatie over de ontwikkelingen op de aanbestedingsmarkt ten 

behoeve van opdrachtnemers en opdrachtgevers die daar actief zijn
• Onderzoek naar de effecten van het hanteren van geschiktheidseisen en referentie-eisen bij 

de aanbesteding van werk
• De verwerking van een grootschalige enquête onder hoofdaannemers in b&u en gww en 

publicatie van de belangrijkste resultaten
• Onderzoek naar de mogelijkheden voor het gebruik van risicomanagement bij 

bouwbedrijven
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Curriculum Vitae - I

Persoonlijke informatie
Naam
Privéadres
Zakelijk adres
Telefoon
Email
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Burgerlijke staat

Opleiding 
Vooropleiding 
Academische opleiding 
2009-2012

Specialisatie
Afstudeeronderzoek

EIB, Koninginneweg 20,1075, CX, Amsterdam

l@eib.nl

VWO

MSc Economics
Universiteit van Amsterdam
International Economics and Globalization
Chinese Foreign Direct Investment, A Case Study of'Sub-
Saharan Africa

2005-2009

Specialisatie
Afstudeeronderzoek

MA Europese Studies 
Universiteit van Amsterdam 
Economics of the European Union
Monetair Beleid en Performativiteit: Een Case Study naar de 
Europese Centrale Bank

Overige cursussen en trainingen
2014

2014

2007

Cursus; Effectief beïnvloeden 
Cursus: Time management 
Minor Frans

Talen

Werkervaring 
Huidige positie 
2013-2014 
2012-2013

Nederlands, Engels en Frans

Onderzoeker, Economisch Instituut voor de Bouw (sinds 2015) 
Financial Planner, The Selfridges Group (de Bijenkorf)
Stage Ministerie van Buitenlandse zaken, economische 
afdeling, Nederlandse ambassade, Washington DC

Kennis/expertise
• Tevredenheid klanten in de bouw
• Circulaire bouwprojecten
• Detailhandel

Kernkwalificaties
• Economische/Financiële analyses
• Snel in het opbouwen van kennis
• Microsoft Office: Word, Excel en PowerPoint

Organisatorische vaardigheden
• Verantwoordelijk voor organisatie bijeenkomsten Ambassade, USTR, farmaceuten en agri- 

food producenten inzake Trans-Atlantische handelsbelemmeringen (Nederlandse 
Ambassade, Washington DC)

• Leverancierscóntact onderhoud (de Bijenkorf, Amsterdam)

Sodale en overige vaardigheden
• Zowel zelfstandig als een teamspeler
• Leergierig
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• Resultaat- en klantgericht
• Communicatief vaardig

Projecten
• Onderzoeker, ‘Tevredenheidsmeter’, BouwGarant
• Onderaoeker, ‘Consumentenvoorkeuren in de Bouw: Klantgericht bouwen onderzocht’, 

Stichting Klantgericht Bouwen
• Onderzoeker, ‘Circulaire Bouwprojecten: overzicht typologie en voorbeelden’. Ministerie 

van Binnenlandse Zaken

Publicaties
• Errami, S. (2015), Tevredenheidsmeter 2015, Zoetermeer: BouwGarant

Artikelen _ .
• Raes, S., Berg van den, J., Errami, S. (2013), ‘Finding Common Ground: An Industry 

Perspective on Transatlantic Trade and Investment Liberalisation’, Discussion paper, 
Washington DC, Johns Hopkins; SAIS
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3 Overige aandachtspunten

Op onze dienstverlening zijn algemene voonvaarden vain toepassing. Een exernplaar van 
deze algemene voorwaarden is als bijlage bij deze offerte opgenomen.

Wij zien er naar uit aan deze opdracht te werken. Met belangstelling zien wij uw reactie 
tegemoet en zijn tot nadere toeUchting altijd bereid.
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Voorwaarden

Algemeen
Op deze offerte is de ARVODI-2014 van toepassing.

De vermelde prijsstelling betreft een begroting. Mochten de werkelijke kosten de verwachting 
dreigen te overschrijden, dan zullen wij Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen en 
afspraken maken alvorens verder te gaan. De kosten zullen wij conform de te sluiten 
dienstverleningsovereenkomst in rekening brengen.

Mocht op verzoek van Opdrachtgever wijzigingen in de aanpak of uitvoering dienen te worden 
doorgevoerd, dan zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever en EIB om te bepalen of sprake 
is van meerwerk dan wel dat wijzigingen kosteloos worden uitgevoerd.

Als eindresultaat zullen de volgende onderdelen worden opgelevefd/uitgevoerd:
• Een presentatie van de concept eindresultaten voor de Stuurgroep kwaliteitsborging.
• Het rekenmodel (of ‘cockpit’) inclusief de gebruikte variabelen.
• Een eindrapport, elektronisch (PDF-formaat). Het eindrapport bevat in ieder geval; 

samenvatting, overzicht van de rekenresultaten, beschouwing over de relatie met 
eerder uitgevoerd onderzoek en beschrijving van de onderzoeksmethodiek, 
rekenmodel, uitgangspunten en gebruikte variabelen. En in het verlengde daarvan 
handvatten voor beleid.

Indien Opdrachtgever aanvullende wensen heeft over de wijze waarop de publicatie 
beschikbaar moet worden gesteld, dan zullen de meerkosten hiervan in rekening worden 
gebracht bij de Opdrachtgever.

Onze offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 60 dagen na de sluiting van de 
offertetermijn.

Aansprakelijkheid
Doel van het EIB is het op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze bevorderen van kennis 
van economische en sociale vraagstulien die betrekking hebben op of van betekenis zijn voor 
de Nederlandse bouw. Het EIB garandeert dat bij de uitvoering van het onderzoek de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht en dat aan de communicatie van de uitkomsten de 
uiterste zorg wordt besteed. Het instituut is evenwel niet aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfstagnatie, als gevolg van het gebruik maken door Opdrachtgever of derden van de 
onderzoeksresultaten in welke zin dan ook.

Gegevens Economisch Instituut voor de Bouw
Directeur;
Bezoekadres; Koninginneweg 20 

1075 CX Amsterdam
Handelsregister; K.v.K. Amsterdam 

Nummer 41198910
BTW; NL0029.62.251.B.01
Bank; ING

Rék', nummei^i^l
IBAN;
BIC;
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■ Uitvoeringsorganisatie
Bedrijfsvoering Rijk

V’•■'•'•-i Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Inkoop
[Fï=i^ÊiöO0[nij

(MSPS

OTöaMisQ (Sivïleajaïï^ 
SgES/SR) EasKM©

etesaiiiBassaa 
§g3®iia ®aiöO(ÊBa

I

Bijlage 3
201500114.126.005

Firmanaam Inschrijver: Economisch Instituut voor de Douw

Kostensoort Eenheid:
Supervisie, directeur dagen
Projectieiding, programmaleider dagen
Onderzoek, senior onderzoeker dagen
Ondersteuning, onderzoeker dagen

Totaal
Totale offertesom (waarvoor 
deze opdracht door inschrijver 
wordt uitgevoerd)
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201500114.126.005

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

Firmanaam Inschrijver;

Naam rechtsgeldig ondertekenaar.

Functie..................................................... Directeur,

Plaats en datum...................................... Amsterdam, 21 juli 2015,

Handtekenir
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DcWcikm.aaischappij 
I Miiüsccric van bmnculaudseZnken en 

___j Koiiinkrijksrekuies

Inkoop

'VV f:;-'

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

I Contactgegevens aanvrager

2 Inkoopbehoefte

Naam contactpersoon 
Departement/kolom/dlrectle/afdellng 

Functie

Naam vervanger

Korte omschrijving van de Inkoopbehoefte.

Is er een plan van aanpak (of startnotitie) 
b«chlkbaar? Zo Ja, s.v.p. toevoegen.

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

Is de aanbesteding, opgenomen In het jaarplan I B ja □ nee 
van uw directie?

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

Telefoon !■■■
I BZK/OGWBI/directle Bouwen E-mail ^H^hilnbzk.nl

. j beleidsmedewerker

Telefoon -Mm

Uitvoering van een maatschappelijke kosten-baten-analyse voor het wetsvoor^el 'kwaliteitsborging 
voor het bouwen'.

! □ nee B ja

Heeft deze aanvraag een relatie met een 
andere Inkoopaanvraag?

HIS120109|v2

I B nee □ onbekend □ Ja, met'
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Is er sprake van een eenmalige opdracht, een B) eenmalige opdracht 
contractverlenging of een aanvulling op een □ contractverlenging, te weten 
bestaand contract? Indlen van toepassing, □ aanvulling op bestaand contract, te vreten 
dan s.v.p. het eerste contract vermelden. | □ n.v.t.

Is het te leveren product of dienst al eerder | □ nee □ onbekend 
Ingekocht door uw directie? . '

B) Ja

Is een optie tot verlenging van het af te slul- | □ nee BI Ja 
ten contract gewenst?

Betreft het een compiek/(zowei technisch, als | BI nee k □ Ja, omdat 
inhoudelijkjpolltlek gevoelig project?

Raming van de contractwaarde

3 Financiën

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

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

Heeft de budgethouder akkoord gegeven? |B Ja □ nee, want

Indlen van toepassing verpllchtingnummer 
(VWS a 8ZK)/werkbudgetregel (RN)

4 Planning

LoopüJd van de opdracht [ 3 maanden

Beoogde Ingangsdatum van de opdracht I Juli 2015

Op welke datum dient het (eind) product te | eind oktober 2015 
worden geleverd?

Is er sprake van een spoedopdracht (termijn | B nee □ Ja 
< 1 maand)? Indlen Ja, dan moet toestem
ming zijn verleend door Regie (s.v.p. bljvoe- 
gen, bv. e-mall).

S Overig

Bijzonderheden

Naam gevolmachbgd opdrachtgever 
Functie

Handtekening

6 Ondertekening

U
: directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Economisch Instituut voor de Bouw 
t.a.v. dè heer 
Koninginnewe'g"
1075 CX Amsterdam

Directors at-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

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

Contai

@mlnbzk.ni

Datum 6 augustus 2015
Betreft Aanbieding Dienstverleningsovereenkomst Uitvoering van een

maatschappelijke kosten-baten-analyse voor het wetsvoorstel 
'kwaliteitsborging voor het bouwen'

Kenmerk
2015-0000434929

Uw kenmerk

Geachte heer|||m

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

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

U kunt het getekende stuk zenden aan:

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

I

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

Met betrekking tot d^nhoudeliike aspecten van deze opdracht kunt u zich 
wenden tot de heer^^^^BB. bereikbaar op telefoonnummer

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

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de factuur 
uw bankrekeningnummer IBAN: BIC:
Economisch Instituut voor de BouwteTmSterdam^^^

jlaatsvinden op 
tn.v.
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Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt 
u contact ppnemen met het servicenummer van de crediteurenadministratie van oatum 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (070-4267556). 6 augustus 201s

Hoogachtend,
dé; Minister voor Wonen en Rijksdienst,
nam^nc^yfpTP

Kenmerk
201S-0000434929

Whd. directeur Bpuwèn'
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Dienstverleningsovereenkomst ARVOOI-2014 tussen Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Directie Bouwen en Economisch 
Instituut voor de Bouw inzake Actualisatie mkba wetsvoorstel kwaliteitsborging 
met kenmerk 201500114.126.005

De ondergetekenden;

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

2. Economisch Instituut voor de Bouw, 
(statutair) gevestigd te Amsterdam, 
te dezen vertegenwoordigd door 
de directeur, de heer| 
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE dat:

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

komen overeen:

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

1. Voorwerp van de Overeenkomst

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

Kenmerk: 201500114.126.005
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1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor zover deze 
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document 
boven het later genoemde:
1. dit docurhent;
2. de ARVODI-2014;
3. de Offerteaanvraag;
4. de overige Bijlagen;
5. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte d.d. 21 juli 2015, met 
kenmerk 15.1.067.

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

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

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

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

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

2.2 De overeengekomen Diensten worden in afwijking van de offerteaanvraag verricht in de 
periode van 1 augustus 2015 tot en met 30 november 2015 met een optie tot verlenging.

3. Prijs en overige financiële bepalingen

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

Functie Dagtarief (exclusief btw en 
inclusief reis-, verblijf en 
èventuele overige kosten)

Supervisie, directeur
Proiectleldinq. programmaleider
Onderzoek, senior onderzoeker
Ondersteuning, onderzoeker

Opdrachtnemer brengt maximaal ^^^HHfèxclusief btw)
inclusief reis-", verblijf- en eventuel^yeng^costen) in rekening en staat ervoor In dat dit 
bedrag niet wordt overschreden.

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

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

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

Paraaf Opdrachtg
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3.5 Betalingen vinden, op basis van werkelijk gemaakte kosten tot 80% van het totaalbedrag 
maandelijks achteraf plaats. Het restant wordt voldaan na acceptatie van het eindrapport.

3.6 Opdrachtnemer zendt onder vermelding van bovengenoem^ontractnummer en 
verplichtingennummer de facturen digitaal in pdf naar^^^^^[@mlnbzk.nl
Het heeft de voorkeur dat u de facturen digitaal indient. Het vereiste format daarvoor is een 
factuur Pdf-format.

Indien dit nog niet mogeiijk is kunt u de facturen zenden, naar:

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

4. Contactpersonen

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

5. Tijden en plaats Diensten

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

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

6. Van toepassing zijnde Voorwaarden

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

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

7. Integriteitsverklaring

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

Kenmerk: 201500114.126.005
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8. Slotbepaling

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

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

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

Plaats: Dén Haag _ 
Datum:

Plaats: Amsterdam 
Datum: .... -.....-......

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

de heer/

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

de heer I

Bijlagen (reeds in het bezit van partijen):
1. Offerteaanvraag d.d. 6 juli 2015 met kenmerk 201500114.126.005 ;
2. Offerte d.d. 21 juli 2015 met kenmerk 15.1.067; ,
3. ARVODI-2014

Kenmerk: 201500114.126.005
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BESLUrrVORMINGSMEMO
de directeur Bouwen en Energie

Directie Bouwen en 
Energie
Afdeling Bouwregelgeving en 
Bouwkwaliteit

Contactpersoon

memo Bèsluitvormingsmemo opdrachtverlening internationale 
vergelijking kwaliteitsborging

Datum
16 september 2016

Aanleiding, beleidsrelevantie
April 2016 heeft 0TB het onderzoeksrapport QuickScan van buitenlandse stelsels 
van Kwaliteitsborging voor het Bouwen afgerond
(http://www.stichtinQibk.nl/2016/05/18/Quickscan-stelsels-kwaliteitsborQina- 
bouwen-in-het-buitenland/j. De beoogde onderzoeksopzet was verkennend en 
breed ingestoken op alle facetten van kwaliteitsborging in Duitsland, Frankrijk, 
Groot-Brittannië, Ierland, Noorwegen en Australië. Het rapport geeft daarmee een 
goed beeld hoe (private) kwaliteitsborging in andere landen op papier is geregeld. 
Nu de Wet kwaliteitsborging bij de Tweede Kamer ligt wordt gewerkt aan de 
Invulling van de invulling van lagere regelgeving. Op een aantal punten Is 
daarvoor wenselijk meer gedetailleerde informatie te hebben over de werkwijze 
van de kwaliteitsborging in (een deel van) de onderzochte landen. Daarnaast is 
meer informatie wenselijk hoe verschillende stelsels in de praktijk werken. Tevens 
worden vragen verwacht vanuit de Tweede Kamer. Ter invulling van deze punten 
is aanvullend onderzoek wenselijk.

Onderzoeksvraag
Het doel van deze offerteaanvraag is antwoord te krijgen op de volgende 
hoofdvragen:

1. Hoe is de kwaliteitsborging met betrekking tot een aantal nader te 
noemen aspecten exact (wettelijk) geregeld?

2. Op welke wijze wordt in de praktijk invulling gegeven aan de 
voorschriften rondom kwaliteitsborging voor de betreffende aspecten?

Keuze onderzoeksbureau
BZK heeft drie bureaus gevraagd offerte in te dienen:

0TB, dit bureau heeft ook een voorstudie uitgevoerd
Ecorys, zij hebben ervaring met internationaal onderzoek en een goed
internationaal netwerk
EIB, zij hebben eerder ook internationaal onderzoek in kader van 
wetsvoorstel kwaliteitsborging uitgevoerd; voordeel van EIB is de 
economische blik op de vraagstelling

0TB en Ecorys hebben een gezameniijke offerte ingediend. We hebben dus twee 
offertes om uit te kiezen. Het EIB heeft de offerte die het beste voldoet .aan de 
vooraf gestelde criteria.
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PERSOONLIJK Datum

16 september 2016

Opdrachtverlening en begeleiding
BZK is opdrachtgever voor het onderzoek en zal de kosten volledig voor zijn 
rekening nemen. Het onderzoek wordt begeleid door BZK in samenwerking het 
Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK).

Planning
Uiterlijk half november 2016 levert EIB een korte notitie met de belangrijkste 
onderzoeksresultaten. Die wordt besproken met BZK en het iBK.
De formele eindrapportage dient uiterlijk 2 januari 2017 gereed te zijn.

Het onderzoek is gestart voordat de formele opdrachtverlening is gegeven. De 
reden hiervoor is dat de Tweede Kamer het wetgevingoverleg over het 
wetsvoorstel kwaliteitsborging op een veel vroegere datum heeft gepland dan was 
verwacht. Verwachting was vlak voor het kerstreces, de uiteindelijke planning 
waarop de besluitvorming is gebaseerd, was de week van 31 oktober. Hierdoor 
versnelt ook het vervolgproces van nadere regelgeving. Het streven is nu om de 
Ministeriële regeling eind 2016 gereed te hebben. Dat is alleen mogelijk met deze 
versnelling van de uitvoering van het onderzoek.
Het risico van deze afwijking van de procedure was minimaal:

Het offerteproces is uitgevoerd volgens de procedures van UBR HIS;
Er is budget beschikbaar binnen het bestedingsplan.

Dekking _____________
De kosten van het onderzoek bedragen ^^^^^^^^(inclusief BTW en overige 
kosten). Dit bedrag is beschikbaar in het bestedingsplan 2016 van de directie 
Bouwen en Energie, afdeMng Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit.
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InternationaleI

vergelijking 

stelsels van 

kwaliteitsborging
Praktijkervaringen in vier Europese landen 

met mogelijke beleidsimplicaties voor het 

nieuwe Nederlandse stelsel van 

kwaliteitsborging

Offerte

eibEconomisch Instituut 
voor de Bouw

16.1.085
Amsterdam, 6 oktober 2016
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Samenvatting

Het onderzoek betreft een internationale vergelijking van stelsels van (private) kwaliteitsborging 
voor het bouwen. Het doel van het onderzoek is om lessen te leren voor de vormgeving van het 
nieuwe Nederlandse stelsel van kwaliteitsbor^g. Het onderzoek zal inzichten opleveren in hoe de 
kwaliteitsborging in deze landen exact is geregeld en op welke wijze hieraan in de praktijk invulling 
wordt gegeven. Het gaat hierbij specifiek om een zestal aspecten: 1) toezicht op het stelsel, 2) rol van 
de gemeente, 3) eisen aan het stelsel, 4) onafhankelijkheid, 5) omgaan met afwijkingen van 
bouwvoorschriften en 6) kosten van het stelsel.

Voor de internationale vergelijking kiezen wij voor een analyse van vier landen: Duitsland.
Engeland, Noorwegen en Ierland. Deze landen zijn gekozen omdat zij ieder op specifieke aspecten 
interessant zijn voor het nieuwe Nederlandse stelsel. Daarnaast zullen uiteraard ook de verdere 
landen-overstijgende aspecten in beeld gebracht worden.

Het zwaartepunt in onze aanpak vormt de gesprekken in de vier Europese landen. Alleen door met 
mensen uit de praktijk uit de betrokken schakels van de bouwketen te praten, is een goed beeld te 
vormen over hoe de stelsels in de praktijk functioneren. Bronnenonderzoek is in onze ogen een goed 
startpunt voor de interviews, maar zal op zichzelf niet de gewenste informatie opleveren. Naast 
inzichten in de praktijkervaringen kunnen deze gesprekken ook waardevoUe verwijzingen naar 
aanvullende bronnen opleveren.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd in vier stappen. In stap 1 zal een inventarisatie worden 
gemaakt van de structuur van de bouwketen met de institutionele verhoudingen tussen de 
betrokken partijen (bronnenonderzoek). Vervolgens zal in stap 2 de wet- en regelgeving op 
specifieke aspecten nader worden onderzocht (bronnenonderzoek). Hierna zal in stap 3'voor de vier * 
landen per land een tweedaags bezoek worden georganiseerd met interviews met 
vertegenwoordigers van de betrokken partijen in de bouwketen. De interviews zullen worden 
gestructureerd aan de hand van een vooraf opgesteld interviewdocument dat met de opdrachtgever' 
zal worden afgestemd. De te interviewen partijen krijgen dit document van te voren opgestuurd om 
zich op de onderwerpen van het gesprek te kuimen voorbereiden. Tot slot volgt in stap 4 de 
beleidsanalyse waarin de informatie uit de drie eerdere stappen wordt samengebracht. Eerst zullen 
hierbij de ervaringen op de zes aspecten voor de onderzochte landen apart in beeld worden 
gebracht, waarna over de landen heen wordt gekeken naar de ervaringen met kwaliteitsborging. Bij 
de analyse zal ook de structuur en de institutionele verhoudingen binnen de bouwketen in de 
verschillende landen worden betrokken om te kunnen bepalen in hoeverre eventuele bevindingen 
ook kuimen gelden voor de Nederlandse situatie. Wij bekijken wat Nederland kan leren uit de 
buitenlandse ervaringen, waarbij het enerzijds gaat om risico’s die kunnen optreden rond het 
nieuwe stelsel en anderzijds hoe bepaalde zaken beter kunnen worden aangestuurd.

Wij stellen een strak tijdschema voor met oplevering van het concept eindrappwrt op 15 november. 
Onze voorkeur gaat uit naar een direct communicatieproces tussen onze projectleider en de 
contactpersoon namens de opdrachtgever om snel tot informatie-uitwisseling te komen en om snel 
keuzes in het onderzoekstraject te kunnen maken. Wij stellen voor op twee momenten een overleg 
met een begeleidingscommissie te voeren over 1) de inhoud van de interviews (interviewdocument) 
en 2) de resultaten en implicaties uit de interviews (presentatie). Het onderzoek start met een 
overleg met de opdrachtgever in week 41; de voortgangsbijeenkomsten worden voorzien in week 42 
en 45. Op 15 november zal het concept eindrapport worden opgeleverd, waarna schriftelijk 
commentaar binnen een week zal worden verwerkt.

Om het onderzoek biimen het gestelde strakke tijdschema te realiseren, zet het EIB een projectteam 
in dat goed is ingevoerd in het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. De delegatie die de 
gesprekrondes in de vier landen zal voeren, wordt geleid door onze directeur Taco van Hoek, die op 
dit vlak ruime ervaring heeft. Voor het projectteam zal hetzelfde team worden ingezet dat begin dit 
jaar de ‘MKBA wetvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen’ heeft uitgevoerd. Dit team is goed 
ingevoerd in de materie rond kwaliteitsborging en heeft voor de Nederlandse situatie met tal van 
partijen gesprekken gevoerd. Op deze wijze wordt een vliegende start met het project gemaakt.

Het project heeft een looptijd van 5 weken en g^ 
opdrachtbevestiging. De totale kosten bedragei ”*

irW oktober 2016 van start, na schriftelijke 
:clusief btw.
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1 Plan van aanpak

1.1 Offerteaanvraag '■

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), programmadirectie 
Bouwen en Energie, heeft het EIB uitgenodigd een offerte uit te brengen voor de uitvoering van 
een internationale vergelijking van stelsels van (private) kwaliteitsborging voor het bouwen 
(kehmerk 201600267.085.002).

Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen ligt bij de Tweede Kamer. Op dit moment 
wordt gewerkt aan de invulling van de lagere regelgeving. Er is behoefte aan meer informatie 
over de werkwijzen van kwaliteitsborging in andere landen en hoe deze in de praktijk werken. 
Ook worden hierover vragen vanuit de Tweede Kamer verwacht. In aanvulling op het eerder 
verschenen onderzoek ‘QuickScan van buitenlandse stelsel van Kwaliteitsborging voor het 
Bouwen’ (0TB, 2016) is behoefte aan een meer gedetailleerd en verdiepend onderzoek.

In deze offerte geven wij inzicht in onze aanpak en wat dit betekent voor het aantal 
onderzoeksdagen en de bijbehorende kosten.

1.2 . Onderzoeksvraag

Het doel van de offerteaanvraag is antwoord te krijgen op de volgende twee onderzoeksvragen;

• Hoe is de kwaliteitsborging met betrekking tot een aantal nader te noemen aspecten exact 
(wettelijk) geregeld?

• Op welke wijze wordt in de praktijk invulüng gegeven aan de voorschriften rondom 
kwaliteitsborging voor de betreffende aspecten?

Het gaat hierbij om zowel de publiekrechtelijke voorschriften als voorschriften die vanuit 
brancheregelingen of andere betrokken partijen van toepassing zijn op de werkzaamheden 
rondom kwaliteitsborging in de bouw.

De bovenstaande onderzoeksvragen moeten worden beantwoord voor een zestal aspecten: 
Toezicht op het stelsel 
Rol van de gemeente 
Eisen aan het stelsel 
Onafhankehjkheid
Omgaan met afwijkingen van bouwvoorschriften 
Kosten van het stelsel (overheidswege en uit overige verplichtingen)

Bij de beschrijving hoe in de praktijk invulling wordt gegeven, moet expliciet aandacht worden 
besteed aan de vraag in hoeverre de betrokken partijen hun wettelijke taken ook als 
voorgeschreven uitvoeren en in hoeverre de regels, procedures en voorschriften tot onbedoelde 
prikkels en/of gedrag leiden.

1.3 Relatie tot eerder uitgevoerde onderzoeken

Het onderzoek betreft een aanvulling op een door 0TB eerder uitgevoerde bureaustudie. De 
onderzoeksopzet van dit rapport was verkennend en breed ingestoken op alle facetten van 
kwaliteitsborging in de landen Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Noorwegen, 
Zweden en Australië. Het OTB-rapport geeft hiermee een beeld van hoe de (private) 
kwaliteitsborging in deze landen geregeld is..
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De informatie uit het OTB-rapport vormt een belangrijk vertrekpunt voor het onderzoek. Het is 
de bedoeling dat deze informatie met name rond de eerder genoemde aspecten wordt 
aangevuld en wordt uitgebreid met praktijkervaringen in de verschillenden landen.
Het is gezien de beschikbare tijd niet de bedoeling dat alle door 0TB beschreven landen in het 
onderzoek worden meegenomen, maar dat er een onderbouwde selectie wordt gemaakt van de 
te onderzoeken landen.

1.4 Visie op de opdracht

De beoogde introductie van een nieuw stelsel van (private) kwaliteitsborging in de bouw stelt de 
wetgever voor een belangrijke uitdaging: welke invulling van de wet- en regelgeving biedt 
voldoende garanties zodat enerzijds de kwaliteit en doelmatigheid van het bouwproces wordt 
verbeterd, en anderzijds belangrijke waarden als veiligheid en gezondheid voldoende zijn 
gegarandeerd, maar ook dat externe effecten van individueel gedrag voldoende in het proces 
zijn geborgd. De nieuwe regels zullen naast bedoelde ook onbedoelde en mogelijk ongewenste 
effecten in het gedrag van betrokken partijen kunnen uitlokken.

Het betrekken van ervaringen in andere landen met (private) kwaliteitsborging is in onze ogen 
een belangrijk middel om inzicht te krijgen in de risico’s en oplossingsrichtingen om specifiek 
gedrag van verschillende partijen uit te lokken. Door de stelsels in de verschillende landen te 
analyseren, kan worden geïnventariseerd welke risico’s in de praktijk zijn opgetreden met 
vergelijkbare regelgeving zoals is in het wetsvoorstel wordt voorgesteld. Dit biedt inzicht in hoe 
deze landen hiermee zijn omgegaan en hoe zij hun stelsel hebben verbeterd. Deze inzichten 
kunnen worden benut om na te gaan welke mogelijkheden dit geeft voor de Nederlandse 
situatie.

De effecten van beleid rond kwaliteitsborging zijn afhankelijk van de structuur van de 
bouwketen en de institutionele verhoudingen tussen de partijen in de keten. Hetzelfde beleid 
kan anders uitpakken in een land met een sterke regie van architecten dan in een land waar 
grote bouwondernemingen deze rol meer op zich nemen. Ook maakt het uit of de bouwer in 
een land (financieel) verantwoordelijk is voor de kosten van eventuele bouwfouten of dat deze 
na oplevering voor rekening zijn van de eigenaar van het bouwwerk. Om deze reden moet eerst 
een korte inventarisatie en beschrijving van de structuur van de bouwketen worden gemaakt.
Zo kan het gedrag van de verschillende partijen in het bouwproces in reactie op de 
kwaliteitsborgingssystemen goed begrepen worden en beoordeeld worden of voor- of nadelen 
ook in de Nederlandse situatie zullen optreden.

Daarnaast is het van belang om de causaliteit van effecten goed te begrijpen. Waren 
bijvoorbeeld de problemen in Ierland na de eeuwwisseling vooral het gevolg van een sterke 
groei van de bouwproductie of was het de regelgeving die in deze omstandigheden de 
problemen veroorzaakte? Om de effecten van beleid te interpreteren is het belangrijk om 
causale relaties helder in beeld te brengen. Dit vraagt om specifieke institutionele en 
bouweconomische kennis die bij het EIB aanwezig is.

Strakke planning
Het onderzoek heeft een korte doorlooptijd van 5 weken. In dit tijdsbestek wil het EIB de 
kwaliteitsborgingssystemen van vier landen onderzoeken. Om het onderzoek binnen dit korte 
tijdsbestek goed te kunnen realiseren, zal het EIB doelmatig en efficiënt te werk gaan. Dit houdt 
in dat we al onze werkzaamheden volgens een strakke planning uitvoeren (zie ook figuur 1.2 in 
paragraaf 1.6), gebruik maken van beschikbare bronnen en ons (Europese) netwerk inzetten. Om 
het proces al in het begin vaart te geven, zullen wij voor het startoverleg contact zoeken met 
ons netwerk, Euroconstruct partners en onze contacten bij het FIEC (European construction 
industry federation), om tot een lijst met te benaderen partijen per land te komen. Deze lijst zal 
tijdens het startoverleg overlegd worden, zodat hierna direct begonnen kan worden met het 
benaderen van partijen voor de gespreksrondes. Om de snelheid er ook in de verdere weken in 
te houden, zullen we in een vroeg stadium (week 42) beginnen met de analyse en het opstellen 

^ van de conceptrapportage. Deze strakke planning is nodig om tot een goed inhoudelijk resultaat 
te komen binnen de gestelde doorlooptijd.
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Aansluiting bij eerdere studie, gebruik van andere bronnen
Het startpunt van het onderzoek vormt de informatie en de achterliggende bronnen uit het 
OTB-rapport ‘QuickScan van buitenlandse stelsels van Kwaliteitsborging voor het Bouwen’ 
(2016). Dit rapport bevat een beschrijving van de verschillende stelsels van kwaliteitsborging in 
zeven landen, waarbij de nadruk ligt op de beschrijving van de wet- en regelgeving. De 
vraagstelling van het onderzoek in deze offerteaanvraag is zowel breder als specifieker. Zo is er 
nu ook behoefte aan inzicht in de wijze waarop in de praktijk door partijen invulhng wordt 
gegeven aan de voorschriften van kwaliteitsborging en gaat het onderzoek dieper in op een 
zestal aspecten.
Om in deze aanvullende inzichten te voorzien, zal de inzet van onze netwerkpartners als 
Euroconstruct een belangrijke rol spelen. Daarnaast zullen we rechtstreeks contact zoeken met 
FIEC leden. Via de netwerken van deze partijen zullen wij in staat zijn snel de juiste contacten 
te leggen in de te onderzoeken landen waardoor we de benodigde informatie/nieuwe bronnen 
snel ter beschikking hebben en kunnen verwerken. Naast het OTB-rapport en het gebruik van 
ons netwerk voor praktijkervaringen en aanvullende bronnen zullen we ook aanvullend 
literatuuronderzoek verrichten. Hierbij zal ook gebruik gemaakt worden van het World Bank 
rapport ‘Good practices for Construction regulation and enforcement Reform’, waarvan ook de 
beschreven ervaringen met hervormingen van kwaliteitsborgingsstelsels in andere landen 
zullen worden meegenomen.

Gestructureerde gesprekronden
Bronnenonderzoek is een goede basis, maar is alleen niet voldoende om de gewenste 
informatie boven water te krijgen. Zwaartepunt in onze aanpak vormt de gesprekrondes in vier 
Europese landen met de betrokken partijen rond kwaliteitsborging voor het bouwen. Om het 
gedrag van partijen bij gegeven wet- en regelgeving goed te kunnen doorgronden, zijn 
gestructureerde interviews nodig met de relevante partijen. Wij verwachten dat de interviews 
ons de gewenste aanvullende informatie opleveren en dat de geïnterviewde personen ook 
aanvullende bronnen ter ondersteuning aanrijken. Ook hier zal de inzet van ons (Europees) 
netwerk voor het opzetten van de interviews ervoor zorgen dat de contacten in de te 
onderzoeken landen snel gelegd kunnen worden waardoor de interviews op korte termijn 
plaats kunnen vinden. Verder zullen wij om de gesprekrondes succesvol te laten verlopen een 
gestructureerde aanpak hanteren waarbij vooraf een interviewdocument wordt opgesteld met 
daarin de onderwerpen en de vragen die wij aan bod willen laten komen. Het document zal 
vooraf met de opdrachtgever worden besproken en op basis van het commentaar worden 
aangepast. Hierna wordt het (Engelstalig) document vooraf aan onze gesprekpartners 
opgestuurd zodat zij zich hier grondig op kunnen voorbereiden en eventueel aanvullende 
informatie kunnen verzamelen.

Aanvulling en aanscherping op zes aspecten
Hierbij worden voor de zes eerdergenoemde aspecten de relevante vragen beschreven waar in 
onze studie antwoord op zal worden gegeven.

Toezicht op het stelsel
Hoe ziet de toezichtstructuur op partijen betrokken bij kwaliteitsborging er uit? Wie is 
verantwoordelijk voor het toezicht op wie en hoe gebeurt dit in de praktijk voor de 
verschillende fasen van het bouwproces: ontwerp, uitvoering en levering? Zijn er schakels 
waarbij op de professionaliteit van de uitvoerder wordt vertrouwd en hoe wordt zijn 
professionaliteit gecertificeerd en gecontroleerd? Voor welke typen werken zijn er andere 
(minder zware) toezichtmechanismen? Welk toezicht is publiek en welk is privaat? Is het 
toezicht geregeld in de wet of wordt op het initiatief van de toezichthouder vertrouwd? Hoe 
wordt gegarandeerd dat partijen die volgens de wet een bepaalde taak moeten uityoeren deze 
taak ook op een bevredigende wijze uitvoeren? Welke sanctiemogelijkheden hebben de 
verschillende toezichthouders? Hoe worden deze in de praktijk gehanteerd? Hoe werken deze 
in de praktijk uit op het gedrag van partijen en de kwaliteit van bouwwerken? Worden er vanuit 
financiers of verzekeraars aanvullende eisen gesteld? Zijn deze zwaarder dan de wettelijke 
voorschriften?
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Rol gemeente
Welke rol heeft de gemeente ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit, de techniek en het proces 
van kwaliteitsborging? Wat is de exacte rol van de gemeente bij de bouwtechnische toets? Hoe 
is deze wettelijk bmschreven en hoe wordt deze in de praktijk uitgevoerd? Wat is het effect op 
de kwaliteit van bouwwerken? Heeft de gemeente bevoegdheden om desgewenst in het proces 
te interveniëren? Welke ervaringen zijn hiermee opgedaan? Voert de gemeente naast de 
particuliere kwaliteitsborger in voorkomende gevallen zelf ook toezicht uit in de verschillende 
fasen van de bouw?

Proceseisen versus inhoudelijke eisen
Welke eisen worden er aan het proces van kwaliteitsborging gesteld en welk eisen worden er 
aan de werkwijze van de kwaliteitsborger gesteld? Zijn deze eisen wettelijk vastgelegd of wordt 
dit in aanvullende voorschriften gedaan? Wordt de werkwijze indirect geregeld via de 
deskundigheidseisen van personen of organisaties (registereisen)? Wordt alleen vertrouwd op 
de professionaliteit? Wat zijn de gevolgen in de praktijk geweest? Waarom gebeurt dit zo?

Ona/hanfeelijkheid uan partijen
Welke onafhankelijkheidseisen worden gesteld aan kwaliteitsborgers? Hoe ver gaan deze 
onafhankelijkheidseisen en welke overwegingen zitten hierachter? Tot welke belemmeringen 
leidt dit in de praktijk? Waarom is dit zo geregeld? Wat waren de gevolgen van eventuele 
aanscherpingen? Zijn er verschillen ten opzichte van directe en indirecte verhoudingen met de 
uitvoerende partijen in de verschillende fasen van het bouwproces? Wat zijn de consequenties 
van deze eisen in de praktijk, wat betreft de kwaliteit en de kosten? Gelden de 
onafhankelijkheidseisen ook voor de aanlevering van de informatie (vier-ogen-principe)? Zijn er 
verschillende eisen ten aanzien van typen activiteiten en complexiteit van het bouwwerk?

Omgaan met afwijkingen
In welke mate worden de eisen van de bouwvoorschriften in een land strikt nageleefd? Is het in 
de praktijk mogelijk enige flexibiliteit te hanteren bij kleine afwijkingen die niet tot echte 
problemen leiden? Hoe is dit geregeld? Hoe pakt dit in de praktijk uit? Wat voor consequenties 
heeft dit voor de ingebruikname van het bouwwerk? Wat is het effect op de doorlooptijd en de 
kosten? Wordt er in het stelsel een afweging gemaakt tussen de kosten en de baten van het 
strikt naleven van de eisen bij kleinere en niet-risicovolle afwijkingen?

Kosten van het stelsel
Welke kosten zijn aan de verschillende toezichtsystemen gebonden? Welke kosten moeten 
vanuit overheidswege worden gemaakt en welke kosten zijn het gevolg van voorschriften of 
handelingen door andere partijen? Zijn er bepaalde elementen aan te wijzen die in bepaalde 
landen tot extra hoge kosten hebben geleid? Welke aanpassingen zijn hiervoor bedacht en 
genomen? Hoe heeft dit uitgepakt?

Keuze van vier landen
Voor de internationale vergelijking hebben wij vier landen geselecteerd: Duitsland, Engeland, 
Noorwegen en Ierland. Er is voor deze landen gekozen omdat zij ieder op bijzondere gronden 
belangrijk zijn voor het nieuwe Nederlandse stelsel. Uiteraard zal ook aandacht worden besteed 
aan landen-overstijgende aspecten.

De keuze voor de vier landen is op hoofdlijnen als volgt ingegeven;

• Duitsland: De Duitse wet- én regelgeving kent een scherpe omschrijving van de rollen van 
de partijen rond kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging is in Duitsland sterk proces gestuurd 
met nauwkeurige regels over wie wat wanneer moet doen, met een onafhankelijke 
hoofdopzichter die verantwoordelijk is voor de naleving van de bouwregelgeving. 
Daarentegen zijn er geen vaste inhoudelijke regels over hoe de kwaliteit/naleving van de 
bouwregelgeving vastgelegd moet worden. Als case is Duitsland interessant voor de vraag 
hoe dit in de praktijk uitwerkt.
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• Engeland: Engeland kent een duaal systeem met bij vergunningsplichtige bouwwerken een 
vrije keuze tussen gemeentelijk toezicht en privaat toezicht. Een interessant gegeven is dat 
in 75% van de gevallen gekozen wordt voor gemeentelijk toezicht, maar dat dit veelal 
kleinschalige en goedkopere (verjbouw projecten betreft. Bij complexere bouwprojecten, 
wordt daarentegen meer gekozen voor privaat toezicht (approved inspectors) (0TB,2016). 
Het is hierbij de moeite waard om uit te zoeken hoe keuzes uitvallen voor verschillende 
gevolgklassen. Daarnaast maakt dit syst'eeni een goede analyse mogelijk van de voor- en 
nadelen van beide systemen (publiek versus publiek/privaat).

• ' Noorwegen: In Noorwegen is het stelsel van private kwaliteitsborging eind jaren negentig
geïntroduceerd. Aanvankelijk was er weinig controle op nalèying met slechte bouwkwaliteit 
als gevolg. In 2010 volgde een aanpassing van de bouwregelgeving met meer nadruk op 
eisen (o.a. onafhankelijkheid) en toezicht op erkende bouwbedrijven. Juist die aanpassing 
maakt Noorwegen aantrekkelijk als case, omdat dit inzicht geeft in de 
gedragsveranderingen van partijen. Verder lijkt de vormgeving van het stelsel veel op zoals 
die wordt beoogd in Nederland. Dit maakt de toepasbaarheid van de ervaringen voor 
Nederland relatief groot.

o Ierland: Ook Ierland is een voorbeeld van een land waar de kwaliteitsborging na de
eeuwwisseling tot problemen leidde (nieuwbouwboom). Om de problemen te verminderen 
zijn de eisen aangescherpt en is ook vastgelegd dat gemeenten 10% tot 15% van de 
bouwwerken controleren. Ander belangrijk aspect vormt de hoge kosten, waarop het stelsel 
recent is aangepast. Ook voor Ierland geldt dat de problemen en de aanpassingeii 
interessante informatie voor de Nederlandse situatie kan opleveren. .

Het is niet de bedoeling dat voor ieder land de zes aspecten volledig worden uitgewerkt. In de 
tabel op de volgende pagina is aangegeven voor welk land een aspect wordt bekeken. Bij een 
leeg vak wordt het aspect voor het desbetreffende land in eerste instantie buiten beschouwing 
gelaten. In andere gevallen wordt in het vak de argumentatie gegeven waarom het land op dat 
aspect interessant is.
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KraÉei i.1 "overzicht landen en té bekijken aspectén . • '' .
v;. i ■ ■ '

' i.- ' * . . • = »»#. ■

Engeland Duitsland Noorwegen Ierland
Toezicht' VoDedig Volledig Volledig VoUedig

beschrijven beschrijven beschrijven beschrijven

Rol gemeente Duaal stelsel, Heefteen Ujkt op beoogde Doet in
maakt goede controlerende rol in het 10% tot 15%

vergelijk in effecten eigen rol liaast Nederlandse steekproeven
tussenbeide die van de stelsel

systeméri mogelijk onafhankelijke ' 1

kwaliteitsborger

Eisen aan het Vrijwillige Sterke . Eisen Eisen
stels^ afspraken piDceseisen/ verslaglegging' verslaglegging?

kwahteitsborgers vrijheid aan toezichtsplan; toezichtsplan'
invulling aanscherpingen

na' problemen
Onafhankelijkheid Onafhankelijkheid, Meest Aanvankelijk

geen dwangmiddel onafhankelijk geen eis, na
' problemen

aanpassing
1 volgens

Nederlands
stelsel

Omgaan met Proactief; Punctualiteit Lijkt op
afwijkingen voorbeelden versus rol Nederlands

gemeente stelsel

Kosten Vergelijking tussen Hoge kosten Hoge kosten
beide systemen door veel bij particuUere

onafhankelijke woningen
partijen? (oorzaak?)

* Volledige beschrijving is nodig om de effecten voor de volgende aspecten ook goed te kunnen analyseren.
^ Noyi^eli jk voor de rdatie met de hoge kosten.

,. 1. ï- -X: f> ,.V. /L- V.. l
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1.5 Inhoud

De structuur van het onderzoek bestaat uit vier stappen (zie onderstaande figuur).

Stap 1: Structuur bouwsector

♦
Stap 2; Wet- en regelgeving

Stap 3; Ei-varingsfeiten

Stap 4: Beleidsanalyse

In de eerste stap wordt voor de vier afeonderlijke landen de structuur van de bouwketen en de 
institutionele verhoudingen binnen de keten geanalyseerd en vergeleken met die in Nederland. 
Het gaat om het beantwoorden van vragen als: welke rol hebben welke partijen in de 
bouwketen? Welke schaalgrootte hebben deze partijen? Verschillen de structuur en de 
institutionele verhoudingen in deze landen met die van Nederland? De specifieke structuur van 
de bouwketen en de institutionele verhoudingen in een land kunnen van invloed zijn op het 
gedrag van de partijen binnen de bouwketen en daarmee ook op de wijze waarop specifiek 
beleid kan uitwerken. Deze stap is nuttig om de effecten van het beleid in andere landen goed 
te kunnen begrijpen en te kunnen inschatten in hoeverre deze effecten ook kunnen optreden in 
de Nederlandse situatie.

In de tweede stap gaat het om de vormgeving van de wet- en regelgeving op de zes aspecten.
Per aspect wordt een selectie gemaakt van twee è drie landen waarvoor de vormgeving 
gedetailleerder wordt uitgewerkt Als startpunt voor de selectie vormt de kennis uit het OTB- 
rapport over de vormgeving in de vier landen. Het overzicht in tabel 1.1 is hierbij leidend, maar 
deze kan gaandeweg worden aangepast Na de selectie wordt op basis van broimenonderzoek 
en informatie uit ons internationale netwerk (Euroconstruct en FIEC) de exacte vormgeving van 
de wet- en regelgeving nader geïnventariseerd.

Het zwaartepunt van het onderzoek wordt gevormd door de derde stap. Deze stap bestaat uit de 
inventarisatie van de ervaringsfeiten met de stelséis van kwaliteitsbor^ng in de vier landen. 
Door gestructureerde gesprekrondes met vertegenwoordigers van de relevante partijen rond 
kwaliteitsborging te houden, worden deze ervaringsfeiten boven water gebracht. De informatie
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uit de tweede stap wordt getoetst en de praktijkervaringen van de verschillende partijen in 
reactie op de voorschriften worden in beeld gebracht. Deze stap resulteert in een inventarisatie 
van hoe de wet- en regelgeving met name op de zes aspecten uitpakt op het gedrag van de 
verschillende partijen.

Tot slot wordt in de vierde stap de informatie uit de eerdere stappen samengebracht in de 
beleidsanalyse. In deze stap worden de buitenlandse ervaringen geanalyseerd op mogelijke 
imphcaties voor de Nederlandse situatie: Welke'buitenlandse situaties zijn toepasbaar voor 
Nederland? Welke risico’s biedt de huidige vormgeving van het wetsvoorstel gegeven de 
ervaringen in het buitenland? Hoe kan de werking van het wetsvoorstel worden verbeterd met 
succesfactoren uit het buitenland? Welke afruil in effecten bestaan er tussen bepaalde vormen 
van regelgeving? Het eindrapport zal een afzonderlijk hoofdstuk bevatten waarin wij ingaan op 
de implicaties van de buitenlandse ervaringen voor Nederlands beleid.

1.6 Proces

De inbreng van de opdrachtgever en de planning van het onderzoek worden als volgt ingevuld 
om het geschetste eindresultaat te bereiken.

Projectbegeleiding en rol opdrachtgever

Gelet op de korte doorlooptijd van het project is het van belang om de communicatie met de 
opdrachtgever via korte lijnen te laten verlopen. Wij stellen voor dat vanuit de opdrachtgever 
één contactpersoon wordt aangewezen. Onze projectleider en deze contactpersoon hebben 
frequent contact - telefonisch, per email of indien noodzakelijk ook op locatie - om zaken snel 
en efficiënt te kunnen kortsluiten. Het startoverleg zal plaatsvinden in week 41. Hiernaast 
stellen wij voor om op twee momenten tijdens het onderzoek met een door de opdrachtgever 
samengestelde begeleidingscommissie samen te komen.' De begeleidingscommissie fungeert als 
klankbord voor het projectteam. De eerste bijeenkomst vindt plaats in week 42, waar het 
interviewdocument met de uitwerking van onderwerpen en vragen voor de gespreksrondes zal 
worden besproken. De begeleidingscommissie kan de vragen aanscherpen en onderwerpen 
toevoegen. Tijdens de tweede bijeenkomst in week 45 zal een presentatie worden gegeven met , 
de belangrijkste resultaten en implicaties uit de gesprekrondes. Commentaar vanuit de 
begeleidingscommissie zal worden meegenomen bij de nadere uitwerking en rapportage van 
het onderzoek.

Communicatie van de resultaten

Om draagvlak voor de resultaten van de studie te creëren is het EIB bereid om na oplevering 
van het eindrapport de resultaten van de studie aan de stuurgroep Kwaliteitsborging te 
presenteren.

Planning

Het volgende schema geeft weer hoe het EIB het proces en de planning ziet. Zowel de 
inhoudelijke activiteiten als de beoogde weken voor bijeenkomsten zijn weergegeven. Door de 
timing is voldoende gelegenheid feedback te verwerken.

Het onderzoek start in de week van 10 oktober 2016. Het concept eindrapport zal uiterlijk 15 
november worden opgeleverd. De formele eindrapportage zal uiterlijk 2 januari 2017 opgeleverd 
worden. Deze opleveringstermijn kan alleen worden gerealiseerd als de schriftelijke 
opdrachtverstrekking uiterlijk 10 oktober 2016 plaatsvindt. Bij het schema hoort een nadere 
uitwerking per regel.

1 Startoverleg
Het startoverleg is om kennis uit te wisselen, verwachtingen nader af te stemmen en om 
werkafspraken te maken. Dit is belangrijk voor een goed verloop van het verdere proces. 
Vervolgens is er gelegenheid voor de opdrachtgever om nadere aandachtspunten voor de 
internationale analyse in te brengen. Om een vliegende start te maken, zal het EIB tijdens het
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startoverleg een lijst met te benaderen partijen per land overleggen, zodat nog in dezelfde week 
begonnen kan worden met het plannen van gespreksrondes. Hiervoor zullen wij ons (Europese) 
netwerk inschakelen.

2 Bronnenonderzoek: structuur bouwsector
Voorafgaand aan de gesprekrondes wordt bronnenonderzoek uitgevoerd naar de structuur van 
de bouwketen en institutionele verhoudingen van de betrokken partijen in de vier te 
onderzoeken landen. Wij putten hierbij uit de bij ons beschikbare informatie. Voor nadere 
informatie zullen wij onze collega-instituten uit ons Euroconstruct samenwerkingsverband en 
FIEC contacten raadplegen. Deze stap levert een overzicht op van de structuur en institutionele 
verhoudingen van de bouwketen in de vier te onderzoeken landen en wat dit voor implicaties 
heeft voor de wet- en regelgeving rond kwaliteitsborging in het land. Daarnaast levert deze stap 
mogelijk aanvullende organisaties en contactpersonen op voor de gespreksrondes.

startoverleg
Bronnenonderzoek; structuur bouwsector 

Bronnenonderzoek wet- en regdgeving 
Opstellen interviewdocument 

Ie bijeenkomst begdeidingscommissie 
Interviewrondes in 4 Europese landen 

2e byeenkomst begdeidinpcominissie 
Analyse en rapportage 

Oplevering eindconcept

4*' *'Hf'' .

L,.._

3 Broimenonderzoek: wet- en regelgeving
Eveneens vindt voorafgaand aan de gesprekrondes in deze fase brormenonderzoek plaats van . 
de wet- en regelgeving op het gebied van de kwaliteitsborging ih de vier te onderzoeken landen. 
Hierbij vormt het startpunt de informatie en de bronnen uit het OTB-rapport, maar in deze stap 
zal ook een verdiepingsslag worden gemaakt op het gebied van de zes gevraagde aspecten. 
Daarnaast zal worden onderzocht hoe partijen in de praktijk invulling geven aan de 
voorschriften. Deze informatie vormt belangrijke input voor de gesprekrondes in het latere 
proces en kan mógelijk aanvullende organisaties en namen opleveren voor de gespreksrondes.

4 Opstellen interviewdocument
Ten behoeve van de gesprekrondes in de vier landen zal een interviewdocument worden 
opgesteld met onderwerpen en vragen die tijdens de gesprekken met de betrokken partijen aan 
bod dienen te komen. Om de te interviewen partijen zich goed te kunnen laten voorbereiden, 
stellen wij voorafgaand aan de interviews een interviewdocument op, waarin wij het doel van 
het interview beschrijven en aangeven in welke informatie wij vooral geïnteresseerd zijn.

5 Eerste bijeenkomst begeleidingsconimissie
Voorafgaand aan de interviews willen wij het interviewdocument eerst met de 
begeleidingscommissie bespreken. Dit biedt de begeleidingscommissie de mogelijkheid om de
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vragen aan te scherpen en eventueel onderwerpen toe te voegen. Wij zullen dit commentaar 
verwerken voordat wij het interviewdocument ter voorbereiding van de interviews opsturen.

6 Interviewrondes in vier Europese landen
In deze stap worden tweedaagse bezoeken gebracht aan de vier landen. Tijdens deze bezoeken 
wordt gesproken met vertegenwoordigers van de belangrijkste organisaties die in het land bij 
kwaliteitsborging betrokken zijn. Dit zijn in ieder géval de gemeenten, de private 
kwaliteitsborgers en de bouwers, maar dit kunnen ook andere partijen zijn. Aan de hand van de 
structuur van het eerder opgestelde interviewdocument worden de verschillende onderwerpen 
besproken. Hierbij zal kritisch worden doorgevraagd naar het effect van de regels op het gedrag 
van partijen. Van de interviews zullen verslagen worden opgemaakt die aan de opdrachtgever 
ter beschikking worden gesteld.

7 Tweede bijeenkomst begeleidingscommissie
Voor deze bijeenkomst zal een presentatie worden voorbereid waarin de belangrijkste 
resultaten en implicaties die uit de deskresearch en gesprèksrondes naar voren zijn gekomen, 
worden gepresenteerd. De opdrachtgever kan zich op dit moment een eerste beeld vormen van 
de mogelijke resultaten die het onderzoek zal opleveren en kan ook suggesties doen voor 
aandachtspunten of specifieke uitwerkingen.

8 Analyse en rapportage
Na de eerste bijeenkomst met de begeleidingscommissie zal het EIB beginnen met de 
internationale analyse en de beschrijving van de implicaties ervan voor de Nederlandse 
situatie. Dit betekent dat er tijdens het bronnenonderzoek en de gespreksrondes aan het 
conceptrapport geschreven wordt ten behoeve van het halen van de opleverdatum. Na de 
tweede bijeenkomst van de begeleidingscommissie zal het EIB de suggesties en 
aandachtspunten uit de bijeenkomst in het conceptrapport verwerken. Het conceptrapport zal 
als pdf elektronisch worden opgeleverd op 15 november 2016. Omwille van de korte 
doorlooptijd is ons voorstel om het commentaar op het concept in een schriftelijke ronde te 
organiseren.

9 Commentaar verwerken en oplevering aan opdrachtgever
De opmerkingen op het definitieve eindresultaat worden binnen een week verwerkt om hierna 
het inhoudelijk definitieve eindrapport naar tevredenheid op te leveren. Hierna zijn wij bereid 
om de conclusies en implicaties van het onderzoek aan de stuurgroep toe te lichten.

1.7 Projectorganisatie

Économisch Instituut voor de Bouw

De stichting EIB is een toonaangevend onderzoeksbureau voor toegepaste bouweconomische 
analyse dat zowel in opdracht als op eigen initiatief onderzoek verricht voor marktpartijen en 
overheid. Doel van het instituut is het op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze 
bevorderen van kennis van economische en sociale vraagstukken die betrekking hebben op of 
van betekenis zijn voor de Nederlandse bouwnijverheid in de ruimste zin van het woord 
(infrastructuur, wonen, enz.).

Een kerncompetentie van het EIB is het analyseren van overheidsbeleid in de gebouwde 
omgeving. Hiertoe zijn in de achterliggende jaren diverse kosten-batenanalyses en effectstudies 
verricht, zowel in opdracht van publieke eh private opdrachtgevers als op eigen initiatief Het 
EIB heeft ook ruime ervaring met het doorrekenen van de effecten van aanpassingen van 
regelgeving in de praktijk. Wij zijn zelfstandig in staat alle benodigde berekeningen te maken 
en beschikken over voldoende expertise om alle gevraagde effecten in kaart te bréngen.

Eerdere analyses van bouwregelgeving door het EIB

Het EIB heeft begin dit jaar in opdracht van het ministère van BZK het rapport 'MKBA 
wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen’ uitgebracht. In deze studie zijn de 
maatschappelijke kosten en baten van het wetsvoorstel op systematische wijze in kaart
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gebracht. Noodzakelijk voor een goede mkba is om goed inzicht te hebben in de effecten van 
het nieuwe kwaliteitsborgingstelsel voor de verschillende partijen in het bouwproces ten 
opzichte van de huidige situatie. Hiervoor zijn vele interviews gevoerd met de 
vertegenwoordigers van de verschillende partijen orn goed te doorgronden wat het nieuwe 
wetsvoorstel voor ander gedrag zal uitlokken. De gedetailleerde kennis van het wetsvoorstel en 
het gedrag van de verschillende spelers die bij dit onderzoek door het projectteam is opgedaan 
biedt een uitstekend startpunt om snel de internationale vergelijking op te starten en verder te 
verdiepen.

Het EIB heeft in opdracht van het ministerie van BZK eerder al onderzoek gedaan naar 
voorbeelden uit het buitenland om de prestaties van de bouw op het gebied van innovatie en de 
invloed van de, eindgebruiker en opdrachtgever te verbeteren. Op basis van een gespreksronde 
in vijf Europese landen en eén internationale conferentie met experts uit deze landen, heeft het 
EIB enkele relevante lessen getrokken voor Nederland. Uit het onderzoek volgden twee 
onderwerpen die op korte termijn in Nederland overgenomen kunnen worden: 1) het 
versterken van reputatiemechanismen en transparantie door de verbetering van de meting van 
prestaties in het verleden (past performance/benchmarldng) van bouwbedrijven, en 2) het 
versterken van prikkels door verbetering van het garantiestelsel en een eventuele verlenging 
van het opschortingsrecht, om bij de kwaliteit van het product beter rekening te houden met 
langjarig gebruik (na de oplevering) en verbetering van de nazorg.

Het EIB heeft eerder effect-analyses van veranderingen in regelgeving uitgevoerd betreffende 
het bouwbesluit. In 2011 is door het EIB in opdracht van het ministerie van BZK (WWI) het 
rapport ‘Bouwen voor kwaliteit, onderzoek naar mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit 
van bouwwerken te realiseren’ uitgebracht. In dat onderzoek is onder ander het Bouwbesluit 
2012 geanalyseerd om door aanpassingen van bepaalde voorschriften en de toepassing daarvan 
te vereenvoudigen een betere prijs-kwaliteitverhouding in de woningbouw te realiseren. In deze 
analyse stond het doorrekenen van de kosten en baten van concrete maatregelen centraal. 
Hiertoe heeft het EIB zelf de vereiste bouwkundige berekeningen alsmede de uitwerking in 
maatschappelijke kosten en baten verricht. Dit onderzoek ‘Bouwen voor kwaliteit’ naar de 
mogelijkheden om een betere prijs/kwaliteit verhouding van bouwwerken te realiseren is één 
voorbeeld van de ervaring die het EIB heeft in het doen van maatschappelijke kosten 
batenanalyse en onderzoek naar bouwregelgeving.

Het EIB beschikt over uitgebreide sectorale kennis, databestandèn en kwantitatieve modellen 
rond bouwproductie en het gebruik van gebouwen. Het EIB heeft brede ervaring in het 
ontwikkelen en toepassen van toekomstverkenningen voor beleidsanalyses, die gebruikelijk 
zijn voor het analyseren van investeringsprojecten en beleidsanalyses in Nederland, waarbij 
een visie op mogelijke lange termijn effecten is vereist. Het EIB is actief in Euroconstruct, een 
samenwerkingsverband van negentien Europese instituten die zich bezig houden met 
onderzoek naar de bouwsector. Dit netwerk kan worden gebruikt om snel toegang te krijgen tot 
de te interviewen partijen en om nadere informatie te krijgen over specifieke onderwerpen.

Beleidsanalyse is in het algemeen een.kernactiviteit van het EIB en het zou te ver voeren om 
alle beleidsstudies van het EIB op te sommen. Wel willen we opmerken dat beleidsstudies in 
het algemeen uitnodigen om te denken vanuit het raamwerk van een mkba. Om beleidseffecten 
.te kunnen berekenen moet immers de wereld met het te analyseren nieuwe beleid worden 
afgezet tegen een referentiesituatie of nulaltematief. Het verschil tussen effectstudies, en 
mkba’s is dat in mkba’s vaak meer aandacht wordt besteed aan de financiële waardering van 
effecten, maar in veel andere opzichten is de aanpak en filosofie vergelijkbaar.

Projectteam

Om het onderzoek binnen het gestelde strakke tijdschema te realiseren zet het EIB een zwaar 
projectteam in dat goed is ingevoerd in het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit 
komt ten eerste tot uitdrukking in de tijdsinzet van de directeur van het EIB die naast de 
gebruikelijke supervisie en communicatie ook de delegatie zal leiden die de gesprekrondes in de 
vier landen zal voeren. Onze directeur heeft ruime ervaring op dit vlak. Verder
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zal hetzelfde team worden ingezet dat de ‘MKBA wetvoorstel kwaliteitsborging voor het 
bouwen' heeft uitgevoerd. Dit team bestaat uit
(senior onderzoeker) en (onderzoeker). Dit team is volledig ingevoerd in de
problematiek rond de kwaliteitsborging en hreft voor de Nederlandse situatie met tal van 
partijen gesprekken gevoerd. Op deze wijze kan een vliegende start met het project worden 
gemaakt. ,

Directeur

_______ |s macro-econoom en sinds 1 april 2006 directeur bij het EIB. Voordat
^^^^n dienst trad bij het EIB heeft hij diverse onderzoeks- en management-posities 
Centraal Planbureau tekleed en was enige tijd verbonden aan de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling te Parijs. Vanaf 2001 was hij onderdirecteur 
van het CPB. Binnen de directie was hij verantwoordelijk voor een groot aantal inhoudelijke 
themagebieden, waaronder wonenjnobiliteitei^nfrastructuur. ruimtelijke economie, . i
innovatie, ICT en meso-economie. |B^^^^|beeft aan de basis van de OEI-leidraad 
gestaan bij het CPB. Hij was namens de samenwerkende planbureaus projectleider van de 
eerste ICES-ronde (later ICRE) “Kiezen of delen’, waar voor 100 investeringsprojecten vanuit 
de overheid mkba-kengetallenanalyses zijn opgesteld. ^^^^Hheeft bij het CPB jarenlang 
aan het roer gestaan van de mkba’s van de grote infrastructuurprojecten (Betuweroute, HSL, ' 
Tweede Maasvlakte, Uitbreiding Schiphol, Zuiderzeehjn, Ruimte voor Water) en bij lange 
termijnstudies naar de ontwikkeling van de fysieke omgeving, üpimheeft meer dan . 
twintig jaar leidinggevende ervaring als projectleider, afdelingshoofd^ectorhoofd en 
onderdirecteur bij het CPB is thans eindverantwoordelijk voor het EIB.

I treedt regelmatig op in beleidsgevoelige omgevingen en in de media. Hij zat voor 
het CPB in diverse commissies, waaronder de ICES (later ICRE), de VROM-Raad en de 
Rijksplanologische Commissie en de Rijksmilieuhygiënische Commissie. Vanuit het EIB was ^B^^^voorzitter van stuurgroep en/of werkgr^penvandeMICBA Parkstad Limburg, 
MKBA Eemsdelta en MKBA Zeeuws-Vlaanderen. Bt|^|^^|is auteur van verschillende 
publicaties over de woningmarkt en treed^egelmatig op als expert bij verschillende 
beleidsdiscussies rond de woningmarkt, trad op als trekker van het actieteam 
Praktijktoepassing Bouwbesluit binnen de Actieagenda Bouw.

•-*v

In zijn rol als directeur is ^^^verantwoordelijk voor kwaliteit-, voortgangT en budgetborging%*| 
binnen het project en zal hij voor dit project extra tijd inzetten rond de inhoudelijke 
kwaliteitsborging en de communicatie.

voor

Projectleider , <

programmaleider en is sinds februari 2007 werkzaam bij het Economisch Instituut J 
Ie Bouw. •,)

I heeft ruime ervaring in het uitvoeren van en leiding geven aan maatschappelijke 
kostenbatenanalyses (MKBA’s). Hij heeft bijgedragen aan vele MKBA’s die bij het EIB zijn 
uitgevoerd. Hij heeft ais projectleider en/of senior onderzoeker recent in diverse onderzoeken 
geparticipeerd naar de kosten en baten van bouwregelgeving: ‘MKBA wetvoorstel 
lóvaliteitsborging voor het bouwen’, ‘Bouwen voor Kwaliteit', ‘Kostenmodel omgevingsrecht' 
en ‘Succesvol Binnenstedelijk Bouwen'. Hiernaast is ^BB^b-okken geweest bij de 
Langetermijnstudie 'Investeren in Nederland', waarvoor hij een kwantitatief model heeft 
ontwikkeld voor de analyse van de Nederlandse woningbouwsector, de bouwproductie en de 
bouwarbeidsmarkt op lange termijn.

Daarvóór heeft hij bij het Centraal Planbureau gewerkt, waar hij betrokken is geweest bij de 
uitvoering van MKBA van grote infrastructuurprojecten (Tweede Maasvlakte, Uitbreiding van 
Schiphol, Participatie in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter) en de beoordeling van de 
ICES-investeringsprojecten.
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In zijn rol als projectleider is^^^Hrerantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het 
onderzoek en treedt hij op als contactpersoon met de opdrachtgever.

het EIB.

Senior onderzoeker

is econoom/civiel ingenieur en werkt sinds 1 januari 2008 bij

HHIheeft ruime ervaring in het uitvoeren van beleidsanalyses en maatschappelijke 
kostenbatenanalyses {MKBA’s). Als zodanig wordt hij betrokken bij bijna elke MKBA die door 
het EIB wordt uitgevoerd. Hierbij gaat het niet alleen om het bepalen van de kosten en baten 
van (infrastructuur) projecten, maar vaak ook om het gebruik van de MKBA methodologie om 
oplossingsrichtingen te zoeken, te verbeteren, te selecteren en in bepaalde gevallen te 
optimaliseren. Zo heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ‘MKBA wetvoorstel 
kwaliteitsborging voor het bouwen’.

' I ■ ■ ■ JDaarvóór heeft hij négen jaar bij het Centraal Planbureau gewerkt als senior onderzoeker, 
waar hij betrokken is geweest bij de uitvoering van MKBA’s van grote infrastructuurprojecten 
(onder andere de Verdieping van de Westerschelde, de Tweede Maasvlakte, de Kengetal 
Kosten-batenanalyse van de Zuidas) en de totstandkoming van de aanvullingen van de 
leidraad OEI.

yin dit onderzoek zal hij vooral een.uitvoerende rol h^ebben.

Onderzoeker

erkt sinds 2015 bij het Economisch Ii^tituut voor de Bouw.

In haar werk voor het EIB spreekt de combinatie van beleidsanalyse, toegepast onderzoek en 
het in kaart brengen van ontwikkelingen in de bouwsector haar in het bijzonder aan. In de rol 
van economisch onderzoeker draagt zij bij aan onderzoek naar welvaart economische 
vraagstukken, duurzaamheidsvraagstiiken en consumentenvoorkeuren in de bouw. 
Daarnaast houdt zij zich bezig met zzp’ers in de bouw. Zo was zij onder meer betrokken bij 
de MKBA van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen, voerde ze voor circulaire 
•projecten in de bouw een knelpuntenonderzoek uit en analyseert ze consumentenvoorkeuren 
in de bouw.

Hiervoor werkte zij als ‘financieel plaimer’ bij The Selfridges Group (de Bijenkorf) en heeft ze 
stage gelopen bij de Nederlandse ambassade in Washington waar ze onderzoek gedaan heeft 
naar Trans-Atlantische handelsbelemmeringen.
mil is afgestudeerd in algemene economie (cum laude) en Europese studies, beide aan de 
Universiteit van Amsterdam.

In het project ondersteunt zij de uitvoering van het onderzoek.
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Relevante publicaties

Relevante publicaties van het EIB en de betrokken onderzoekers op het gebied van 
maatschappelijke kosten-batenanalyse, bouwregelgeving of scenario’s zijn:

EIB (2016), ‘MKBA wetsvoorstel kwaliteit voor het bouwen’, Amsterdam.
EIB (2015), 'Investeren in Nederland; drie scenario’s tot 2030 voor de bebouwde omgeving en 
de bouw’, Amsterdam.
EIB (2015), ‘Effect vrijstelling WWS en verhuurderheffing; doorrekening effecten’. EIB: 
Amsterdam.
Actieagenda Bouw (2014), ‘Flexibel omgaan met Boüwregelgeving’, Rapport Actieteam 
Praktijktoepassing Bouwbesluit, Den Haag.
Sander Hardeman, Michiel Mulder, Ellen Schep (2014), ‘Eindgebruiker en opdrachtgever in 
de bouw: lessen uit het buitenland; Conferentie, toetsing en implementatie’, ElB-studie, 
Amsterdam.
EIB (2013), MKBA Zeeuws-Vlaanderen; Maatschappelijke kosten en baten van 
beleidsalternatieven op het terrein van wonen en voorzieningen’, Amsterdam.
EIB (2011), ‘Bouwen voor kwaliteit, onderzoek naar mogelijkheden om een betere 
prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren’.
Van Hoek T., M. Koning, M. Mulder (2011), ‘Succesvol Binnenstedelijk Bouwen, een 
onderzoek naar maatschappelijke kosten en baten en mogelijkheden tot optimalisatie van 
binnenstedelijk bouwen’, EIB, Amsterdam.
EIB (2Ó11), ‘Kostenmodel omgevingsrecht; Onderzoek naar de gevolgen van maatregelen in 
het omgevingsrecht voor de plan- en bouwkosten bij projectontwikkeling’, Amsterdam.
EIB (2011), ‘MKBA Herstructurering Eemsdelta, een maatschappelijke kosten-batenanalyse’, 
Amsterdam.
EIB (2011), ‘Actuele situatie in de bouw, actuele beschrijving van de structuur, trends en 
conjunctuur in de bouwkolom’, Amsterdam.
EIB/Rigo (2010), ‘MKBA Herstructureringsaanpak Parkstad Limburg’, Amsterdam.
EIB (2010), ‘MKBA Nacht- en weekendwerk in het wegonderhoud’, Amsterdam.
EIB (2009), ‘De kosten en baten van drie scenario’s voor energiebesparing in de 
gebouwenvoorraad’, ongepubliceerd.
EIB (2009), ‘MKBA Geobrain’, ongepubliceerd, Amsterdam.
EIB (2008), ‘MKBA Toepassing puingranulaat in beton; Effecten van beleidsopties voor een 
hoogwaardig hergebruik van betonpuin’, ElB-rapport, Amsterdam.
Koning M., Saitua Nistal R., Ebregts J. (2006), ‘Woningmarkteffecten van aanpassing fiscale 
behandeling eigen woning", CPB document 128, s’-Gravenhage.
Hoek, T.H. van (2005), ’Beleid en woningmarkt’. Economische Statistische Berichten, 4 
november 2005, blz. 481, Rotterdam.
Centraal Planbureau (2005), ‘Directe effecten OEI’, CPB Notitie 1 maart 2005.
CPB, MNP; RPD, SCP en Rathenau (2003), ‘Investeren in kennis. Een maatschappelijk- 
economische beoordeling van de Bsik-projecten’, CPB bijzondere publicatie 50, ‘s 
Gravenhage.
Centraal Planbureau (2003), Second opinion kosten-batenanalyse Spoorverbinding Rotterdam- 
België, CPB notitie 25 maart 2003.
Centraal Planbureau (2002), Twee jaar ervaring met OEEI: De discussie over indirecte 
effecten, CPB bijzondere publicatie.
Koning, Martin, Eugene Verkade, en Jacco Hakfoort (2002), ‘Gevolgen van uitbreiding 
Schiphol: Een kengetallen kosten-batenanalyse’, CPB bijzondere publicatie 40, 's 
Gravenhage.
CPB (2001), ‘Participeren in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, een globale kosten- 
baten analyse', CPB Document 13, ‘s Gravenhage.
Centraal Planbureau (2000), ‘Evaluatie van infastructuurprojecten. Leidraad voor kosten- 
batenanalyses.
CPB, NEI eri RIVM (2001), ‘Welvaartseffecten van Maasvlakte 2, Kosten-batenanalyse van 
uitbreiding uan de Rotterdamse haven door landaanwinning', CPB bijzondere publicatie 32, 
Koninklijke De Swart, ‘s Gravenhage.
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• Centraal Planbureau (1998), ‘2020; Integrale uerfeenningen uoor haven en industrie, een
beoordeling uan onderzoek uan het Gemeentelijk Hauenbedrijf Rotterdam’, CPB werkdocument nr. 
108 / CPB Externe notitie 98/71. ‘s Gravenhage.

i '
1.8 Prijsstelling

Onderstaande tabel geeft per stap een overzicht van de verwachte benodigde onderzoeksdagen 
van het EIB en een samenvatting van de totaal verwachte kosten (inclusief reis- en 
verblijfskosten). De totale kosten bedragen € 57.350 exclusief btw (€ 69.694 inclusief btw).

□
Tabel 1.2 ^Begroting

Bouwsector
Wet- en re^lgeving in 4 landen
Opstellen interviewdocument
Interviewronde in 4 landen
Beleidsanalyse
Rapportage
Overleg

Totaal dagen 
Tarief per dag in €
Totaal arbeidskosten in €

Overige kosten in €

Totale kosten in € 
Bedragen zijn exchisiefbtw

Direc- Project- Senior- Onder- Totaal
teur leider onder- zoeker

zoeker
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2 CV’s projectteam

2.1 Curriculum Vitae -1

Persoonlijke informatie
Naam
Telefoon
Email
Geboortedatum
Geboorteplaats

l@eib.nl

Opleiding ,
Doctoraalexamen Algemene economie aan de UvA, cum laude (1986). 
Eerste fase, gedeeltelijk doctoraalfase Rechtsgeleerdheid, UvA.

Talen

Werkervaring
2006 - heden

2001 - 2006 

1999-2001 

1992 -1999

1987 -1992

1988 -1989

1986 -1987

Nederlands en Engels

Directeur Economisch Instituut voor de Bouw

Onderdirecteur Centraal Planbureau (CPB)

Sectorhoofd Economie en fysieke omgeving (CPB)

Hoofd afdeling Diensten, tevens hoofd kennisunit infrastructuur 
en ruimtelijke economie (CPB)

Wetenschappelijk medewerker afdeling monetaire analyse (CPB)

Beleidsmedewerker Organisatie voor Economische Ontwikkeling 
en Samenwerking (OESO) te Parijs

Stage bij de Bank of Israel, Tel Aviv en Jerusalem

Commissies
Lid Interdepartementale Commissie voor Economisch Structuurbeleid (ICES/ICRE)
Lid Rijksplanologische en Rijksmilieuhygiënische Commissie (RPC/RMC)
Lid VROM-Raad
Lid van de SER-commissie voor Ruimtelijke inrichting en Bereikbaarheid (RIB)
Adviserend hd cie van Wijzen ICES-KIS
Lid van de comnaissie van deskundigen Ijzeren Rijn
Lid van de visitatiecommissie evaluatie spoorwetgeving (cie Sorgdrager)
Voorzitter stuurgroep en werkgroep MKBA Parkstad Limburg
Voorzitter werkgroep MKBA Eemsdelta
Voorzitter werkgroep MKBA Zeeuws-Vlaanderen
Trekker actieteam Praktijktoepassing Bouwbesluit (Actieagenda Bouw)

Selectie van publicaties
• Hoek, Taco H. van (1992), ‘Explaining mark/dollar and yen/dollar exchange rates in the 

1980s’, Economics Letters, Volurne 38, Issue 4, Pages 467-472.
• Van Hoek, T.H. and G. Zalm (1992), ‘Nationaal begrotingsbeleid in Europeesperspectief, 

in J.A.J. Alders et al. (eds.). Begrotingsbeleid en financiering.
• ' Nederlandse staatsschuld, op weg naar de EMU; Economendebat 1992.
• NIBE, Amsterdam, pp. 34-52.
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Centraal Planbureau (1995), 'Toelichting op de CPB berekening over de Betuweroute', CPB 
werkdocument nr. 73, 's Gravenhage.
Centraal Planbureau (1995), 'Economische effecten van de Betuweroute op basis van recente 
informatie’, CPB werkdocument nr. 75, ’s Gravenhage.
Bemardt, Y., T.H. van Hoek, M.A. Koning (1995), 'Gaan uïinkels langer open?'. Economisch 
Statistische Berichten, 3 mei 1995, blz. 422 426, Rotterdam.
Centraal Planbureau (1997), 'Economische en ruimtelijke versterking van mainport Rotterdam’, 
CPB werkdocument nr 92, 's Gravenhage.
Hoek, T.H. van, M.A. Koning (1998), 'Grenzen aan Schiphol.?’, Economische Statistische 
Berichten, 23 januari 1998, blz. 52-56, Rotterdam.
Centraal Planbureau (1998), 'Geluidsproblematiek rond Schiphol’, CPB-rapport, 's 
Gravenhage.
Centraal’Planbureau (1998), 'Luchtvaartgroei binnen milieurandvoorwaarderi: 
beleidsstrategieën in dynamisch perspectief, CPB-rapport, 's Gravenhage.
Centraal Planbureau (1998), ‘Toekomstige ontwikkeling vervoersontwikkelingen op luchthaven 
Schiphol: een second opinion’, CPB Externe notitie 98/23, ‘s Gravenhage.
Centraal Planbureau (1998), 'De geluidsproblematiek rond Schiphol: een gezamenlijk visie van 
CPB en NLR’, CPB Externe notitie 98/30, 's Gravenhage.
Centraal Planbureau (1998), '2020; Integrale verkenningen voor haven en industrie, een 
beoordeling van onderzoek van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam’, CPB werkdocument 
nr. 108 / CPB Externe notitie 98/71, 's Gravenhage.
Centraal Planbureau (1998), ‘Rekeningrijden in de Randstad, een second-opinion', CPB 
werkdocument nr. 107 / CPB Externe notitie 98/72, 's Gravenhage.
Centraal Planbureau (2000), 'Evaluatie van infastructuurprojecten. Leidraad voor 
kosten-batenanalyses.
CPB, NEI en RIVM (2001), ‘Welvaartseffecten van Maasvlakte 2, Kosten-batenanalyse van 
uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning', CPB bijzondere publicatie 32, 
Koninklijke De Swart, ’s Gravenhage.
Centraal Planbureau (2002), Twee jaar eiwaïing met OEEI: De discussie over indirecte 
effecten, CPB bijzondere publicatie.
Centraal Planbureau (2003), Second opinion kosten-batenanalyse Spoorverbinding Rotterdam- 
België, CPB notitie 25 maart 2003.
Centraal Planbureau (2004), 'Vooruitzichten uoor spoorvervoer ouer de Betuiueroute’, CPB 
Externe notitie 24 september 2004, 's Gravenhage.
Centraal Planbureau (2005), 'Economische analyse van verschillende vormen van prijsbeleid 
uoor het wegverkeer’, CPB publicatie, no. 87, juni 2005.
Centraal Planbureau (2005), ‘Directe effecten OEI’, CPB Notitie 1 maart 2005 
Hoek, T.H. van (2005), 'Beleid en woningmarkt’. Economische Statistische Berichten, 4 
november 2005, blz. 481, Rotterdam.
Centraal Planbureau 2006), ‘Projectorganisatie Zuiderzeelijn’, CPB notitie 26 januari 2006 
Hoek, T.H. van (2006), 'De moeizaam functionerende woningmarkt', in: 'In Holland staat 
een huis', D.J. .Kraan en C. Lever (Ed.), Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën. 
Hoek, T.H., M.A. Koning, M. Mulder (2008), 'Uitdagingen en beleidsopties bij nieuwbouw 
van woningen; Regionale ontwikkeling en beleid na 2009’, EIB-rapport, Amsterdam 
Hoek, Taco van (2008), 'De vastgoedlezing 2008;-Crisis op de Nederlandse woning- en 
vastgoedmarkt?, Amsterdam School of Real Estate’, boeknr. 20, Amsterdam.
Hoek, Taco van (2009), 'Hervorming van de woningmarkt’, EIB-rapport, Amsterdam. 
Hoek, Taco van (2010), 'Dynamiek op de woningmarkt’, EIB-rapport, Amsterdam.
Hoek, T.H. van, M.A. Koning, M. Mulder (2011), Succesvol Binnenstedelijk Bouwen’, EIB- 
rapport, Amsterdam.

• Hoek, Taco van. Martin Koning (2012), 'Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt; 
Gevolgen voor de woningmarkt’, EIB-rapport, Amsterdam.

Daarnaast betrokken bij en/of leiding gegeven aan diverse kosteri-batenanalyses op het gebied 
van 'wonen' en 'water’.
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iV

Curriculum Vitae -1

Persoonlijke informatie
Naam
Telefoon
Email
Geboortedatum
Geboorteplaats

Opleiding

Vooropleiding

Academische opleiding 
1982-1988:

|@èib.nl

VWO
1

Talen

Studie Econometrie aan de Universiteit van Amsterdam. Ik ben 
afgestudeerd op 19 juni 1988. Mijn scriptie betrof een onderzoek naar 
overgangen tussen vraag en aanbodrestricties op Nederlandse 
industriële exporten en droeg de titel ‘On the existence of regime 
switches in the three Dutch export sectors of manufacturing goods’.

Nederlands, Engels, Frans

Kennis exp>ertise
• Woningmarkt
• Productiestructuur en arbeidsmarkt Bouwnijverheid
• Bouwregelgeving • '
• Beleidsevaluaties en -effecten

Kernkwalificaties
• Financiële en economische projectanalyse (financiële analyses, effectstudies, kosten-baten 

analyses)
• Prognoses (korte termijn, middellange termijn en lange termijn), scenario-analyses
• Arbeidsmarktonderzoek
• Opstellen van modellen t.b.v. projectanalyses
• Ervaren in statistische analyse, daarbij gebruik makend van o.a. SPSS, Stata en Eviews
• Behendig met Microsoft Office (Word, Excel, Access) en diverse programmeertalen

Organisatorische vaardigheden
• Ervaren projectleider

Sociale en overige vaardigheden
• Goede schrijver, toegankelijk en begrijpelijk maken
• Veel ervaring met het afnemen van interviews

Werkervaring
2007-heden

2004-2007

2001-2004

2000-2001

1999-2000

Programmaleider bij het Economisch Instituut voor de Bouw

Programmaleider Wonen bij het Centraal Planbureau.

Hoofd afdeling Bouw bij hét Centraal Planbureau.

Projectleider bij de hoofdafdeling Fysieke Omgeving van het Centraal 
Planbureau en leiding gegeven aan de projecten mkba Schiphol en Evaluatie 
ICES-projecten.

Senior-adviseur publ;iek-private samenwerking bij de Nationale 
Investeringsbank.
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1994-1999 Sectorspecialist Infrastructuur én vervoer bij het Centraal Planbureau.

1991-1994 Senior-econoom bij de afdeling Internationale Conjunctuur van het Centraal
Planbureau. '

1988-1991 Wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Bedrijfstakkencoördinatie bij
het Centraal Planbureau.

1984-1988 Student-assistent bij de Stichting vóór Economisch Onderzoek van de
Universiteit van Amsterdam.

Belangrijke relevante publicaties en projecten
• EIB (2016), ‘MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen’, Amsterdam.
• EIB (2015), Investeren in Nederland, Amsterdam.
• Hoek, T.H. van, M.A. Koning, M. Mulder (2011), Succesvol Binnenstedelijk Bouwen’, EIB- 

rapport, Amsterdam.
• Koning, M.A. (2011), ‘Actuele situatie in de bouw, actuele beschrijving van de structuur, 

trends en conjunctuur in de bouwkolom, EIB-rapport, Amsterdam.
• EIB (2011), MKBA Herstructurering Eemsdelta, Amsterdam.
• EIB (2011)‘Bouwen voor kwaliteit; Onderzoek naar mogelijkheden om een betere 

prijs/kwaliteit van bouwwerken te realiseren’ Amsterdam.
• EIB (2011), ‘Kostenmodel omgevingsrecht; Onderzoek naar de gevolgen van maatregelen 

in het omgevingsrecht voor de plan- en bouwkosten bij projectontwikkeling’, 
Amsterdam.

• Rigo, EIB (2009) ‘MKBA Herstructurering Parkstad’, Amsterdam.
• EIB (2009), ‘De baten en kosten van drie scenario’s voor energiebesparing in de 

gebouwenvoorraad’, Amsterdam.
• EIB (2008), ‘MKBA Toepassing puingranulaat in beton; Effecten van beleidsopties voor 

een hoogwaardig hergebruik van betohpuin’, EIB-rapport, Amsterdam.
• CPB, MNP, RPD, SCP en Rathenau (2003), ‘Investeren in kennis. Een maatschappelijk- 

economische beoordeling van de Bsik-projecten’, CPB bijzondere publicatie 50, ‘s 
Gravenhage.

• Koning M., Saitua Nistal R., Ebregts J. (2006), ‘Woningmarkteffecten van aanpassing 
fiscale behandeling eigen woning’, CPB document 128, s’-Gravenhage.

• Koning, Martin, Eugene Verkade, en Jacco Hakfoort (2002), ‘Gevolgen van uitbreiding 
Schiphol; Een kengetallen kosten-batenanalyse’, CPB bijzondere publicatie 40, ‘s 
Gravenhage.

• CPB (2001), ‘Participeren in de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter, een globale 
kosten-baten analyse', CPB Document 13, ‘s Gravenhage.

• CPB, NEI en RIVM (2001), ‘Welvaartseffecten van Maasvlakte 2, kostenbaten-analyse van 
uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning’, CPB bijzondere publicatie 
32, Koninklijke De Swart, ’s-Gravenhage.
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Curriculum Vitae ■

Persoonlijke informatie 
Naam m|
Telefoon 
Email
Geboortedatum 
Geboorteplaats

|@eib:iil

Opleiding
Vooropleiding VWO

Academische opleiding

1963-1969; , Studie tot Civiel Ingenieur aan de Universiteit van Chili.. Afgestudeerd op
dècember.1969. Scriptie betrof een analyse van de installatie van een fabriek 
van geprefabriceerde woningen in Santiago.

1978-1984: Studie Algemene Economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam met
theoretische economie als specialisatie. Scriptie was “Onevenwicht analyse en 
macro-economische politiek”, waarbij een theoretische analyse is uitgevoerd 
over de mogelijkheden die de inzichten van de niet evenwicht stromingen van 
de economische theorie bieden om macro-economische beleidsvraagstukken te 
analyseren.

Spedalisatievakken
■ Theoretische economie, operational research, vervoerseconomie.

Talen Nederlands, Engels, Spaans

Werkervaring

2008-heden

1999-2007

1984-1999

1974-1983

1972-1973

1970-1972

Werkzaam bij het Economisch Instituut voor de Bouw, Programma 
Marktanalyse en Wonen.
Werkzaam op de hoofdafdeling Economie en Fysieke Omgeving van het 
Centraal Planbureau.
Werkzaam als econoom bij de hoofdafdeling Onderzoek en Ontwikkeling van 
het Havenbedrijf Rotterdam.
Werkzaam als civiel ingenieur bij het Havenbedrijf van Rotterdam afdeling 
havenontwikkeling. Betrokken bij verschillende havenprojecten.
Uitvoerende Secretaris van het Komitee voor de auto-industrie, afhankelijke 
van het Ministerie van Economische Zaken van Chili.
Ministerie van openbare werken en vervoer van Chili. Betrokken bij 
verschillende havenprojecten als Civiel Ingenieur.

Vaardigheden
Rafael is een analytisch sterke econoom met ruime kennis van economische theorieën in het 
bijzonder de welvaartstheorie en een bijzonder oog voor de praktische toepassing daarvan. Zijn 
‘core competence’ is het oplossen van problemen door het praktisch toepassen van theorieën 
en modellen. Zijn werkstijl is betrokken, flexibel en doelgericht. Hij is breed inzetbaar.

Belangrijke relevante Publicaties
• EIB (2016), MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen; Maatschappelijke 

kosten en baten van de invoering van het wetsvoorstel in beeld, Amsterdam.
• EIB (2011), MKBA Herstructurering Eemsdelta, Amsterdam.
• EIB (2009), ‘De baten en kosten van drie scenario’s voor energiebesparing in de 

gebouwenvoorraad’, Amsterdam.
• Rigo, EIB (2009) ‘MKBA Hrestructurering Parkstad’, Amsterdam.
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• Saitua R. (2007), 'Some considerations on social cost-benefit analysis as a tool for 
decision-making’, In ‘Transport Project Evaluation’, Ed. E. Haezendonck, Edward Elgar 
UK, USA.

• Koning M., Saitua Nistal R., Ebregts J. (2006), ‘Woningmarkteffecten van aanpassing 
fiscale.behandeling eigen woning’, CPB document 128, s’-Gravenhage.

• Veltman S., Buckman È., Saitua R. (2005), ‘Deepening the Scheldt River on the West 
European Container Hub-Port Market Shares’, Maritime Economics and Logistics, 
Rotterdam.

• Saitua R. (2005), ‘Verruiming van de vaarweg van de Schelde’, een maatschappelijke 
kostenbaten-analyse’, CPB, Vito, Koninklijke De Swart, ’s - Gravenhage.

• Besseling P., EbregtSaitua R. (2003), ‘Kengetal kostenbaten-analyse project Zuidas
Amsterdam’, CPB document 44, ‘s-Gravenhage. '

• CPB, NEI en RIVM (2001), ‘Welvaartseffecten van Maasvlakte 2, kostenbaten-analyse van 
uitbreiding van de Rotterdamse haven door landaanwinning’, CPB bijzondere publicatie 
32, Koninklijke De Swart, ’s-Gravenhage.

• Saitua R., Délen C., van Schuylenburg M., Koeman J.W., (1998), ‘Verkenningen 2020’, 
Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam.

Selectie van ui^evoerde projecten
2008-2012;

999-2007;

984-1999;

MKBA’s ‘Toepassing van betonpuin granulaat in beton’. Daarin is een logit 
model ontwikkeld om het aandeel van verschillende grondstoffen in beton en 
andere toepassingen te analyseren.
MKBA ‘Geobrain Funderingstechniek’, waarbij de baten van het expertsysteem 
Geobrain voor de Nederlandse economie werden berekend.
Project ‘Energiebesparing in de gebouwenvoorraad’. Daarin is de investering, 
toegevoegde waarde en werkgelegenheid berekend van de realisatie van 
verschillende energiebesparende scenario’s in de gebouwenvoorraad.
Daarnaast is een kostenbaten-analyse uitgèvoerd van de invoering van 
verschillende energiebesparende maatregelen.
ProjecÜeider van de ‘Second opinion oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent- 
Temeuzen’ en ‘Zeetoegang IJmbnd’, in opdracht van het CPB.
MKBA Parkstad.
MKBA Eemsdelta.
MKBA Oostburg.

MKBA Tweede Maasvlakte.
Kengetal Kostenbaten-analyse van de Zuidas Amsterdam.
Second opinions over de MKBA’s van Spoorverbinding Rotterdam-België, 
Westerschelde Containerterminal, Strategie Binnenvaart.
MKBA ‘Verruiming van de vaarweg van de Schelde’.
Goederenstromenprognoses van de WLO scenario’s.
Analyse van verschillende mogelijkheden voor een congestieheffing in de 
Nederlandse wegen.
Mede ontwikkèlaar van een model van de woningmarkt om veranderingen in 
dé hypotheekrenteaftrek te analyseren.
Betrokken geweest bij de ontwikkeling van de aanvullingen op de OEI leidraad.

Projectleider van de Goederenstromen modellen n 6 en 7, waarbij uitgaande van 
verschillende scenario’s goederenstromenproghoses voor de Rotterdamse 
haven worden opgesteld.
Projectleider van het project ‘Verkenningen 2020’ geweest, waarbij 
verschillende toekomstscenario’s van de Rotterdamse haven werden 
uitgewerkt. Daarbij zijn de ontwikkelingen van het verkeer en vervoer, 
industrie, milieu, samenhangende infrastructuur, verbindingen met het 
achterland en milieu in kaart gebracht. Deze verkenningen zijn aan de basis 
geweest voor de analyse van de Maasvlakte 2.
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1974-1983;
Open Hartelverbiriding. Berekening van de capaciteit van de Hartelsuizen.
Lid van de projectgroep om een oplossing te vinden voor het passeren van de 
Calaridbrug door grote scheperi. Als oplossing kwam de realisering van eén 
windscherm. Ontwikkeling van een computer simulatiemodel om het effect van 
het windscherm op de wachttijden van de schepen te simuleren.
Betrokken bij de ontwikkelinjg van de Britanniehaven en de Hartelhaven. 
Simulatiemodel van dé Rpzenburgsluis
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Curriculum Vitae - I

Persoonlijke informatie
Naam
Telefoon
Email
Geboortedatum
Geboorteplaats

Opleiding 
Vooropleiding 
Academische opleiding 
2009-2012

Specialisatie
Afstudeeronderzoek

|@eib;nl.

VWO

MSc Economics
Universiteit van Amsterdam
International Economics and Globalization
Chinese Foreign Direct Investment, A Case Study of Sub-
Saharan Africa

2005-2009

Specialisatie
Afstudeeronderzoek

MA Europese Studies 
Universiteit van Amsterdam 
Economics of the European Union
Monetair Beleid en Performativiteit: Een Case Study naar de 
Europese Centrale Bank

Overige cursussen en trainingen
2016

2015

2014

2014

2007

Schrijven van beleidsnota’s
First Level Management: persoonlijke vaardigheden, 
communicatie, presentatie etc, Krauthammer 
Effectief beïnvloeden 
Time managernent 
Minor Frans f

Talen

Werkervaring 
Huidige positie 
2013-2014 
2012-2Ó13

Nederlands, Engels en Frans

Onderzoeker, Economisch Instituut voor de Bouw (sinds 2015) 
Financial Planner, The Selfridges Group (de Bijenkorf)
Stage Ministerie van Buitenlandse zaken, economische . 
afdeling, Nederlandse ambassade, Washington DC

Kennis/expertise
• Beleidsanalyse en maatschappelijke kosten-batenanalyse
• Consumentenvoorkeuren in de bouw
• Duurzaamheid (circulaire economie)
• Zzp’ers in de bouw

Kernkwalificaties
• Economische/financiële analyses
• Snel in het opbouwen van kennis
• Microsoft Office: Word, Excel en PowerPoint
• Statistische analyse: SPSS

Organisatorische vaardigheden
• Verantwoordelijk voor organisatie bijeenkomsten Ambassade, USTR, farmaceuten en agri- 

food producenten inzake Trans-Atlantische handelsbelemmeringen. Organisatie ronde tafel 
gesprekken rond de financiering van circulaire projecten. Organisatie bijeenkomsten met 
belanghebbenden partijen inzake mkba wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen.

• Contactonderhoud opdrachtgevers.
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Sodale en overige vaardigheden
• Zowel zelfstandig als een teamspeler
• Leergierig
• Resultaat- en klantgericht
• Communicatief vaardig

Projecten
• Onderzoeker, ‘Incentive structuren in de bouw’
• Onderzoeker, ‘Consumentenvoorkeuren in de Bouw’
• Onderzoeker, ‘Tevredenheidsmeter’, BouwGarant
• Onderzoeker, ‘Najaarsmeting ZZP’ers in de bouw’. Programmaraad O&O fonds
• Onderzoeker, ‘ZZP-monitor’, Programmaraad O&O fonds

Publicaties
• EIB (2016), Huurtoeslag en de woningmarkt, in het kader van het interdepartementaal 

beleidsonderzoek huurtoeslag, Amsterdam (publicatie volgt).
• EIB (2016), MKBA wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen; Maatschappelijke 

kosten en baten van de invoering van het wetsvoorstel in beeld, Amsterdam.
• Errami, S (2016), Najaarsmeting ZZP’ers in de bouw 2016, in opdracht van het O&O 

fonds.
• EIB (2016), Sustainable Urban Delta: ontwikkelingen en ihvesteringsopgaven in beeld, 

Amsterdam.
• Errami, S (2016), Tevredenheidsmeter 2016, in opdracht van BouwGarant.
• EIB (2016), ZZP monitor 2015, in opdracht van het O&O fonds.
• . Errami, S (2015), Circulaire projecten in de praktijk: Typologieën en voorbeelden’,

Amsterdam.
• Errami, S (2015), Najaarsmeting ZZP’ers in de bouw 2015, in opdracht van het O&O 

fonds.
• Errami, S (2015), Tevredenheidsmeter 2015, in opdracht van BouwGarant.

Artikelen
• Raes, S., Berg van den, ]., Errami, S. (2013), ‘Finding Common Ground: An Industry 

Perspective on Transatlantic Trade and Investment Liberalisation’, Discussion paper, 
Washington DC, Johns Hopkins; SAIS

Internationale vergelijking stelsels van kwaliteitsborging 
Amsterdam, 6 oktober 2016

28
16.1.085



3 Overige aandachtspunten

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar van 
deze algemene yóorwaarden is als bijlage bij deze offerte ópgenomen.

Wij zien er naar uit aan deze opdracht te werken. Met belangstelling zien wij uw reactie 
tegemoet en zijn tot nadere toelichting altijd bereid.
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Voorwaarden

Algemeen
Op deze offerte is de ARVODI-2014 van toepassing.

De vermelde prijsstelling betreft een begroting. Mochten de werkelijke kosten de verwachting 
dreigen te overschrijden, dan zullen wij Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen en 
afspraken maken alvorens verder te gaan. De kosten zullen wij conform.de te sluiten 
dienstverleningsovereenkomst in rekening brengen.

Mocht op verzoek van Opdrachtgever wijzigingen in de aanpak of uitvoering dienen te worden 
doorgevoerd, dan zal overleg plaatsvinden tussen Opdrachtgever en EIB om te, bepalen of sprake 
is van meerwerk dan wel dat wijzigingen kosteloos worden uitgevoerd.

Als eindresultaat zal een eindrapport in pdf-formaat worden opgeleverd.
Indieh Opdrachtgever aanvullende wensen heeft over de wijze waarop de publicatie 
beschikbaar moet worden gesteld, dan zullen de meerkosten hiervan in rekening worden 
gebracht bij de Opdrachtgever.

Onze offerte heeft een gestanddoeningstermijn van 60 dagen na de sluiting van de 
offertetermijn.

Aansprakelijkheid
Doel van het EIB is het op onafhankelijke en wetenschappelijke wijze bevorderen van kennis 
van economische en sociale vraagstukken die betrekking hebben op of van betekenis zijn voor 
de Nederlandse bouw. Het EIB garandeert dat bij de uitvoering van het onderzoek de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht en dat aan de communicatie van de uitkomsten de 
uiterste zorg wordt besteed. Het instituut is evenwel niet aansprakelijk voor indirecte schade, 
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfstagnatie, als gevolg van het gebruik maken door Opdrachtgever of derden van de 
onderzoeksresultaten in welke zin dan ook.

Gegevens Economisch Instituut voor de Bouw 
Directeur:
Bezoekadres:

Handelsregister:

BTW:
Bank:

IBAN:
BIC:

Konih^nneweg 20 
1075 CX Amsterdam 
K.v.K. Amsterdam 
Nummer 41198910 
.NL0029.62.251.B.01 
ING,
Rek. nummei^^^H
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o

Economisch Instituut 
voor de Bouw

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
Programmadirectie Bouwen en Energie 
Mevrouw!
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

Geachte mevrouw!

In navolging op uw offerteaanvraag ontvangt u hierbij ons voorstel 
‘Internationale vergelijking stelsels van kwaliteitsborging’ (201600267.085.002).

Wij hopen u met deze offerte voldoende inzicht te bieden in de wijze waarop 
het onderzoek wordt uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,

Datum
6 oktober 2016 
Betreft
Offerteaanvraag
Onze referentie 
0510.16.29
Uw f^Q-entie 
201600267.085.002
Contacq>a80on

bTnl
Contact
Koninginneweg 20 
1075 CX Amsterdam

eib0eib.nl
www.eib.nl
Handelsregister . 
K.V.K. Amsterdam 
41198910
INGB^

BicHmn
BTW , 
NL0029.6Z251.B.01

directeur

Bijlage: Offerte Internationale vér^lijking stelsels van kwaliteitsborging 
Algemene gegevens gegadigde 
Prijsstelling
Conformitëitenlijst Eisen



! Uitvoeringsorganisatie

Bedrijfsvoering Rijk
_____ J Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties
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Bijlage 2
201600267.085.002

Firmanaam Inschrijver: Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

Mediatool
Kostensoort Eenheid Hoeveelheid (Uur-)Tarief Totaal

Directeur Dagen
Projectleider
Senior onderzoeker Dagen
Onderzoeker

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

1 van 2



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

Firmanaam Inschrijver: Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

directeur EIB

Amsterdam, 6 oktober 2016,

Handtekening
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CHECKLIST REGISTREREN VERPLICHTING - UITGEBREID - SUBSIDIE/ BIJDRAGE/ INKOOP

CONTROLE AANVRAAG ACTIE
Het gaat hier om een nieuwe verplichting
Het bedrag (inclusief BTW) is meer dan € 30.000.

Indien de aanvraag niet voldoet aan deze 
minimum eis:
Kies in Diqidoc voor "afronden"

De juiste werkstroom is gebruikt
- bij Subsidie: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen"
- bij Bijdragen: werkstroom "Subsidie/bijdrage verlenen"
- bil Oodrachten: werkstroom "Inkooo/inhuur qunninq"

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

Benodigde documentatie is aanwezig
- bij Subsidie: een door een gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking
- bij Bijdragen: een dooreen gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde beschikking / 
overeenkomst
- bij Inkopen: een dooreen gemandateerd 
budgethouder geaccordeerde overeenkomst (daar wordt 
mee bedoeit akkoord budgethouder in de 
werkstrstroom)

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

Bedragen en einddatum zijn duidelijk vernoemd in 
de overéénkomst of beschikking
Het verplichtingenbedrag, totaal bedrag, tussentijdse 
betaiingen en de einddatum zijn duideiijk vermeld in de 
opdrachtbrief of beschikking.

Indien niet duidelijk is op te maken uit de 
overeenkomst of beschikking wat de 
bedragen en einddatum zijn:
Draag de werkmap ovér aan de financieei 
medewerker en verzoek dat alie bedragen 
en de einddatum worden opgenomen in de 
documentatie.

Bij buitenlandse valuta zijn de bedragen correct
- Het bedrag in buiteniandse vaiuta is in de 
overeenkomst of beschikking opgenomen
- In de werkstroommap staat een memo met daarin 
vermeiding van het bedrag in buiteniandse vaiuta en 
euro en de gebruikte wisseikoers op de juiste datum.

Indien het bedrag niet (correct) in- 
buiteniandse valuta is opgenomen in de 
overeenkomst of beschikking of de memo 
niet is toegevoegd:
Draag de werkmap over aan de financieei 
medewerker en verzoek om de juiste 
documentatie toe te voegen of aan te 
passen.

Werkstroomeigenschappen zijn volledig ingevuld
Subsidies/Bhdraae
- Beslissing toekennen of afwijzen
- Voldaan aan eisen
- Einddatum
- Bedrag inci. BTW
- Registreren inkoopopdracht >€ 30.000 door HIS
- Naam ieverancier
- Kasraming
- Einddatum contract .
- Hoofd- werkbudgetregei
- Reden nieuwe of bijsteiling 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.

InkooD
- Verplichting instellen ophogen door FEZ
- Verzenden
- Inkoopregels gevolgd
- Bedrag incl. BTW
- Registreren inkoopopdracht > € 30.000 door HIS
- Naam leverancier
- Kasraming
- Einddatum contract
- Hoofd- werkbudgetregei
- Reden nieuwe of bijstelling verplichting
- OE-code (optioneel)

Combinatie hoofdbudget, werkbudget en 
kostensoort is valide

. De werkbudgetregei moet bestaan in Cafas

Indien het een ongeldige combinatie betreft: 
Draag de werkmap over aan de financieel 
medewerker en verzoek om een andere 
combinatie van hoofd- en werkbudget te 
kiezen.

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

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



CHECKLIST REGISTREREN VERPLICHTING - UITGEBREID - SUBSIDIE/ BIJDRAGE/ INKOOP

gemandateerde budgethouder.

' ' -

Naam: Datum;

15-11-2016

Werkmapnum 
mer: ^ 
2016-49156



Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelatie

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG

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

UBRIHIS

WHhelmina iran Pruisenweg 52 
2595 An Oèn Haag 
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 
wwwr.nJteDycrheid.nl

IJksoverheld.nl

Kenmerlt
201600267.085.002

Datum 16 november 2016
Betreft Ondertekening Overeenkomst'Kwaiiteitsborging Internationaal'

Bljlage(n)
2

Geachte heer'

Naar aanleiding van de door u uitgebrachte offerte d.d. 7 oktober 2016, treft u 
bijgaand in tweevoud de Overeenkomst voor de uitvoering van de diensten 
conform de specificatie van uw offerte aan; Op deze opdracht zijn de vdorwaarden 
zoals beschreven in de bij deze brief gevoegde Overeenkomst met 
referentienummer 201600267.085.002 van toepassing.

Ik verzoek u beide exemplaren van deze Overeenkomst per pagina te paraferen, 
op de laatste pagina van handtekening en tekendatum te voorzien en vervolgens 
één exemplaar, binnen 14 dagen, retour te zenden aan:

UBRI Haa2se_Inkoog_Samenwerking 
T.a.v.I
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
(Dit is geen factuuradres: uw facturen kunt u sturen naar het factuuradres, zoals 
vermeld in bijgaande Overeenkomst).

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

Met vriendelijke groet.

Mwj_________
Adviseur Inkoop
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Dienstver len i ngsovereen komst 

ARVODI-2014

tussen

Ministerie van Binneniandse Zaken en 

Koninkrijksreiaties/Programmadirectie Bouwen
en Energie

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

inzake

Kwaiiteitsborging Internationaal

met kenmerk

201600267.085.002



Contractnummer: 201600267.085.002 
Verplichtingennummer: H18-8828 
NAW gegevens:
Economisch Instituut voor de Bouw (EZB) 
Koninginneweg 20 
1075 CX Amsterdam

IBAN code: NL13 INGB 0000540852 
BIC code: INGBNL2A

De ondergetekenden:

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

2. Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), 
(statutair) gevestigd te Amsterdam, ■ 
te dezen vertegenwoordic 
de directeur EIB, de heer ] 
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE dat:

Opdrachtgever behoefte heeft aan een onderzoek voor kwaliteitsborging internationaal; 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor een offerte uit te brengen; 
Opdrachtnemer op d.d. 7 oktober 2016 een offerte heeft uitgebracht;
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat 
Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;
Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsveirhouding schriftelijk wensen vast te leggen 
in een overeenkomst;

komen overeen:

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

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten inzake 
kwaliteitsborging internationaal, overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van 
Opdrachtgever d.d. 27 september 2016, kenmerk 201600267.085.002 (Bijlage 1), door 
Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 7 oktober 2016 , zonder kenmerk (Bijlage 2), welke 
opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voor-zöver daarvan niet in deze 
Overeenkomst wordt afgeweken.

Kenmerk: 201600267.085.002
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1.2 De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkomst. Voor zover deze 
documènten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document 
boven het later genoemde:
1. dit document;
2. de ARVÖDI-2014;
3. de Offerteaanvraag;
4. de overige Bijlagen;
5. de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever uitgebrachte Offerte d.d. 7 oktober 2016, 
zonder kenmerk.

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

1.4 Het eindrapport wordt voorafgegaan door een verslag van de tussentijdse 
onderzoeksresultaten, dat wordt digitaal aangeleverd.

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

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

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

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

\

3. Prijs en overige financiële bepalingen

3.1 Opdrachtnemei^emcht de Diensten tegen een vaste totaalprijs. Deze vaste totaalprijs 
bedraagt^^^HIH(exclusief btw en inclusief reis-, verblijf en eventuele overige kosten) 
(j^m^^^^^nclusief.btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten).

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

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

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

3.5 Betaling vindt plaat^ls^olqt:'
- een bedrag van ^|p|H||(excl. BTW) na acceptatie van de tussentijdse 

onderzoeksresultaten^^^
- een bedrag van ^^^^^H(excl. BTW) na acceptatie van het eindrapport.

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

Paraaf Opdrachtgl
Kenmerk: 2016Ó0267.085.002

Pagina 3 van 6
Paraaf Opdrachtnel



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële administratie DGBW/Programmadirectie Bouwen en Energie 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

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

4. Contacrtpersonen

4.1 Contactpersoon voor Opdrachtgever is de heerl 
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is de heer |

5. Tijden en plaats Diensten

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

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

6. Van toepassing zijnde Voorwaarden

6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de "Algemene Rijksvoorwaarden voor 
het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 20.14 (ARVODI-2014)" 
(Bijlage. 3 reeds in bezit partijen), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt 
afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van 
Opdrachtnemer is uitgesloten.

6.2 Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen die ingevolge artikel 13 van de ARVODI- 
2014 op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een boete

. verschuldigd.van € 50.000,-per gebeurtenis.

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

Kenmerk: 201600267.085.002
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7. Arbeidsvoorwaarden

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

7.2 Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten 
van de Diensten op een Inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

7.3 Opdrachtnemèr verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot 
deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

7.4 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan Opdrachtgever toegang tot de in 
lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht 
in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande 
verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de Diensten.

7.5 Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle 
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van Diensten en 
bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan 
alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten 
van de Diensten.

8. Integriteitsverklaring

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

9. Slotbepaling
j

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

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

Kenmerk: 201600267.085.002
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Aldus óp de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud 
ondertekend, j : '

Plaats: Qe 
Datum;

Haag
-|.|...-2016

Plaats; Amsterdam 
Datum: .... -.....-2016

. De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)'
narneris déze, namens deze,

:ie Bouwen en Energie directeur EIB,

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

Kenmerk: 201600267.085.002
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Dienstverleningsovereenkomst
ARVODl-2014

tussen

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties/Programmadirectie Bouwen
en Enérgie

Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

inzake

Kwaliteitsborging Internatiohaai

met kenmerk

201600267.085.002



Contractnummer: 201600267.085.002 
Verplichtingennummer: H18-8828 
NAW gegevens:
Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) 
Koninginneweg 20 
1075 CX Amsterdam

IBAN code: NL13 INGB 0000540852 
BIC code: INGBNL2A

De ondergetekenden;

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

2. Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), 
(statutair) gevestigd te Amsterdam, 
te dezen vertegenwoordig^oo^^  ̂
de directeur EIB, de heerf^^^^^| 
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE dat:

Opdrachtgever behoefte heeft aan een onderzoek voor kvyaliteitsborging internationaal; 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verzocht hiervoor eén offerte uit te brengen; 
Opdrachtnemer op d.d. 7 oktober 2016 een offerte heeft uitgebracht;
Opdrachtgever deze offerte heeft aanvaard;
Opdrachtnemer zich in voldoende mate op de hoogte heeft gesteld van wat 
Opdrachtgever met de opdracht wil bereiken;
Partijen de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding schriftelijk wensen vast te leggen 
in een overeenkomst;

komen overeen:

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

1. Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van Diensten inzake 
kwaliteitsborging internationaal, overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag van 
Opdrachtgever d.d. 27 september 2016, kenmerk 20i600267.085.002 (Bijlage 1), door 
Opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 7 oktober 2016 , zonder kenmerk (Bijlage 2), 
opdracht Opdrachtnemer bij dezen aanvaardt, een en ander voorzover daarvan niet in 
Overeenkomst wordt afgeweken.

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

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

1.4 Het eindrapport wordt voorafgegaan door een verslag van de tussentijdse 
onderzoeksresultaten, dat wordt digitaal aangeleverd.

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

2. Totstandkoming, tijdsplanning of duur van de Overeenkomst

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

2.2 De overeengekomen Diensten worden verricht in dé periode van 17 november 2016 tot 2 
januari 2017.

3. Prijs en overige financiële bepalingen

3.1 Opdrachtnemeyjem^t de Diensten tegen een vaste totaalprijs. Deze vaste totaalprijs 
bedraagt ^^^^H||H||(exclusief btw en inclusief reis-, verblijf en eventuele overige kosten)

[inclusief btw en inclusief reis-, verblijf- en eventuele overige kosten).

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

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

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

3.5

3.6

- een bedrag van | 
onderzoeksresu,

- een bedrag van

[excl. BTW) na acceptatie van de tussentijdse 

excl. BTW) na acceptatie van het eindrapport.

Opdrachtnerher zendt de factuur onder vermelding van bovengenoemd contractnummer en 
verplichtingennummer:

Paraaf Opdracht
. Kenmerk: 201600267.085.002
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële administratie DGBW/Programmadirectie Bouwen en Energie 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Het heeft de voorkeur dat u de facturen digitaal indient. Het vereiste format daarvoor Is een 
factuur Pdf-forrrtat^^artuur, geadresseerd als hierboven, kan digitaal worden ingediend 
bij emailadres; ^^^^^feminbzk.nl

4. Contactpersonen

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

5. Tijden en plaats Diensten
5.1 De Diensten worden in beginsel verricht in het kantoor van Opdrachtnemer.

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

6. Van toepassing zijnde Voorwaarden
6.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing dé "Algemene Rijksvoorwaarden voor 

het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-2014)" 
(Bijlage 3 reeds in bezit partijen), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt 
afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van 
Opdrachtnemer is uitgesloten.

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

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

Kenmerk: 201600267.085.002
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7. Arbeidsvoorwaarden

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

7.2 Opdrachtnemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten 
van de Diensten op een inzichtelijke en toegankêlijke wijze vast.

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

7.4 Opdrachtnemer verschaft desgevraagd en 'onverwijld aan Opdrachtgever toegang tot de in 
lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien Opdrachtgever dit noodzakelijk acht 
in, verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande

. verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de Diensten.

7.5 Opdrachtnemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle 
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van Diensten en 
bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan 
alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten 
van de Diensten.

8. Integriteitsverklaring

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

9. Slotbepaling

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

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

Kenmerk; 201600267.085.002
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Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen én in tweevoud 
ondertekend.

Plaats: Den Haag
Datum; |.^^y..-2016

Plaats: Amsterdam 
Datum: .....-......-2016

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
namens déze, namens deze,

.direct'ëur prógrammadiréctie Bouwen en Energie directeur EIB,

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

Kenmerk: 201600267,085.002
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DGWB/directle Bouwen
Datum
10 maart 2015

memo Besluitvormingsmemo aanvraag offerte advies 
verzekerde garantie

Aanleiding
Minister Blok heeft afgesproken met Albert de Vries dat hij nog een keer goed 
kijkt naar het onderdeel verzekerde garantie in het Wetsvoorstel kwaliteitsborging 
voor het bouwen. Voorstel is om een beknopt advies uit te laten brengen door een 
partij die in de wereld van zowel verzekerings- als bouwrecht bekend staat als 
deskundig en onafhankelijk.

Besluit
Na een ronde In het netwerk stellen we voor om het offerte voor advies aan te 
vragen bij mr. H|^H|[j|j^an Ekelmans en Meijer.
Ben je hiermee akkoord?

De adviesvraag is: wat is de mogelijkheid voor invoering van een 
verplichting voor aannemers om een verzekerde garantie voor nieuwbouw 
koopwoningen aan te bieden aan de opdrachtgever?
De planning is: start 16 maart (na opdrachtverlening). Oplevering advies 
27 maart.
Het advies wordt van commentaar voorzien door |
Het advies van het commentaar daarop van

worden aan minister Blok gegeven als voorbereiding met een 
gesprek met Albert de Vries.
Het advies inclusief commentaar wordt aan de minister aangeboden 
uiterlijk 1 april 2015.

heeft de stukken bekeken en ziet geen belemmeringen.

Budget
De maximale kosten bedragen| 
reiskosten en BTW).
Er is budget binnen het jaarplan van BK

[inclusief kantoorkosten,

Toelichting
Mr. bouwrechtspedalist bij Ekelmans en Meijer. Hij treedt op voor
verzekeraars en hun verzekerden. Hij Is arbiter en secre^ris bij twee 
scheidsgerechten in de bouw. H|^|is genoemd door enkele partijen als 
deskundig, onafhankelijk, kennis van zowel bouw- als verzekeringsrecht en kennis 
van de praktijk.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haeg

Ekelmans en Meijer Advocaten 
mr.

Postbus 93445 
2509 AL Den Haag

Datum 13 maart 2015
Betreft Aanvraag offerte advies verplichte verzekering

Oirectoraat-Generaal 
Wonen ra Bouwen
Directie Bouwen

TurftnarW 147
Den Haag
Postbus 30941
2SÓ0 GX Den Haag
www.facebook.com/mlnbik
www.twltter.com/mlnbzk

Contactpersoon

imlnbzk.nl

Kenmerk
2015-0000156342

Uw kenmerk

Geachte heer

Hierbij nodig ik u uit tot het uitbrengen van een offerte voor een advies over 
verplichte verzekering.

De onderzoeksvraag is uitgewerkt in het memo 'vraag om advies verplichte 
verzekering'.

Volledigheidshalve meld ik u dat zowel op deze offerteaanvraag ais ook op de 
eventueel te zijner tijd te verstrekken opdracht, de ARVODI 2014 van toepassing 
zal zijn. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.

2.

Aandachtspunten met betrekking tot de door u uit te brengen offerte:
1. Indieningsdatum: zo spoedig mogelijk èn uiterlijk 20 maart 2015.

U kunt uw offerte per e-mail (in de vorm van een gescande ondertekende 
offerte in pdf format met vermelding van het kenmerk van deze brief) indie
nen bij
Ik verzoek u.in de offerte de gemaakte uren en gehanteerde uurtarieven te 
onderscheiden. Ik verzoek u overige kosten in uw uurtarieven te verwerken. 
Afrekening zal geschieden tegen de werkelijk gemaakte kosten tot een maxi
mum bedrag.
Facturatie vind plaats na levering en acceptatie van het eindproduct.
Voor zover dit niet op uw briefpapier vermeld staat, verzoek ik u om in uw 
aanbieding uw bankrekening op te nemen waarop de betaling(en) plaats 
dien(t)en te vinden.
Uw aanbieding dient geldig te zijn tot 2 maanden na de indieningsdatum. Door 
het uitbrengen van uw offerte gaat u akkoord met deze geldigheidstermijn.

5.
6.

7.
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact 
opneman\et |

In afwa ^itindvan uw reactie verblijf ik,

Datum
13 maart 2015
Kenmetlc
2015-0000155342
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Anna van Saksenlaan 30 
2593 HT Den Haag 

Postbus ?3<i55 
2509 AL Den Haag
t| 
f|

www.ekeUnansentneijer.nl 
KvK nummer 27361669 

BTV/ nummer NL002447551601

ekelmans j^melJer advocaten

Ook per e-mail
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Directeur Bouwen,
De heer 
Postbus 30941 
2500 GX Den Haag

T.a.v. de heerl

Den Haag, 16 maart 2015

betreft 
uwref. 
onzè ref.

Min BZK! Advies (advies verplichte verzekering) 
2015-0000156342 telefoon
FS/FS/150214 e-mail ikelmansenmeijer.nl

Geachte heer|

Hierbij refereer ik aan het gesprek van vrijdag 13 maart 2015 op het Ministerie.

Graag is mijn kantoor bereid u in deze zaak bij te staan. Een opdracht wordt door de 
maatschap aanvaard, dat wil zeggen dat de maatschap de opdracht onder haar 
verantwoordelijkheid laat uitvoeren door aan het kantoor verbonden advocaten een en ander 
met uitsluiting van de artikel 7:404 en 7:407, lid 2 BW.

Voor deze opdracht wordt een bij moderatie beoaal^edra^®rekend van| 
verhpgen met BTW, verder uitgewerkt aldus:||H|||||||mB|||||per uur, te verhogen met BTW 
maar zonder kantoorkosten. Aanleverdatum eerste concept is vrijdag 27 maart 2015.

Betaling van de declaratie dient te zijner tijd te geschieden op rekening IBAN:
|(BIC: >m||jj|j|j|pten name van Ekelmans & Meijer Advocaten, Den Haag.

Voorts is van belang, dat het kantoor bij de uitvoering van haar werkzaamheden haar 
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder de verplicht 
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Op onze opdrachten is de Kantporklachtenregeling Ekelmans & Meijer Advocaten van 
toepassing. Deze regeling staat op de website van ons kantoor en wordt op verzoek 
kosteloos toegezonden.

Voor de verdere voorwaarden toepasselijk op onze dienstverlening verwijs ik naar de 
achterzijde van het briefpapier van het kantoor. De bétreffende voorwaarden kunt u ook 
downloaden van onze website (www.ekelmansenmeiier.nl).

BeLmans & Meijer Advocaten ts een maatschap. Op onze wertzaamheden zijn 
de algemw voorwaaicien van Ekelmans & Meijer Advocaten van toepassing.
De tekst is afgectruKt op da ommezijde en afgdiceld op www.ekelniansenmeijeLjiL 
tedere aansprakelijkheid is beperkt tot het twdrag dat in het desbetreffende geval 
door de beréepuansprdketijkhekfsverzekeraar van Ekelmans A Meijer Aftvocaten 
wordt uitbetaald. verreperderd reet het ergen rTstco dat volgens de polisvoorwaarden 
niet ten Uste van de verzekeraar H.

Ekelmans & Meijer Advocaten is a partnership. AU our services are rendered 
subject to the general conditions of Ekeünans & Meijer Advocaten, fhese general 
conditions are printed on the ^^<erse side of this let^ and available on 
www.ekeltnansrvneijer.nL Any and aU liability shall be Umtled to the amount 
that in the matter concerned wiU be dalitabte under the professional liability 
Imutance of Ekelmans & Meijrr Advocaten, to be iiicreased by the amouRt of the 
excess that is not for the account of (he insurer under the pdicy terras in the 
matter coxevned.



ekelmans ü meijer advocaten

Gelet op het spoedeisend karakter is hét betreffende advies zoals besproken inmiddels ter



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Ekelmans & Meijer Advocaten 
T.a.v. de heer|
Postbus 93455 
2509 AL Den Haag

Directoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
DIreaie Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag .
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
www.facebook.com/minb2k 
www.cwitter.com/mlnb2k

Contactpersoon

^mlnbzk.nl

Datum 19 maart 2015
Betreft Opdracht advies verplichte verzekering

'Kenmerk
2015-0000164593

Uw kenmerk

Geachte heer^^^^,

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

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

Deze opdracht wordt begeleid door de heer| 
telefoonnummer I

bereikbaar op

De door mij te betaler^^erqóe^g bedraagt op basis van de werkelijk gemaakte 
uren van maximaal^^H|^|exclusief 21% btw, respectievelijk! 
inclusief 21% btw.

Verder deel ik u mede dat ik akkoord ben met de oplevering van het eerste 
conceptadvies op 27 maart 2015 en de oplevering van het definitief advies op 
vrijdag 3 april 2015, 10:00 uur per email, onder voorwaarde dat ik uiterlijk op 31 
maart 2015 heb gereageerd op het conceptadvies.

Overschrijding van voornoemde bedragen en einddatum 3 april 2015 van deze 
opdracht is slechts toegestaan na mijn voorafgaande schriftelijke toestemming.

Uw betalingsverzoek kunt u zenden aan:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Financiële Administratie DGWB/Bouweh o.v.v. opdrachtnummer 6280115006 
Postbus 20011
2500 EA Den Haag )

Bij voorkeur ontvanger^iui^actuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naar

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

Pagina l van 2



mogelijkheden gebnjik te maken.

De factuur wordt toegekend na acceptatie van het eindproduct

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangstdatun^ai^e factuur 
uw bankrekeningnummer IBAN: en BICi
name van Ekelmans en Meijer Advocaten, te Den Haag.

)laatsvinden op 
ten

Datum
19 maart 2015
Kenmerk
2015-0000164593

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

Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt 
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadministra^ van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

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

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

Directeur Bouwen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

BESLUnVORMlUGSMaKO

DGWB/directie Bouwen
Datum

30 moert 2015

memo Besluitvormingsmemo aanvraag offerte review IBR van 
advies inzake verzekerde garantie

Aanleiding
Minister Biok heeft afgesproken met Aibert de Vries dat hij nog een keer goed 
kijkt naar het onderdeei verzekerde garantie in het Wetsvoorstel kwaliteitsborging 
voor het bouwen.
Op 19 maart 2015 is opdracht gegeven aan mr. ||j|j||jjHHvan Ekelmans en 
Meijer Advocaten om hiervoor een beknopt advies te maken.
Er is ook afgesproken dat Instituut voor
Bouwrecht (IBR) een beschouwing zou geven op het advies van
Het advies van de beschouwing daarop van_____________
zullen allebei vergezeld van een nota aan minister Blok worden aangeboden.

Besluit
voor een 

over verplichte verzekerde
Ben je ermee akkoord om offerte aan 
beschouwing op het advies van 
garanüe?

zal mm advies uiterlijk woensdag 8 april leveren eind
van de middag.
Het advies aan de minister kan dan ongeveer maandag 13 april worden 
aangeboden.

Budget
(inclusief kantoorkosten,De maximale kosten bedragen 

reiskosten en BTW).
Er is budget binnen het jaarplan van BK.

Toelichting ^
Bij het zoeken naar een persoon om het advies te geven, Js.pok de naam yan l
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Offerte

EXPCRTISECEHTIIUM

Regelgeving
Bouw

retouradres; Motorenweg 5M, 2623 CR Delft

aan: Ministerie van BZK WBI DAVCBIPC 210 
Postbus 30941 
2500 GX Den Haag

t.a.v.

21 mei 2013

Referentie: Offerte Vermindering van regeldruk, deregulering Bouwbesluit 2012 en
verbetering positie van de consument m.b.t bouwkwaliteit; quick scan ontwikkeling erkende
oplossingen voor 80% van de toepassing van het Bouwbesluit 2012
Projectnummer; PM
Onze referentie; 20130521 WBI/WB20I

Geachte heren I

Onder verwijzing naar de afspraak tussen ons bestuur en dto. drs. M. Smallenbroek bieden wij 
u hierbij aan om in samenwerking met NEN, STABU en RIGO, onderzoek te doen naar de 
verdere vermindering van regeldruk, deregulering van het Bouwbesluit 2012 en de 
mogelijkheden om te komen tot een verbetering van de positie van de consument aangaande 
de bouwkwaliteit.

1. Inleiding

Vermindering van regeldruk en deregulering is één van de speerpunten van het kabinetsbeleid 
van het Kabinet Rutte IT. Het gaat daarbij vooral om vermindering van de lasten van de burger 
en bedrijfsleven. Bij de overgang van het Bouwbesluit 2003 naar het Bouwbesluit 2012 is dit 
beleid reeds ingezet door:

het schrappen van tal van voorschriften; 
het globaliseren van de te onderscheiden gebruiksfuncties; 
het geven van ruimte aan de eigen verantwoordelijkhe(i)d(en) voor het 
kwaliteitsniveau bij een verandering of vernieuwing aan een gebouw, door het 
introduceren in de voorschriften van het “rechtens verkregen niveau”. De bevoegdheid 
voor het kwaliteitsniveau ligt hierdoor niet meer bij het bevoegd gezag om bij 
“verbouw” vrijstelling te kunnen verlenen tot een door dat bevoegd gezag aangegeven 
kwaliteitsniveau.

a.
b.
c.

De handhavinglasten voor de overheid zijn daardoor afgenomen, maar de lasten voor de 
burger in het bouwproces zijn helaas naar minder herkenbare processen verlegd. Immers nu 
dient hetgeen voorheen publiekrechtelijk was geregeld, middels het proces van 
onderhandeling te worden vastgelegd in diverse private overeenkomsten. Daarbij ontbreekt
Bezoek/^tooradres; Motorenweg 5M 2623 CR Delft. Tel.l^ 
E-mail ^^@bouwregelwerk.org www.bouwr^elwerk.org Bi<^ 
Haaglanden 27274620 BTW 8141.29.22 '
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Offerte

mpertiseccnthum

Regelgeving
Bouw

veelal de kennis bij één of meer partijen om te kunnen spreken van een “level playing field” . 
Ook is het voor de consument moeilijk te onderkennen welk kwaliteitsniveau t.a.v. ten minste 
veiligheid en gezondheid mag worden verwacht. Pas in het gebruiksstadium wordt het 
duidelijk óf maatschappelijke doelstellingen ook naar tevredenheid van de eindgebruiker al 
dan niet zijn gerealiseerd.

Vermindering van regeldruk en deregulering kunnen daarom beter en efficiënter worden 
bereikt door het toepassingsbereik van de regelgeving te optimaliseren. Dit met behoud van 
hetgeen uit algemeen belang voor de eindgebruiker minimaal regeling behoeft omdat:

1. er nog onvoldoende sprake is van een vragersmarkt en er een transitie is ingezet om tot 
een vragersmiu-kt te komend

2. er onvoldoende sprake is van kennis bij de eindgebruiker en daarmee van een “level 
playing field” bij de specificatie van een bouwplan c.q. bij de overdracht van 
onroerend goed. Dergelijke kennisopbouw zal dienst kunnen doen in bovengenoemde 
transitie.

Deze offerte beoogt
a. de gesignaleerde nadelen van het schrappen van regels c.q. het laten vervallen van 

de nuancering in de voorschriften te voorkomen, terwijl desondanks sprake is van 
een enorme deregulering in termen van lastenverlichting.

b. de inspanning om aan te tonen dat op overdrachtsmoraenten aantoonbaar aan de 
regelgeving is voldaan fors te verminderen. De consument kan daardoor ook veel 
beter zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid nemen.

Aan de private inspanning om aantoonbaar op het moment van gereedmelding aan het 
bevoegd gezag te laten zien - door middel van een overdrachtsdocument - dat aan de 
voorschriften is voldaan, kan daarmee op logische en relatief eenvoudige wijze invulling 
worden gegeven.

2. Doel
Het doel van het onderzoek is de wég te schetsen waarlangs invulling kan worden gegeven 
aan met name de voorschriften die horen bij 80% van de eenvoudige bouwopgaven. Het gaat 
dan om erkende technische oplossingen waarmee met grote zekerheid aan de voorschriften is 
voldaan. Deze oplossingen verschaffen dan voor het bevoegd gezag en de private 
bouwplantoetser voldoende bewijs naast de bescheiden zoals thans vermeld in de MOR. Het 
gaat daarbij ook om bouwdelen die onderdeel uitmaken van bouwwerken die op grond van 
constructieve veiligheid moeten worden ingedeeld in gevolgklasse 3 van NEN-EN 1990 
(Eurocode), denk hierbij aan de nadere indeling binnen een ziekenhuis of de niet dragende 
scheidingen in een gebouw met een hoogte van meer dan 70 m. De uitwerking van deze 80% 
aan oplossingen laat onverlet dat in voorkomend geval de burger altijd kan kiezen voor andere 
oplossingen en technieken, waarvoor hij dan terugvalt op de prestatie-eisen uit het 
Bouwbesluit 2012 of de functionele eisen daarvan.

Bezoek/kantooradres; Molorejiweg 5M 2623 CR Delft Tel.l 
B-mail ^B@bouwregelwerk.oi% www.bouwregclwerk.org 
HaaglaiXi 27274620 BTW 8141.29.22
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Offerte

BXPeRTISeCCNTRUM

Regelgeving
Bouw

Zodra door de markt nieuwe oplossingen zijn ontwikkeld die aan de doel- of 
prestatievoorschriften voldoen, kunnen deze aan de “levende regelgeving in de vorm van 
oplossingen” worden toegevoegd.

Het ontwikkelen van erkende technische oplossingen waarmee met grote zekerheid aan de 
voorschriften kan zijn voldaan is een aspect Evenzo belangrijk is een kwaliteitsborging op 
die oplossingen zodat er geen wildgroei ontstaat. Aangezien er reeds her en der dergelijke 
oplossingen gangbaar zijn (denk daarbij aan Nederlandse Praktijkrichtlijnen vanNEN en het 
Verbouwkorapas en Energiezuinige details van SBR), is het zinvol niet een geheel nieuwe 
setting te zoeken, maar een samenwerking tot stand te brengen over reeds bekende kennis en 
bestaande structuren. In eerste aanleg zal daartoe vanuit het vigerende Bouwbesluit 2012 met 
gebruikmaking van de kennis en structuren binnen NEN, STABU, RJGO en ERB worden 
aangegeven hoe een robuuste en onafhankelijke kennisorganisatie kan worden neergezet die 
met de inzet van alle betrokkenen (van eindgebruiker via bouwer, installateur, 
fabrikant/leverancier van bouwproducten) zorgdraagt voor “regelgeving” in de zin van 
praktische bouwtechnische (daaronder ook begrepen installaties) oplossingen waaruit of 
waarmee de eindgebruiker:

a. kan kiezen bij een nieuwbouw of verbouwopgave die hij of zij wil (laten) realiseren; 
of

b. kan beoordelen of onroerend goed een bepaalde minimale prestatie levert.

3. Voorgestelde aanpak van het project
Voorgesteld wordt het project in iteratieve stappen uit te voeren.
In stap 1 wordt een beschrijving op hoofdlijnen gegeven van oplossingen waarvan met steun 
van het bedrijfsleven in vervolgprojecten een uitwerking in oplossingen tot stand komt 
waarmee aan essentiële voorschriften wordt voldaan. Dat betreft een uitwerking waarbij 
onderscheid wordt gemaakt naar:

nieuwbouw, verbouw en bestaand onroerend goed ;
hoofdbouwmethoden van casco’s die worden gerealiseerd c.q. in het verleden zijn 
gerealiseerd en deze onderscheiden naar woning- en u-bouw; 
splitsing van een bouwwerk naar bouwdelen, Avaarbij de indeling volgens NEN 2699 
als vertrekpunt zou kunnen dienen;
splitsing van bpuwdelen/bouwdeelcomponenten naar bouwproducten en 
bouwmaterialen.

a.
b.

d.

Separaat daarvan zullen ook een aantal zelfstandige bouwwerken worden geduid die in 
termen van oplossingen onderdeel kunnen uitmaken van de bouwregelgeving (dakkapel, 
uitbouw, aanbouw, bijgebouw, een volledige installatie, etc..)

Daarbij zal kennis van Europese normalisatie en best practises van andere landen mede in 
beschouwing worden genomen.
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In stap 2 wordt voor één bouwdeel dat bestaat uit meerdere bouwdeelcomponenten binnen 
één methode voor de verbouwsituatie een modeloplossing zo volledig mogelijk beschreven. 
Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de CE-markering voor bouwproducten als 
inputgegevens, voor zover bestaand, de motivering en het niveau van de voorschriften zoals in 
het Bouwbesluit 2012 vastgelegd, alsmede het niveau zoals dat via marktwerking minimaal 
door de eindgebruiker wordt gewenst. Denkbaar is als voorbeeld een woningscheidende wand 
te kiezen bij de herontwikkeling van een leegstaand kantoor naar een woonsituatie.
In deze stap gaat het er om van productspecificaties te komen tot specificaties van het te 
realiseren object waarbij het eindproduct een vastlegging is van detailtekeningen voor 
doorsneden en aansluitingen en volledige beschrijvingen, hoe het object gerealiseerd dient te 
worden. Eenmaal aansluitend op het minimum niveau van de voorschriften en eenmaal op een 
niveau zoals dat minimaal door de eindgebruiker wordt gewenst.

In stap 3 wordt een beschrijving gegeven van de noodzakelijke organisatorische invulling om 
te komen tot goedkeuring van oplossingen die onderdeel moeten gaan uitmaken van de 
bouwregelgeving. Dit betreft dan alle stappen vanaf CE-markering van producten c.q. 
productdocumentatie, vergunningen etc. uit het verleden tot het aanbieden van een door een 
robuuste, onafhankelijke op kermis gebaseerde organisatie goedgekeurde oplossing aan de 
wetgever ter opname in het Bouwbesluit XXX. In deze stap zal ook worden aangegeven hoe 
binnen deze uitwerking van de regelgeving de eigendom/auteursrechten etc. van oplossingen 
vorm moeten krijgen binnen de randvoorwaarden van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

In stap 4 wordt onder auspiciën van de opdrachtgever met alle belanghebbenden, waaronder 
ook de eindgebruikers, overleg gepleegd teneinde commitment te bereiken voor deze wijze 
van regelgeving en de wijze waarop tot verdere invulling daarvan wordt gekomen. Uiteraard 
komen daarbij ook partijen als SBR, SBK en anderen in beeld.

In stap 5 wordt de eindrapport^e verzorgd. In deze stap zal tevens een schets worden 
gegeven van het private toezicht op het voldoen aan/naleven van het Bouwbesluit 2012 naar 
het model zoals voorgestaan door ERB en zoals voorgestaan door de VBWTN.

4. Uitvoering van het project en beoogd resultaat

Stap I Beschrijving op hoofdlijnen van de oplossingen

In een team van specialisten van ERB en RIGO wordt de systeembeschrijving verzorgd.
Door het ERB zullen die in een eerste notitie worden verwoord en besproken met de 
opdrachtgever.

RIGO

Doorlooptijd 1 maand
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Stap 2 Uitwerking voorbeeld

Dit deel van het onderzoek zal worden uitgevoerd door NEN, STABU, RIGO en ERB.

Doorlooptijd l maand

Stap 3 Beschrijving van het organisatiemodel

In deze stap wordt het organisatiemodel beschreven die nodig is om te komen tot algemeen 
erkende oplossingen die voldoen aan de minimum eisen van de regelgeving, aangevuld met 
oplossingen die marktconform zijn.

NEN, STABU, RIGO tezamen en ERB|

Doorlooptijd 1 maand

Stap 4 Raadpleging belanghebbenden

In deze fase worden de voorstellen eenmalig besproken met een breed samengestelde 
klankbordgroep.

NEN, STABU, RIGO en ERB ieder |

Doorlooptijd 0,5 maand 

Stap 5 Eindrapportage
'■to ^

" IGO 
lERB

Tijdsbeslag: doorlooptijd 1 maand, kosten | 

Overall kosten |
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5. Uitvoering van de werkzaamheden

Voor het coiKOrtiun^ndenJenvoering van ERB zullen 
NEN) en en
uitvoeren.

exPcmsEccifniuM
Regelgeving
Bouw

____  GO),|_______
(ERB) de werkzaamheden

Er wordt een klankbordgroep ingesteld waarin ten minste de opdrachtgever en het consortium 
is vertegenwoordigd. Een uitbreiding wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Over elk der stappen zal worden gecorrespondeerd met de opdrachtgever en voor zover 
noodzakelijk overleg plaatsvinden.

In totaal dcrhalve,||^^^^^^|tncl. BTW.

Planning: Afgerond 4,5 maanden na opdracht.

De werkzaamheden zullen worden gecoördineerd door|

Wij factureren 15 % bij opdracht en vervolgens in overeenstemming met de voortgang. Een 
eindfactuur volgt na afitjnding van de opdracht. Wij verwachten betaling binnen 15 
werkdagen.

Gaarne ontvangen wij van u een opdrachtreferentie ten behoeve van de juiste administratieve 
verwerking van de declaratiegegevens.

Adviesopdrachten worden door ons uitgevoerd onder uw algemene voorwaarden.
Deze aanbieding is geldig tot 2 maanden na dagtekening.

In de verwachting u hierbij een passende aanbieding te hebben gedaan verblijven wij, 
met vriendélijke!

Voor akkoord:

Bezoefc/kantooradres: Motorenweg 5M 2623 CR Delft. Tel. 
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relouradres; Motorenweg 5M, 2623 CR Delfl

aan: Ministerie van BZK WBI DWCB IPC 210
Postbus 30941 
2500 GX Den Haag

La.v. Drs.1 en Irl

12juli20J3

Referentie: Offerte Vermindering van regeldruk, deregulering Bouwbesluit 2012 en
verbetering positie van de consument m.b.t. bouwkwaliteit; quick scan ontwikkeling erkende
oplossingen voor 80% van de toepassing van het Bouwbesluit 2012
Projectnummer: PM
Onze referentie; 20130712 WBIAVB201

Geachte heren |

Onder verwijzing naar de afspraak tussen ons bestuur en dhr. drs.|^^^^^^^^^ieden wij 
u hierbij aan om in samenwerking met NEN, STABU en RIGO, onderzoek te doen naar de 
verdere vermindering van regeldruk, deregulering van het Bouwbesluit 2012 en de 
mogelijkheden om te komen lol een verbetering van de positie van de consument aangaande 
de bouwkwaliteit.

1. Inleiding

Vermindering van regeldruk en deregulering is één van de speerpunten van het kabinetsbeleid 
van het Kabinet Rutte B. Het gaat daarbij vooral om vermindering van de lasten van de burger 
en bedrijfsleven. Bij de overgang van het Bouwbesluit 2003 naar het Bouwbesluit 2012 is dit 
beleid reeds ingezet door:

a. het schrappen van tal van voorschriften;
b. het globaliseren van de te onderscheiden gebruiksfuncties;
c. hel geven van ruimte aan de eigen verantwoordelijkhe(i)d(en) voor hel 

kwaliteitsniveau bij een verandering of vernieuwing aan een gebouw, door hel 
introduceren in de voorschriften van het “‘rechtens verkregen niveau”. De bevoegdheid 
voor het kwaliteitsniveau ligt hierdoor niet meer bij het bevoegd gezag om bij 
“verbouw” vrijstelling te kunnen verlenen tot een door dat bevoegd gezag aangegeven 
kwaliteitsniveau.

De handhavinglasten voor de overheid zijn daardoor afgenomen, maar de lasten voor de 
burger in het bouwproces zijn helaas naar minder herkenbare processen verlegd. Tmrriers nu 
dient hetgeen voorheen publiekrechtelijk was geregeld, middels het proces van 
onderhandeling te worden vastgelegd in diverse private overeenkomsten. Daarbij ontbreekt
Bczock/kantuoradrcs: MniorenwcgSM 2623 CR Delft. Tel.| 
E-mail ^^@bouwregelwerk.org www.bouwregelwerk.org Bic| 
Haaglanden
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veelal de kennis bij één of meer partijen om te kunnen spreken van een “level playing field” . 
Ook is het voor de consument moeilijk te onderkennen welk kwaliteitsniveau t.a.v. ten minste 
veiligheid en gezondheid mag worden verwacht. Pas in het gebruiksstadium wordt het 
duidelijk of maatschappelijke doelstellingen ook naar tevredenheid van de eindgebruiker al 
dan niet zijn gerealiseerd.

Vermindering van regeldruk en deregulering kunnen daarom beter en efficiënter worden 
bereikt door het toepassingsbereik van de regelgeving te optimaliseren. Dit met behoud van 
hetgeen uit algemeen belang voor de eindgebruiker minimaal regeling behoeft omdat;

1. er nog onvoldoende sprake is van een vragersmarkt en er een transitie is ingezet om tot 
een vragersmarkt te komen;

2. cr onvoldoende sprake is van kennis bij de eindgebruiker en daarmee van een “level 
playing field” bij de specificatie van een bouwplan c.q. bij de overdracht van 
onroerend goed. Dergelijke kennisopbouw zal dienst kunnen doen in bovengenoemde 
transitie.

Deze offerte beoogt:
a. de gesignaleerde nadelen van het schrappen van regels c.q. het laten vervallen van 

de nuancering in de voorschriften te voorkomen, terwijl desondanks sprake is van 
een enorme deregulering in termen van lastenverlichting.

b. de inspanning om aan te tonen dat op overdrachtsmomenten aantoonbaar aan de 
regelgeving is voldaan fors te verminderen. De consument kan daardoor ook veel 
beter zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid nemen.

Aan de private inspanning om aantoonbaar op het moment van gereedmelding aan het 
bevoegd gezag te laten zien - door middel van een overdrachtsdocument - dat aan de 
voorschriften is voldaan, kan daarmee op logische en relatief eenvoudige wijze invulling 
worden gegeven. Voorwaarde daarbij is dat bij de realisatie van de oplossing conform de 
oplossing is gebouwd. Hierop ziet de opdrachtgever dan wel de namens hem optredende 
toezichthoudende partij toe. De opdrachtgevende partij kan er ook voor kiezen dal de 
aanbiedende of realiserende partij, afhankelijk van de contractuele relatie tussen partijen, 
voldoende bewijs levert.

2. Doel
Het doel van het onderzoek is de weg te schetsen waarlangs invulling kan worden gegeven 
aan met name de voorsclmften die horen bij 80% van de eenvoudige bouwopgaven. Het gaat 
dan om erkende technische oplossingen waarmee met grote zekerheid aan de voorschriften is 
voldaan. Deze oplossingen verschaffen dan voor het bevoegd gezag en de private 
bouwplantoetser voldoende bewijs naast de bescheiden zoals thans vermeld in de MOR. Het 
gaat daarbij ook om bouwdelen die onderdeel uitmaken van bouwwerken die op grond van 
constructieve veiligheid moeten worden ingedeeld in gevolgklassc 3 van NEN-EN 1990 
(Eurocode), denk hierbij aan de nadere indeling binnen een ziekenhuis of de niet dragende 
scheidingen in een gebouw met een hoogte van meer dan 70 m. De uitwerking van deze 80% 
aan oplossingen laat onverlet dat in voorkomend geval de burger altijd kan kiezen voor andere
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oplossingen en technieken, waarvoor hij dan terugvalt op de prestatie-eisen uit het 
Bouwbesluit 2012 of de functionele eisen daarvan.
Zodra door de markt nieuwe oplossingen zijn ontwikkeld die aan de doel- of 
prestatievoorschriften voldoen, kunnen deze aan de “levende regelgeving in de vorm van 
oplossingen’’ worden toegevoegd.

Het ontwikkelen van erkende technische oplossingen waarmee met grote zekerheid aan de 
voorschriften kan zijn voldaan is een aspect Evenzo belangrijk is een kwaliteitsborging op 
die oplossingen zodat er geen wildgroei ontstaat. Aangezien er reeds her en der dergelijke 
oplossingen gangbaar zijn (denk daarbij aan Nederlandse Praktijkrichtlijnen van NEN en het 
Vcrbouwkompas en Energiezuinige details van SBR), is het zinvol niet een geheel nieuwe 
setting tc zoeken, maar een samenwerking tot stand te brengen over reeds bekende kennis en 
bestaande structuren. Tn eerste aanleg zal daartoe vanuit het vigerende Bouwbesluit 2012 met 
gebruikmaking van de kennis en structuren binnen NEN, STABU, RIGO en ERB worden 
aangegeven hoe een robuuste en onafhankelijke kennisorganisatie kan worden neergezet die 
met de inzet van alle betrokkenen (van eindgebruiker via bouwer, installateur, 
fabrikant/leverancier van bouwproducten) zorgdraagt voor “regelgeving” in de zin van 
praktische bouwtechnische (daaronder ook begrepen installaties) oplossingen waamit of 
waarmee de eindgebruiker;

a. kan kiezen bij een nieuwbouw of verbouwopgave die hij of zij wil Gaten) realiseren; 
of

b. kan beoordelen of onroerend goed een bepaalde minimale prestatie levert.

Thans moeten alle oplossingen worden beoordeeld langs de prestatie-eisen. Tn veel gevallen 
levert dat onnodige inspanningen en soms ook onnodige discussie op met bijbehorende kosten 
en administratieve lasten. In het denken van Dekker moet daar dan ook nog eens een zware 
private toetsing overheen. Wanneer sprake is van erkende oplossingen kan dit leiden tot een 
forse vereenvoudiging en vermindering van regeldruk. De verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid yan marktpartijen kan relatief eenvoudig worden genomen. De besparing op 
jaarbasis werd in 2011, als “educated guess” en conservatief benaderd, ingeschat rond de € 1 
miljard.'

3. Voorgestelde aanpak van het project
Vüorgesteld wordt het project in iteratieve stappen uit te voeren.
In stap 1 wordt een beschrijving op hoofdlijnen gegeven van oplossingen waarvan met steun 
van het bedrijfsleven in vervolgprojecten een uitwerking in oplossingen tot stand komt 
waarmee aan essentiële voorschriften wordt voldaan. Dat beueft een uitwerking waarbij 
onderscheid wordt gemaakt naar;

a. nieuwbouw, verbouw en bestaand onroerend goed ;

Zie het rapiport Verder na Dekker -Innovatie van de bouwregelgeving, TK 28235, 146, bijlage 3.
ticznek/kantooradies: Motorenweg 5M 26X3 CR Delft.
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b.

c.

d.

hoofdbouwmethoden van casco’s die worden gerealiseerd c.q. in het verleden zijn 
gerealiseerd en deze onderscheiden naar woning- en u-bouw; 
splitsing van een bouwwerk naar bouwdelen, waarbij de indeling volgens NEN 2699 
als vertrekpunt zou kunnen dienen;
splitsing van bouwdelen/bttuwdeelcomponenten naar bouwproducten en 
bouwmaterialen.

Separaat daarvan zullen ook een aantal zelfstandige bouwwerken worden geduid die in 
termen van oplossingen onderdeel kunnen uitmaken van de bouwregelgeving (dakkapel, 
uitbouw, aanbouw, bijgebouw, een volledige installatie, etc:.)

Daarbij zal kennis van de Europese verordening bouwproducten, Europese normalisatie en 
best practises van andere landen mede in beschouwing worden genomen.

In deze stap wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van verankering van deze 
oplossingen in de regelgeving, opdat burgers daar rechten aan kunnen ontlenen als bewijs dat 
aan de regelgeving is voldaan.
Voorts zal aandacht worden besteed aan de digitale toegankelijkheid van de oplossingen.

In stap ! wordt voor één bouwdeel dat bestaat uit meerdere bouwdeelcomponenten binnen 
één methode voor de verbpuwsituatie een modeloplossing zo volledig mogelijk beschreven. 
Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de CE-markering voor bouwproducten als 
inputgegevens, voor zover bestaand, de motivering en het niveau van de voorschriften zoals in 
het Bouwbesluit 2012 vasigelegd, alsmede het niveau zoals dat via marktwerking minimaal 
door de eindgebruiker wordt gewenst. Denkbaar is als voorbeeld een woningscheidende wand 
te kiezen bij de herontwikkeling van een leegstaand kantoor naar een woonsituatie.
In deze stap gaat het er om van productspecificaties te komen tot specificaties van het te 
realiseren object waarbij hel eindproduct een vastlegging is van detailtekeningen voor 
doorsneden en aansluitingen en volledige beschrijvingen, hoe hel object gerealiseerd dient te 
worden. Eenmaal aansluitend op hel minimum niveau van de voorschriften en eenmaal op een 
niveau zoals dat minimaal door de eindgebruiker wordt gewenst. Voor dat laatste worden 
prestatie-omschrijvingen gegeven die passen bij de aanbodspecificaties die op zich weer 
moeten worden gematcht met vraagspecificaties (marktwerking). Dit kunnen omschrijvingen 
zijn van verschillende niveaus zoals die in de markt worden afgenomen. Er z.al binnen deze 
stap nauw worden samengewerkt met marktpartijen, zowel aan de aanbod- als aan de 
afnemerszijde. Deze prestaties zullen hoger liggen dan het wettelijk minimum en daarmee dus 
altijd bewijs zijn dat aan de voorscliriften is voldaan. De Bouwbesluitwetgever kan volstaan 
met het aanwijzen van het minimumniveau. De andere niveaus spelen een rol bij claims in 
relatie tot het Burgerlijk Wetboek. Voor hel bevoegd gezag zijn ook de hogere niveaus 
uiteraard voldoende bewijs.

In stap 3 wordt een beschrijving gegeven van de noodzakelijke organisatorische invulling om 
te komen tot goedkeuring van oplossingen die onderdeel moeten gaan uitmaken van de
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bouwregelgeving, inclusief de daarmee benodigde organisatie voor beheer en onderhoud. Dit 
betreft dan alle stappen vanaf CE-markering van producten c.q. productdocumentatie, 
vergunningen etc. uit het verleden tot het aanbieden van een door een robuuste, 
onafhankelijke op kennis gebaseerde organisatie goedgekeurde oplossing aan de wetgever ter 
opname in het Bouwbesluit XXX. Daarbij zal ook worden aangegeven hoé onderzoeks- en 
kennisinstellingen, zoals TNO, RIVM, SBR-CURnet en belangengroeperingen kunnen 
worden aangehaakt bij de ontwikkeling van de oplossingen. Doel daarvan is enerzijds het 
benutten van alle beschikbare kennis en anderzijds consensus over de oplossingen. In deze 
stap zal ook worden aangegeven hoe binnen deze uitwerking van de regelgeving de 
intellectuele eigendomsrechten etc. van oplossingen vorm moeten krijgen binnen de 
randvoorwaarden van dc Aanwijzingen voor dc regelgeving. Daarbij zal aandacht worden 
besteed aan de mededingingsaspecten voor zover die aan dc orde zijn.

In deze stap zal tevens een raming van de kosten worden opgesteld voor de ontwikkeling en 
beheer van deze oplossingen.

In stap 4 wordt met alle belanghebbenden, waaronder ook de eindgebruikers, overleg 
gepleegd teneinde commitment te bereiken voor deze wijze van regelgeving en de wijze 
waarop tot verdere invulling daarvan wordt gekomen. Uiteraard komen daarbij ook partijen 
als SBR, SBK en ISSO en anderen in beeld. De opdrachtgever zal voor deze bijeenkomst 
worden uitgenodigd.
Met belanghebbenden zal in deze stap ook worden overlegd om te komen tot een inschatting 
van de lastenverlichting die door deze vorm van regelgeving zal ontstaan.

In stap 5 wordt de eindrapportage verzorgd. In deze stap zal tevens een schets worden 
gegeven van het private toezicht op het voldoen aan/naleven van het Bouwbesluit 2012 naar 
het model zoals voorgestaan door ERB en zoals voorgestaan door de VBWTN.
Op verzoek wordt een tussenrapportage geleverd.

4. Uitvoering van het project en beoogd resultaat 

Stap 1 Beschrijving op hoofdUjnen van de oplossingen

In een team van specialisten van ERB en RIGO wordt de systeembeschrijving verzorgd. 
Door het ERB zullen die in een eerste notitie worden verwoord en besproken met de 
opdrachtgever.

RIGO

Doorlooptijd 1 maand

Bezoek/kantooradres: Motorenweg 5M 2623 CR Delft.___
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Stap 2 Uitwerking voorbeeld

Dit deel van het onderzoek zal worden uitgevoerd door NEN, STABU, RIGO en ERB.

Doorlooptijd 1 maand

Stap 3 Beschrijving van het organisatiemodel

Tn deze stap wordt het organisatiemodel beschreven dat nodig is om te komen tot algemeen 
erkende oplossingen die voldoen aan de minimum eisen van dc regelgeving, aangcvuld met 
oplossingen die marktconform zijn.

NEN, STABU, RIGO tezamen ;n ERB

Doorlooptijd 1 maand

Stap 4 Raadpleging belanghebbenden

In deze fase worden de voorstellen eenmalig besproken met een breed samengestelde 
klankbordgroep.

NEN, STABU, RIGO en ERB ieder

Doorlooptijd 0,5 maand 

Stap 5 Eindrapportage

Irigo 
|erb

Tijdsbeslag: doorlooptijd 1 maand, kosten I 

Overall kosten

S.' Uitvoering van de werkzaamheden

Bezoek/kamooradres: Mocorenweg 5M 2623 CR Delft. Tel. 
E-rnailE^^bouwrêgdwetk.ojg www.bouwrcgelwerk.or] 
Haaglanden

KvK
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Offerte

Voor het consortiuiT^nder penvoering van ERB zullen ir. 
NEN) (STABU) en dr.i
uit voeren.

EXPERnSECENTRUM

Regelgeving
Bouvif

IGO), ir-HH 
amhedenERB) de werkzaamf

Er wordt een klankbordgroep ingesteld waarin ten minste de opdrachtgever en het coasortium 
is vertegenwoordigd. Een uitbreiding wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Over elk der stappen zal worden gecorrespondeerd met de opdrachtgever en voor zover 
noodzakelijk overleg plaatsvinden.

In totaal derhalve, ^^^^^^^ncl. BTW.

Planning: Afgerond 4,5 maanden na opdracht.

De werkzaamheden zullen worden gecoördineerd doorl

Wij factureren 15 % bij opdracht en vervolgens in overeenstemming met de voortgang. Een 
eindfactuur volgt na afronding van de opdracht. Wij verwachten betaling binnen 15 
werkdagen.

Gaarne ontvangen wij van u een opdrachtreferentie ten behoeve van de juiste administratieve 
verwerking van de declaratiegegevens.

Adviesopdrachten worden door ons uitgevoerd onder uw algemene voorwaarden.
Deze aanbieding is geldig tot 2 maanden na dagtekening.

In de verwachting u hierbij een passende aanbieding te hebben gedaan verblijven wij, 
met vriendelijke groet.

Secrétaris/Denninsimeester
Voor akkoord:

Bczock/^looradrcs; Motorenweg 5M 2623 CR Delft. Tel| 
E-mai^B@bouwrecelwerk.org www.bouwregelwefk.org| 
Haaglanden B1

jKvK 
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Maag

Expertisecentrum Regelgeving Bouw 
T.a.v. de heeri 
Motorenweg 5M 
2623 CR Delft

Dlrectoraat-Generaat 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Tbrfimarlct 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
Crmtactpefsoon

Datum 18 juli 2013
Betreft Onderzoek Vermindering van regeldruk, derugelering

X Bouwbesluit 2012 en verbetering positie van de consument mbt
bouw kwaliteit
Opdrachtnummer 6280113013

Kenmerk
2013-0000434917

Uw kenmerk
20130712 WSlfWB20l

Geachte heer

Hierbij verleen ik u opdracht tot het verrichten'van activiteiten inzake het 
onderzoek naar "Vermindering van regeldruk, deregulering Bouwbesluit 2012 en 
verbetering positie van de consument met betrekking tot bouwkwaliteit: Quick 
scan ontwikkeling erkende oplossingen voor 80% van de toepassing van het 
Bouwbesluit 2012". De opdracht wordt verleend conform uw aanbieding van 12 
juli 2013 met kenmerk 20130712 WBI/WB201.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit.
Deze opdracht woi^^egeleid door de heer^^^H^^^I bereikbaar op 
telefoonnummer^^^fl^^H, eh de heer ^^^^^^HKereikbaar op nummer

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

De door mij te betalet^erqoeding bedraagt op basis, van de werkelijk gemaakte 
kosten maximaal j^^^^Hinclusief 21% BTVy.

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

Bij aanvang van de werkzaamhèden voor de opdracht kan maximaal 15% van het 
totaal beschikbaar gestelde budget als voorschot worden gedeclareerd. Na 
afronding van de opdracht kan door u de eindafrekening worden ingediend.

Pagina 1 van 2



Uw betalingsverzoeken, evenals de conform uw aanbieding opgestelde
eindafrekening, waarop vermeld staat dat dit de slotfactuur betreft, dient u o.v.v. Datum
het opdrachtnummer toe te zenden aan: te juii 2013

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële Administratie DGWBI/Directle Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Kenmerk
2013-0000434917

Bij voorkeur ontvangen wIJ uw factuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naar I i|l
Indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres.

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

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvangstdatun^amd^fectuur plaatsvinden op 
uw bankrekeningnummer BIC Nummer: HH
^^^^ten name van Expertisecentrum Regelgeving Bouw te Delft.
Wij betalen uw factuur onder voorbehoud van verrekening of terugvordering in-- 
dien u niet voldoet aan de voorwaarden waaronder deze opdracht wordt verstrekt, 
bij later blijkende onjuistheden en/of het niet tijdig of op onjuiste wijze indienen 
van uw factuur.

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

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

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

Directeur Woningbouw
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geregeld
■/5l-

Referentie
Datum
Betreft

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
DG Bestuur, Ruimte en Wonen | Directie Bouwen en Energie

Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

A2020-12.1 
1 februari. 2020
Offerte aanvullende ondersteuning Wkb (budgetcodering H7-101502-11069-46002)

Geachte heer|

Naar aanleiding van uw offerteverzoek per mail ontvangt u bij deze de offerte voor uitvoering van 
aanvulleden werkzaamheden in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (verder: Wkb) 
en de aansluiting daarvan op de Omgevingswet. Het betreft een aanvulling op de lopende opdracht op 
dit gebied (d.d. 2 augustus 2019, briefkenmerk 2019-412538, budgetcodering H7-101502-11069-46002). 
In deze offerte wordt achtereenvolgens ingegaan op de vraagstelling, de inhoud van de 
advieswerkzaamheden, de planning en advieskosten.

Aanleiding en vraagstelling
Geregeld BV is in de persoon van ondergetekende al geruime tijd betrokken bij het dossier Wkb en heeft 
tot 2017 inhoudelijke ondersteuning geleverd op een aantal vlakken. Daarnaast sinds 2003 
betrokkenheid bij het vergunningvrij bouwen en de Helpdesk Bouwregelgeving en Brandveilig gebruik. 
Nu de implementatie van de Wkb en verdere uitwerking van lagere regelgeving weer ter hand wordt 
genomen, is van uw zijde behoefte aian ondersteuning op het snijpunt van beide onderwerpen. U heeft 
in juli 2019 Geregeld BV gevraagd een offerte op te stellen voor deze ondersteuning en hiertoe op 2 
augustus opdracht verstrekt. U heeft aangegeven in aanvulling op deze opdracht aanvullende 
ondersteuning nodig te hebben.

Inhoud ondersteunende werkzaamheden
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal volgens de huidige planning in werking treden per 1 
januari 2021. Afgesproken is dat de inwerkingtreding tegelijk met de Omgevingswet zal zijn. Dit maakt 
dat de terminologie en de indeling van bouwwerken vallend onder de Wkb moet worden afgestemd op 
de Omgevingswet. Tevens zal de komende periode gewerkt worden aan het uitwerken van het besluit en 
de regeling onder de Wkb. Vanuit deze werkzaamheden heeft het ministerie van BZK aangegeven 
behoefte te hebben aan ondersteuning op de volgende onderwerpen:
7. Aansluiting gevolgklasse 1 Wkb op overige categorieën bouwwerken Omgevingswet
2. Inhoudelijke ondersteuning ministeriele regeling kwaliteitsborging
3. Overige werkzaamheden met betrekking op ondersteuning van BZK bij de implementatie en het uitwerken 

van het conceptbesluit kwaliteitsborging.

Oosterstraat 43 
2611 TV Delft

KvK 52779092 
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Genoemde werkzaamheden zijn in de periode augustus 2019 - heden uitgevoerd. Ter uitbreiding van 
punt drie van de lopende opdracht heeft u aangegeven behoefte te hebben aan ondersteuning op het 
gebied van technische en Juridische vragen over onder meer:
- Het beoordelingen van instrumenten voor kwaliteitsborging op basis van hét - mede door Geregeld 

in de lopende opdracht opgestelde - toetskader dat door de regiegroep is vastgesteld. De 
werkzaamheden zullen bestaan uit het beoordelen van (4) potentiële instrumenten, het overleggen 
met instrumentaanbieders en het vastieggen en terugkoppelen van de bevindingen;

- Het ondersteunen van de regiegroep bij onderwijs- en scholingsvraagstukken in relatie tot 
kwaliteitsborging. Ten einde de Wkb per 1-1-2021 in te kunnen laten gaan is het noodzakelijk een 
aanzienlijk aantal bestaande en nieuwe medewerkers van kwaliteitsborgers op te leiden en bij te 
scholen. De werkzaamheden op dit gebied zullen bestaan uit het vertalen van de (concept) wettelijke 
eisen naar eindtermen waaraan deze medewerkers zullen' moeten voldoen. In aanvulling daarop zal 
in overleg met opleiders en de VKBN een plan een curriculum worden samengesteld dat opleiders 
kunnen gebruiken om bestaande opleidingen aan te passen en nieuwe opleidingen te ontwikkelen.

- De taakverdeling bevoegd gezag en kwaliteitsborgers. Werkzaamheden in dit kader zullen bestaan 
uit deelname aan en ondersteuning van het overleg tussen BZK en de VNG over de rol en taal van het 
bevoegd gezag.

De resultaten van de genoemde werkzaamheden zullen in de vorm van notities aan BZK en de 
regiegroep kwaliteitsborging worden aangelcvcrd. Tevens zullen - in overleg - relevante stukken 
worden gepubliceerd via de website van het instituut voor Bouwkwaliteit fwww.stichtinaibk.nl).

Planning
Uitvoering van de aanvullende werkzaamheden kan per direct starten. Afronding van de eerder 
vergunde en aanvullende werkzaamheden wordt voorzien voor 1 april 2020.

Advieskosten
Voorgesteld wordt om uit te gaan van een opdracht op basis van regie met plafond. In overleg met de 
opdrachtgever wordt bepaald welke werkzaamheden in het kader van de aanvullende opdracht worden 
uitgevoerd. De werkzaamheden worden op basis van werkelijk bestede uren verantwoord en 
gefactureerd. De totale tijdbesteding voor genoemde werkzaamheden wordt geraamd op|^^| De 
werkzaamheden worden verrekend tegen een uurtarief van ^^^k£JJ;i^exclusief BTW, inclusief 
bijkomende kosten. De advieskosten worden daarmee maximaal inclusief BTW. Dit bedrag zal
zonder nadrukkelijke toestemming van de opdrachtgever niet worden overschreden.

Tenslotte
Geregeld BV kan voor deze offerte akkoord gaan met uw inkoopvoorwaarden (ARVODI2018). Deze 
aanbiedmg is geldig tot 3 maanden na dagtekening.

Mocht u naar aanleiding van deze aanbieding nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. Ik zie uit naar 
voortzetting van onze samenwerking op dit interessante en complexe dossier!

Met vriéndelijk 
Geregeld BV

A2020-1Z1



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den, Haag

Geregeld B.V.
T.a.v. De heer |
Oosterstraat 43 
2611 TV Delft

Datum 11 februari 2020
Betreft Aanvullende Opdrachtbevestiging ondersteuning Wet

kwaliteitsborging voor het bouwen

Geachte heer

Hierbij geef ik u de opdracht inzake aanvullende ondersteuning Wkb.

De opdracht wordt verstrekt conform uw offert^at^^e^ari 2020 met de 
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs van^^H||^^|incl. BTW. De tarieven 
betreffen een all-in tarief, inclusief reis- en verblijfkosten en alle overige kosten.

Eerder is aai^^e^odracht met kenmerk 2019-0000412538 verstrekt ter 
waarde van^^^^^^Hnci. BTW. Met deze aanvulling bedraagt de totale 
vergoeding nel. BTW. Het maximale budget kan alleen worden
overschreden na expliciete goedkeuring door de opdrachtgever.

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

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

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

Ministerie van BZK, Kerndepartement 
DIN: 00000001003214345000 
T.a.v. de heeri

DGBRW-DIrectle Bouwen 
en Energie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
Nederiand

vrww.rijksoverbeld. nl
wvïw.facebook.conVminbrk
wvrw.twitter.com/minb2k

minbzk.nl

Kenmerk
2020-0000069142

Uw kenmerk
A2020-12.1
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Nadere informatie hierover kunt u vinden in de bijgevoegde brochure 'elektronisch 
factureren voor leveranciers'.

Het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niét In acht nemen van de 
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften 
v/aaronder de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor 
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en daarom aan u 
zal worden geretourneerd.

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

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

DGBRW-Olrectle Bouwen 
en Energie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum
11 februari 2020
Kenmerk
2020-0000069142

directeur SoiAvën en Ehérigie
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fm:
geregeld

Referentie
Datum
Betreft

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
DG Bestuur, Ruimte en Wonen | Directie Bouwen en Energie

Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

A2020-17.1 
19 februari 2020
Offerte ondersteunende activiteiten communicatie van de inwerkingtreding van de Wkb

Geachte heer|

Naar aanleiding van uw offerteverzoek per mail d.d. 10 februari ontvangt u bij deze de offerte voor 
uitvoering van ondersteunende werkzaamheden in het kader van de communicatie rondom 
inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (verder: Wkb)
In deze offerte wordt achtereenvolgens ingegaan op de vraagstelling, de inhoud van de 
advieswerkzaamheden, de planning en advieskosten.

Aanleiding en vraagstelling
Naar verwachting per 1 januari 2021 a.s. de Wet kwaliteitsborging (Wkb) inwerkingtreden. Dit betekent 
voor veel partijen dat zij zich tijdig dienen voor te breiden. In het tussen BZK en VNG gesloten 
Bestuursakkoord implementatie en invoering wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is 
opgenomen dat tot de verantwoordelijkheid van de minister behoort: Het zorgdragen voor kennisdeling 
over het stelsel door middel vari bijvoorbeeld handreikingen.
U heeft aangegeven behoefte te hebben aan ondersteunende activiteiten gericht op de communicatie 
van de inwerkingtreding van de Wkb en Geregeld BV gevraagd om hiervoor offerte uit te brengen.

Inhoud ondersteunende werkzaamheden
In uw aanvraag heeft u een aantal specifieke diensten / producten genoemd waarop een mogelijke 
opdracht betrekking zal hebben. De punten die u noemt zien hieronder verder uitgewerkt.

Handreikingen/informatiebladen
In het kader van de voorlichting van de Wkb zal een algemene beschrijving worden opgesteld over de 
werking van het nieuwe stelsel. Uitgangspunt daarbij is de centrale vraag hoe ziet het proces van 
bouwen en uit onder de Omgevingswet en de Wkb. De opzet zal uitgaan van een schematische 
weergave van het proces, voorzien van een toelichting een verwijzingen naar relevante informatie. 
Uitgangspunt daarbij is niet zo zeer heb opstellen van een 'boekwerk' maar van een samenhangend 
geheel van (stroom)schema's, toelichtende teksten te gebruiken voor Rijksoverheid.nl en daaraan 
gekoppeld informatiebladen (pdf s) met verdieping van de betreffende onderwerpen. Op dit moment 
worden de volgende overzichten en documenten voorzien:

Het proces van kwaliteitsborging in vogelvlucht. Een weergave van het gehele proces waarbij de 
rollen en taken van de belangrijkste actoren worden weergegeven en toegelicht;

Oosterstraat 43 
2611TV Delft
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De aanvraag omgevingsplanvergunning en de bouwmelding. Beschreven hierin wordt hoe het 
proces rondom vergunningverlening en beoordeling van het borgingsplan er uit ziet.

- De gereedmelding en ingebruikname van een bouwwerk. Waar moet een gereedmelding aan 
voldoen, wie draagt daar zorg voor en wat is de rol en taak van de gemeente daarbij.

In de deze offerte is rekening gehouden met een tweetal extra te beschrijven (deel)processen. Deze 
zullen in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

Factsheets
Ter verdieping van de verschillende thema's zullen over specifieke onderwerken factsheets worden 
opgesteld. Deels zijn dit generieke factsheets en deels zullen ze specifieke gericht zijn op een bepaalde 
doelgroep. Mogelijke onderwerpen zijn:

Wat is gevolgklasse 1 en welke bouwwerken vallen daar onder?
De vergunningaanvraag vanuit het perspectief van de aanvrager
Het borgingsplan
Het dossier bevoegd gezag

In totaal is rekening gehouden met 7 factsheets. Overige onderwerpen worden in overleg met de 
opdrachtgever bepaald.

Overige werkzaamheden
Aanvullende ondersteuning zal bestaan uit het ondersteunen van en deelname aan de 
Begeleidingsgroep communicatie, inclusief terugkoppeling richting Regiegroep. Aanvullende 
werkzaamheden zullen worden afgestemd met de begeleidingsgroep en bestaan bijvoorbeeld uit;

Het organiseren van en ondersteunen bij bijeenkomsten van BZK of voor de implementatie van de 
Wkb belangrijke bijeenkomsten van derden; '
Overleg met brancheorganisaties over gebruik van informatiekanalen die hen ter beschikking staan; 
Het ondersteunen van branches bij het 'vertalen' van de algemene informatie naar meer specifiek 
voorlichtingsmateriaal voor de eigen achterban;
Het monitoren van uitingen van derden op juistheid van de verstrekte informatie, inclusief het doen 
van voorstellen voor aanpassing.

Genoemde en overige werkzaamheden zullen in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

Werkwijze en overleg
Naast periodiek overleg met de BG Communicatie wordt voorgesteld om rondom de te leveren 
producten afspraken te maken over het proces van totstandkoming. Uitgangspunt is dat de teksten en 
afbeeldingen van Geregeld BV worden aangeleverd in een conceptopmaak / semi-platte tekst. Vanuit 
opdrachtgever zal nog een redactieslag plaatsvinden waarna het eindresultaat nogmaals wordt 
voorgelegd ter controle. Opmaak en werkzaamheden vanuit de eisen die Rijksoverheid.nl stelt aan 
content maken geen deel uit van deze offerte.

Planning
De werkzaamheden kunnen direct na opdrachtverstrekking kunnen starten. Verwacht wordt dat de 
werkzaamheden zullen doorlopen tot na de zomer, waarbij het zwaartepunt van de werkzaamheden zal 
liggen in de periode tot 1 juli. Voorgesteld wordt een taakstellende planning op te stellen na 
opdrachtverstrekking.

A2020-17.1



Advieskosten
Op basis van de in deze offerte beschreven werkzaamheden worden een tijdbesteding geraamd van 192 
uur. Deze raming als volgt opgebouwd;
- Handreikingen / informatiebladen:
- Factsheets:
- Overige werkzaamheden:

Op basis van deze raming zijn de advieskosten makimaa|H||H^|inclüsiéf BTW en. bijkomende 
kosten. In afwrijking van uw offerteverzoek wordt voorgesteld om gemaakte kosten periodiek te 
factureren op basis van werkelijk bestede uren.

Tenslotte
Geregeld BV kan voor deze offerte akkoord gaan met uw inkoopvoorwaarden (ARVODI2018). Deze 
aanbieding is geldig tot 3 maanden na dagtekening.

Mocht u naar aanleiding van deze aanbieding nog vragen hebben dan hoor ik dat graag. Ik zie uit naar 
voortzetting van onze samenwerking op dit interessante en complexe dossier!

Met vriendelijke 
Geregeld BV

A2020-17.1



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Geregeld B.V.
T.a.v. de heer^
Oosterstraat 43 
2611 TV Delft

DGBRW-DIrectte Bauwen 
en Energie •
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 
Oen Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Oen Haag 
Nederland
wvrw.r1jksoverheid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twitter.com/minbEk

Contactpersoon

Datum 2 maart 2020
Betreft Opdracht Geregeld B.V. "Ondersteunende activiteiten

communicatie van de inwerkingtreding van de Wkb

Geachte heerj

Hierbij geef ik u de opdracht inzake "ondersteunende activiteiten communicatie 
van de inwerkingtreding van de Wkb"

De opdracht wordt verstrekt conform uw offerte van 19 februari 2020 met de 
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs van ^^^^^|incl. BTW. De tarieven 
betreffen een all-in tarief, inclusief reis- en verblijfkosten en alle overige kosten. 
Het maximale budget kan alleen worden overschreden na expliciete goedkeuring 
door de opdrachtgever.

Specifieke opmerking(en)
• Startdatum: na opdrachtverstrekking
• Einddatum; .31 december 2020
• Budgetcodering: 101502-16594 
. Kenmerk: 2020-0000107393
• Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken 

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

Elektronische-facturatie
Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van budgetcodering 
H07-10i502-16594 en met kenmerk 2020-0000107393 aan het centrale 
aanleverpunt voor facturen Digipoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK; Kerndepartement 
OIN: 00000001003214345000 
T.a.v. de heerj

Nadere informatie hierover kunt u vinden in de bijgevoegde brochure'elektronisch

mlnbzk.nl

Kenmeric
2020-0000107393

Uw kenmerlf
A2020-17.1
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factureren voor leveranciers'.

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

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

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

DGBRW-DIrectie Bouwen 
en Energie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum
2 maart 2020
Kemnerfc
2020-0000107393

d/recfeur Bófiwén en\E/Krgie
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag

Instituut voor Bouwrecht 
Mw.
Postljüs^
2509 AB Den Haag

Datum
Betreft

-7 MEI 20IS
1 mei 2015
Aanvraag offerte beschouwing advies Ekeimans en Meijer inzake 
verplichte verzekering

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147
Den Haag
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
www.taccbook.conVminbzk
www.twltter.com/mlnbzk

minbzk.ni

Kenmerk
2015-0000250935

Uw kenmerk

Geachte mevrouw |

Hierbij nodig ik u uit tot het uitbrengen van een offerte voor een beschouwing van 
het advies van Ekeimans en Meijer Advocaten over verplichte verzekering.

De onderzoeksvraag is of u opmerkingen kunt plaatsen bij de inhoud en 
onderbouwing van het advies van Ekeimans en Meijer.

Volledigheidshalve meld ik u dat zowel op deze offerteaanvraag als ook op de 
eventueel te zijner tijd te verstrekken opdracht, de ARVODI 2014 van toepassing 
zal zijn. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.

Aandachtspunten met betrekking tot de door u uit te brengen offerte:
1. Indieningsdatum: zo spoedig mogelijk.
2. U kunt uw offerte per e-mail (in de vorm van een gescande ondertekende 

offerte in pdf format met vermelding van het kenmerk van deze brief) indie
nen bij ^^^^^^^J@mlnbzk.nl.

3. Ik verzoek u in de offerte de gemaakte uren en gehanteerde uurtarieven te 
onderscheiden. Ik verzoek u overige kosten in uw uurtarieven te verwerken.

4. Afrekening zal geschieden tegen de werkelijk gemaakte kosten tot een maxi
mum bedrag.

5. Facturatie vind plaats na levering en acceptatie van het eindproduct.
6. Voor zover dit niet op uw briefpapier vermeld staat, verzoek ik u om in uw 

. aanbieding uw bankrekening op te nemen waarop de betaling(en) plaats
dien(t)en te vinden.

7. Uw aanbieding dient geldig te zijn tot 2 maanden na de indieningsdatum. Door 
het uitbrengen van uw offerte gaat u akkoord met deze geldigheidstermijn.
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact 
opnemen met|

In afwachting van üw reactie verblijf ik.

Dstinn

1 mei 2015A

Kenmerk
2015-0000250935

Wnd: directéur Bouwen
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njlir
instituut voor bouwrecht

Ministerie van BZK 
T.a.v!
Postbus 30941 
2500 GX Den Haag 
(per e-mail)

Postbus 93077 
2509 AB Den Haag

Anna van Buerenplein 47 
2595 DA Den Haag 
New Babylon, 10' etage

KvK 41150803

Direct tel. 
Direct fax 
E-mail:

Uw referentie: 
Ons kenmerk: 
Datum:

ibr/15-0073/mc - 2015-14 
19 mei 2015

Onderwerp: 2015-0000250935

Geachte heeii

Ik ontving uw schrijven betreffende de aanvraag offerte beschouwing advies Ekelmans en Meijer inzake 
verplichte verzekering d.d. 7 mei jl. in goede orde. Onder dankzegging voor de uitnodiging om een offerte 
uit te brengen, geef ik bij deze gehoor hieraan.

De werkzaamheden voor het uitbrengen van een second opinion bedragen^^B Het uurtarief bedraagt 
excl. BTW. Er zijn geen andere kosten bij betrokken dan de bestede uren.

Betaling, kan plaatsvinden op IBAN | 
Den Haag.

en met vriendelijke groet.

tn.v. Sbchbng Instituut voor Bouwrecht te

directeur'

BTW'
IBAN 
BIC INGBNL2A

info@ibr.nl
www.ibr.nl



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Instituut voor Bouwrecht 
T.a.v.
Postbus 93077 
2509 AB Den Haag

Datum 19 juni 2015
Betreft Opdracht beschouwing advies Ekelmans en Meijer inzake 

verplichte verzekering

DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen 
Directie Bouwen

Turfmartct 147
Den Haag
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
www.facebook.com/mlnb2k
www.twltter.com/minbzk

minbzk.ni

Kenmerk
2015-0000299054

Uw kenmerk
ibr/15-D073/mc 2015-14

Geachte mevrouw.

Hierbij verleen ik u opdracht inzake "Beschouwing advies Ekelmans en Mijer 
inzake verplichte verzekering".
De opdracht wordt verleend conform uw aanbieding van 19 mei 2015 met 
kenmerk ibr/15-0073/mc 2015-14.

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2014 van toepassing. Uw
algemene voorwaarden sluit ik hierbij______________
Deze opdrachtword^egeleid door bereikbaar onder
nummer

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

De door mij te betalet^ergoeding bedraagt op basis van de werkelijk bestede 
uren van maximaal exclusief BTW, respectievelijk^^^^| inclusief
21% BTW.

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

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

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële Administratie DGWB/Directie Bouwen
o.v.v. opdrachtnummer 6280115007
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvanger^wiUj^actuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naar ^^^^BOiminbzk.nl
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indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres.

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van één van beide 
mogelijkheden gébruik te maken.

Datum
19 juni 2015
Kenmerk
2015-0000299054

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvandstdatunwar^e factuur plaatsvii^en op 
uw bankrekeningnummer IBAN: BIC ten
name van Instituut voor Bouwrecht te Den Haag.

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

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

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

Hoogachtend, ^ '
de Minister voor Wonen en Rijksdienst, 
Naméns deze.

Wnd.-Directeur Bouwen
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Van:
VerzoriSén: woensdag 13 november 2019 16:07
Aan:
Onderwerp? FW: Formulier behoeftestellin: 
Bijlagen: Formuberbehoeftestelling

Bijgaand het aangepaste behoeftestellingsformulier met akkoord vanj

Or.l

Aan:^_____________
Onderwérp: RE: Formulier behoeftestellin^

3 november 2019 15:17

Akkoon

V,.; i-

Van: <^^^^^^^^|@minbzk.nl>
13:29

Aan: <f^|^^^^^Hn(^jninbzk.nl>
OnderwerpTFormulierbenoeflèstel

Hierbij het behoefsteUingsformuher om een verzekeraar eens goed te laten kijken naar hoe we het best 
om kunnen gaan met de Wkb-eis om de aannemer de opdrachtgever te informeren of, en zo ja, hoe de 
aannemer zich heeft verzekerd tegen mogehjke risico’s. We hebben hier eerder over gesproken vanuit 
het nut van kennisopbouw op dit onderwerp. Als jij akkoord bent, stuur ik dit naar en dan
vragen we offerte aan.

Gr,m

filc:///datad£s fird.shsdirjil/...ieven/In%20Staet/In%20Staet%2020191113%20mail%20Fonnulier_behoeftestelliiig_Nico%20van%20Nus.txt[23-7-2020 15:03:30]



I 1 Ministerie van Binnenlandse Zaken en
! j Koninkrijksrelniies

Formulier behoeftestelling inkopen
Gelijk aan of hoger dan €2.000 (incl. Btw)
Versie 23 juli 2019

Instructies
Enkelvoudig aanbesteden: doorgaans één-offertetraject. bedrag is lager dan €33.000 excl. Btw (incl. Btw €39.930).

1. Ingeval in dit inkooptraject meer dan 1 offerte wenselijk is, kan voor de verdere inkoopprocedure het inkooploket 
UBFVHIS gekozen worden.

2. In geval van externe inhuur wordt voor het inkoopproces het loket Inhuurdesk gekozen.
Bij externe inhuur die niet onder een raamovereenkomst ingekocht kan worden, geldt als uitgangspunt dat interne

Qpmefkingpp yoor de FM'cm t.a.v.
Btw) tot €33.000 Excl. Btw. (Incl. Btw €39.930) getoetst Gebruik bil toets van ECl dit formulierl

Gegevens directie
Dienst en directie DGBRW/Bouwen en Energie

Naam financieel medewerker

Naam Beleidsmedewerker

Bij inhuur inhurende manager 
kostendrager

Beschrijf inkoopbehoefte/opdracht

De volgende punten dienen minimaal opgenomen te
worden in de beschrijving
Nut en noodzaak van de opdracht

Eigenschappen van het product of de 
dienst

Voor opdrachten <€33.000 (excl. Btw) de 
naam van de leverancier vermelden en de 
keuze toelichten (denk hierbij aan ervaring 
in sector, capaciteit orh opdracht uit te 
voeren, technische en professionele 
vaardigheden, locatie eet)

Bepaal de frequentie van de opdracht 
eenmalig, regelmatig, zeer regelmatig eet 
(Eventuele eerdere opdrachten aan het 
dossier toevoegen).

Welk product dient opgeleverd te worden/ 
welk dienst dient geleverd te worden.

I(5)minbzk.nl

In de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zijn in 
artikel 765a, eerste lid. regels opgenomen over de wijze 
waarop de aannemer de opdrachtgever schriftelijk en 
ondubbelzinnig informeert over of en, zo ja, op welke 
wijze de nakoming van zijn verplichtingen tot uitvoering 
van het werk en zijn aansprakelijkheid voor gebreken 
die aan hem zijn toe te rekenen door een verzekering 
dan wel een andere financiële zekerheid is of zal 
worden gedekt Deze informatie wordt op een voor de 
opdrachtgever duidelijke en bégrijpelijke wijze verstrekt 
en ziet in ieder geval op de omvang van de verzekering 
of de financiële zekerheid, de dekkingsgraad, de 
looptijd en de som waarvoor de verzekering is 
afgesloten dan wel de financiële zekerheid is verstrekt 
De bedoelde informatie vormt een integraal onderdeel 
van de overeenkomst
De directie Bouwen en Energie heeft behoefte aan meer 
kennis en middelen over de precieze invulling van de 
regels, zodanig dat deze in de bouwpraktijk kunnen 
werken zoals beoogd. Bescherming van de 
opdrachtgever door de jliiste informatieverschaffing om 
risico’s te kunnen inschatten voordat hij met een 
aannemer in zee gaat staat hierbij centraal. Om deze 
kennis op te doen is er behoefte aan een ter zake 
kundig advies en productvergelijking van een partij die 
goed is ingevoerd in de markt van bouwspecifieke 
insolventie- en garantieverzekeringen en tevens goed 
op de hoogte is van de Wet kwaliteitsborging voor het

1



bouwen. Om die reden is het voornemen advies aan te 
vragen van In-Staet Bouw&Vastgoed.

Is bij deze opdracht sprake van evt meerwerk of is het 
een verlenging van een eerdere opdracht? Zo ja, voeg 
de initiële overéénkomst toe. (In geval beroep wordt gedaan 
op management besluit deze ook toevoegen)

Nee

I Raming van de kosten (incl. Btw) plus onderbouwing.
■ De activiteiten zijn met reële kosten geraamd: uren x 
j tarief + materiële kosten = benodigd budget De totale 
I waarde wordt bepaald door de verwachte totale 
: uitgaven voor soortgelijke opdrachten b|j dezelfde 
> directie, berekend over een periode van 48 maanden,
I bij elkaar op te teilen. (Het gaat hierb|j om de uitgaven 
; gedaan 48 maanden voorafgaand «»n deze opdracht 
: en de te verwachten ojDdfachten in de toekomst).
; Kosten zijn inclusief meenverk, verlengingen en 
soortgelijke opdrachten.

; Is de opdracht opgenomen in het bestedingsplan?

Is een optie tot verlenging van de opdracht gewenst?

Valt de inkoop onder een bestaande 
(raam)overeenkomst?

(zie producten en dienstencatalogus op Rijksportaal 
BZK, Product0n en dlsnstenovorzicht)

Het aantal te besteden uren is naar verwachting:
- Illimvoor het opstellen van een lijst van 
productkenmerken/kwaliteitscriteria die invulling geven 
aan het in de wet genoemde criterium duidelijk en 
begrijpelijk
- voor het in de loop van de tijd daadwerkelijk 
toetsen van productwijzers, 10 productwijzers en j 
per productwijzer
-HmH'oor het toepassen van hoor en wederhoor door 
middel van een eenmalig gesprek met productaanbieders, 
eveneens uitgaande van 10 productwijzers en| 
productwijzer. '
Bij een uurtariefvanJ^HH, incl. btw is de raming van 
de kosten dan^HI^^^Bncl. btw.

HoofdstukjR^

Budgetplaats-budgetpositie-grootboekrekening:

101502-11069

Jaar van betaling: 2020

■‘l^ë .......... ..................... ..............

Zo ja, hoe?

NVT

----H

l@minbzk.nl



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

NVT

i
In geval van externe inhuur
Is voorafgaand de interne Flexpool benaderd?
(in geval van extern inhuur kan dit document ab PDF in het document van 
de inhuurd^ gevoegd wor^)

NVT

In geval van huren vergaderlocaties: Heeft voorafgaand 
een check plaatsgevonden op beschikbare interne 
mogelijkheden? zie de producten en dienstencatalogus op

I Rijksportèal BZK)

NVT

Ih geval van opleidingen: Heefteen check in Leer-Rijk
I plaatsgevonden? Ook aangeven als de gewenste 
opleiding niet gevonden is.

NVT

Te kiezen inkoopwijze Zelf uitvoeren (één offerte opvragen indien de ROK dit 
toelaat)

Verwachte start- eh einddatum opdrachVovefeenkomst 2-12-2019 28-2-2020

Akkoord budgethouder

Een akkoord via de mail is ook voldoende 

Naam budgethouder

l(S>minbzk.nl



In-Staet
OFFERTE

Aan Afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaljtelt 

Directiè Bouwen en Energie 

DG Bestuur, Ruimte en Wonen 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
ta.v. I

Onderwerp Financiële zekerheid in kader artikel 765a, eerste lid Wet 

Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Aard werkzaamheden Advies, ontwikkeling middelen en productvergelijking

Rijswijk, 9 december 2019

in-staet B.v.

Verrijn Stuartlaan IF 

2288 EK Rijswijk

KvK: 70939667 

AFM: 12046772



I n-Staet
Inleiding

In de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zijn in artikel 765a, eerste lid, regels opgenomen over 

de wijze waarop de aannemer dé opdrachtgever schriftelijk en ondubbelzinnig informeert over of, en 

zo ja, op weike wijze de nakoming van zijn verplichtingen tot uitvoering van het werk en 

zijn aansprakelijkheid voor gebreken die aan hem zijn toe te rekenen door een verzekering dan wel 

een andere financiële zekerheid is of zal worden gedekt. Deze informatie wordt op een voor de 

opdrachtgever duidelijke en begrijpelijke wijze verstrekt en ziet in ieder geval op de omvang van de 

verzekering of de financiële zekerheid, de dekkingsgraad, de looptijd en de som waarvoor de 

verzekering is a^esloten dan wel de financiële zekerheid is verstrekt. De bedoelde informatie vormt 

een integraal onderdeel van de overeenkomst.

De directie Bouwen en Energie heeft behoefte aan meer kennis en middelen over de precieze invulling 

van de regels, zodanig dat deze in de bouwpraktijk kunnen werken zoals beoogd. Door de open norm 

dreigt het risico dat de consument vertrouwt op niet-passende dekkingen of zekerheden. Bescherming 

van de opdrachtgever door de juiste informatieverschaffing om risico's te kunnen inschatten voordat 

hij met een aannemer in zee gaat staat hierbij centraal. Om deze kennis op te doen is er behoefte aan 

een ter zake kundig advies en productvergelijking van een partij die goed is ingevoerd in de markt van 

bouwspecifieke insolventie- en garantieverzekeringen en tevens goed op de hoogte is van de Wet 

kwaliteitsborging voor het bouwen.

Aard van onze dienstverlening
Met plezier geeft In-Staet invulling aan de in uw inleiding gestelde vraag.

Module 1: Opstellen lijst productkenmerken op basis waarvan 'duidelijk en begrijpelijke wijze'

De in de wet genoemde aspecten 'dekkingsgraad, looptijd en som waarvoor de verzekering is 

a^esloten' kunnen bijvoorbeeld worden ingevuld door 'een aansprakelijkheids- en Construction AH 

Risk Verzekering die zowel voor als na oplevering (tot onze maximaie aansprakelijkheidstermijn) na 

oplevering dekking biedt tot een verzekerde som van € 1.000.000 per werk per gebeurtenis". Dit zou 

door een consument als geruststellend ervaren kunnen worden. Maar het is feitelijk een (ten opzichte 

van garantie/waarborgregelingen) zeer beperkte dekking, terwijl na een faillissement CAR- 

schadepenningen veelal in de boedel belanden. Dit is een argument om nadere minimale eisen te 

stellen aan de inhoud van de dekking of zekerheid. Omdat de wet bewust de optie openlaat om te 

melden dat er' GEEN verzekering of financiële zekerheid wordt geboden lijkt dit niet de wens van de 

Minister. In het kader van de eis 'duidelijk en begrijpelijk' kan In-Staet een lijst van minimaal tien



I n-Stziet
concrete inhoudelijke kwaliteitscriteria opstellen, rndusief consumentvriendelijke symbolen en 

verduidelijkende toelichtingen op het belang van ieder afzonderlijk criterium. Door van 

aannemers/aanbieders te verlangen dat hun informatie op basis van deze criteria wordt verstrekt kan 

de consument in één oogopslag zien yvat er wel en (vooral wat er) niet is geregeld.

Indicatie tijd voor offerte, advies en eenmalige bespreking/toelichting/aanpassingsronde: I

Module 2: Daadwerkelijk toetsen productwijzers van aanbieders (geen 'eigen vleeskeuring')

Als huidige en toekomstige serieuze aanbieders in deze markt zien wij op dit moment vooral 

bankgaranties door banken, insolventie-verzekeringen door borgtochtverzekeraars, 

derdengeldrekeningen door onder meer notarissen, concerngaranties vanuit holdings, 

garantie/waarborgregelingen door instellingen binnen en buiten Keurmerk Garantiewoning en 

insolverrtiedekkingen en verzekerde garanties door verzekeringsmakelaars en/of verzekeraars. Naar 

verwachting zal het aantal aanbieders door de wetgeving toenemen. Als aanbieders zelf gaan 

beschrijven of en op welke wijze aan de criteria wordt voldaan, dreigt het risico dat hier 

opportunistisch mee worden omgegaan. Dat geldt temeer omdat productwijzers altijd een disclaimer 

bevatten met verwijzing naar 'de kleine lettertjes' waarin de echte zekerheid wordt beschreven. 

Peitelijk keurt de slager dus zijn eigen vlees en de vraag is of daarmee de kwaliteit van de productwijzer 

voldoende wordt geborgd. In-Staet kan op basis van voornoemde criteria producten tot in detail 

inhoudelijk toetsen en op basis daarvan zelf een onafhankelijlce productwijzer maken. Als deze 

productwijzers vervolgens uniform worden opgesteld kan de consument aanbieders eenvoudig in één 

oogopslag transparant vergelijken.

Indicatie extra tijd: ^^|per aanbieder per product

Module 3: Hoor en wederhoor productwijzer in (eenmalig) gesprek met aanbieders 

Een productwijzer en -vergelijking is voor een consument van groot belang om echt te kunnen 

vergelijken en kiezen tussen aanbieders. Maar daardoor kan een (concept) productwijzer en - 

vergelijking vooreen aanbjeder van groot commercieel belang worden. Het lijkt óns in dat licht correct 

een aanbieder onder het motto 'hoor en wederhoor' de gelegenheid tot bezwaar en aanbieders in 

gesprek te gaan en hun product en/of de productwijzer zodanig aanpassen dat deze bezwaren en 

commentaren grotendeels worden weggenomen.

Indicatie extra tijd: r aanbieder per product



In-Staet
Betrokken senior consultant:

Binnen In-Staet Bouw & Infra verantwoordelijk voor verzekeringstechniek, onder meer:

• Technisch belejd en strategie

• Inhoudelijke coaching specialisten
f

• Mantelovereenkomsten/prdductontwikkeling

• Brancheorganisaties en kemrelaties

• insolventiedekkingen in bouw (afbouw/garantie)

Specialisaties;

• Bouwverzekeringen (AVB, CAR, ontwerp)

• Bouwschaden

• Insolventiedekkingen bouwwereld

• Verzekerde garanties in bouwwereld

is geboren in en heeft inmiddels meer dan 30 jaar ervaring in bovengenoemde 

aandachtsvelden. gerespecteerd adviseur met senioriteit op het gebied van

risicomanagement, verzekeren en schadebehandeling in de bouw- en verzekerinpwereld. Qua 

communicatie wordt hij ondersteund door een wisselend team van hoogopgeleide .trainees met een 

achtergrond in bedrijfskunde, marketing en communicatie.

legt binnen In-Staet verantwoording af aan de directie, bestaande uit de heren
I Zij zijn bekend met deze offerte en zullen bij opdracht aanspreekbaar op de kwaliteit 

en voortgang van de aangeboden werkzaamheden. Bij afwezigheid zorgen zij voor vervanging.

Het uurtarief van

Voorstel honorarium
Der uur (exclusief 21% BT\A/).

Wij stellen voor het honorarium als volgt aan u te factureren:
- Module 1 : na afronding rapportage / middel tot productvergelijking
- Module 2 en 3 : na afronding van elke modüle, gebundeld per kwartaal bij u te

declareren



In-Staet
Aansprakelijkheid

In-Staet aanvaardt gelet op de aard van de opdracht geen aansprakelijkheid voor financieel nadeel 

voortvloeiend uit de genoemde dienstverlening. Uitzondering hierop is aansprakelijkheid als gevolg 

van opzettelijk of roekeloos handelen en zaak/letselschade indién en voor zover onze 

bedrijfsaansprakelijkheid hiervoor dekking biedt.

Module 1 

Module 2

Module 3

Planning
Twee maanden na deppdracht

We stellen voor na uw akkoord op Module 1 Iedere week een concept- 

beoordeling van een aanbieder op te leveren.

Uiteraard zijn we hierin afhankelijk van de agenda van onze gesprekspartners. 

In-Staet venwerkt de uitkomsten van het gesprek steeds binnen twee weken 

nadat het gesprek heeft plaatsgevonden.

Leveringsvoorwaarden
ARVODI2018

Geldigheidsduur
In-Staet doet deze offerte stand tot 09-02-2020

Rijswijk, 9 december 2019



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

In-Staet
T.a.v.
Verfijn Stuartlaan IF 
2288 EK RIJSWIJK

DGBRW-DIrectie Bouwen 
en Energie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
Nederland
www.rijksoverbeid.nl
www.raixbook.com/minbzk
www.twitter.com/minbzk

Contactperaoon

Datum 11 februari 2020
Betreft Advies, ontwikkeling middelen en productvergelijking

Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Geacht

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

imlnbzk.nl

Kenmerli
2020-0000069760

Uw konmerli

De opdracht wordt verstrekt conform uw offert^ar^ december 2019 met de 
daarin genoemde tijdsbesteding en prijsnel. BTW. De tarieven 
betreffen een all-in tarief, inclusief alle overige kosten. Het maximale budget voor 
deze opdracht mag niet zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever 
overschreden worden.

Specifieke opmerking(en)
• Startdatum na opdrachtverstrekking.
• Einddatum 30 april 2020.
• Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken 

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

Elektronische-facturatie
Uw E-factuur/factüren kunt u aanleveren onder vermelding van budgetcodering 
H07-1015G2-16413 en briefkenmerk 2020-69760 aan het centrale aanleverpunt 
voor facturen Digipoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement 
01N: 00000001003214345000 
T.a.v.I

Nadere informatie hierover kunt u vinden in de bijgevoegde brochure 'elektronisch 
factureren voor leveranciers'.
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Het niet afleveren op het Juiste afleveradres, het niet in acht nemen van de 
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften 
waaronder de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor 
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en zal daarom aan u 
geretourneerd worden.

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

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

DGBRW-DIrectle Bauwen 
en Energie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum

11 februari 2020
Kenmerk
2020-0000069760

Directeur Bouwer) ér) Energie

Pogine 2 van 2



LIGTHART advies

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Mevrouw I 
Postbus 20Ü11 
2500 EA DEN HAAG

Ugthart Advies BV

Postadres 
Damhertatraat 28 
3064 LT Ftolterctem

Bezoekadres 
Geminitoren, 9* etage 
Rivium Quadrant 163 
2909.LC Gapelle aan den IJssë

IBAN 
KvK 24136420 
BTW NL0049.ia.G78.B,01

Verzonden per e-mail aan I l@minbzk.nl

Betreft: Projectvoorstel
Verbetering kwaliteitsborging in de praktijk - 
Informatiebehoefte bevoegd gezag

Rotterdam, 21 maart 2014

Geachte mevrouw I

Bijgaand ontvangt u het projectvoorstel voor het onderzoeken van de informatiebehoefte van 
het bevoegd gezag in een stelsel van verbeterde kwaliteitsborging, in het kader van toezicht 
en handhaving van de bouiArtechnische kwaliteit van bouwwerken na oplevering.

De werteaamheden zullen worden uitgevoerd door| 
|(Next Step Management).

(Ugthart Advies) en

Wij zijn graag bereid de^rigaamheden uit te voerenovereentom^g ons project voorstel 
dd. 21 maart 2014 voor^^^^^|exclusief BTW BTW).

Bij opdracht vóór 1 april aanstaande zal de concept rapportage voor half juli 2014 worden 
opgeleverd.

Wij zien uw opdradit met vertrouwen tegemoet en zullen zorgdragen voor een adequate 
uitvoering ervan.

Met vrieridéiijke grpet.

cc. nextstepmanaaement.nl)
@instituutbouwkwaliteit.nl)

O © ® o ' @ © O



LIGTHART advies

Projectvoorstel
Verbetering kwaliteitsborging in de praktijk 

informatiebehoefte bevoegd gezag
(Ligthart Advies) 

lëxt Step Management)
21-3-2014

Voorstel voor het onderzoeken van de informatiebehoefte van het bevoegd gezag in een stelsel van 
verbeterde kwaliteitsborging, in het kader van toezicht en handhaving van de bouwtechnische 
kwaliteit na oplevering.
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LIGTHART advies

Aanleiding

De Commissie Fundamentele Herziening Bouwregelgeving (verder te noemen Commissie 
Dekker) heeft geadviseerd om in de regulering van de bouwketen een nadrukkelijke rol in te 
ruimen voor private partijen. In het op de commissie volgende actieprogramma is verkend op 
welke wijze in de praktijk aan deze rol van private partijen invulling kan worden gegeven.
Uit verschillende pilotprojecten is naar voren gekomen dat private borging van kwaliteit en 
naleving haalbaar zou moeten zijn als het gaat om de deskundigheid van de private toetsers 
en toezichthoudersV Het Ministerie van Binnenlandsé Zaken heeft Ligthart Advies en Next 
Step Management verzocht om een projectvoorstel op te stellen voor het doen van 
aanbevelingen met betrekking tot de informatiebehoefte van het bevoegd gezag in een 
stelsel van private kwaliteitsborging, in het kader van toezicht en handhaving van de 
bouwtechnische kwaliteit na oplevering (bestaande bouw).

Probleemdefinitie

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken bereidt een nieuw stelsel voor om te komen tot 
verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw (ook wel ‘private kwaliteitsborging’). Bij het 
‘doorschuiven’ van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het reguleringsproces 
van publieke naar private partijen spelen verschillende overwegingen een rol. Enerzijds 
dringt de overheid aan op maximale zelfregulering ónder het eerste deel van het motto 
“privaat wat kan”. Anderzijds blijven er vanwege “publiek wat moet” ook in het nieuwe stelsel 
belangrijke taken voor het bevoegd gezag.

In de eerste plaats is dit toezicht en handhaving waar het gaat om de omgevingsveiligheid bij 
uitvoering van bou\Arprojecten. Daarnaast blijft de rol van het bevoegd gezag in de bestaande 
bouw ongewijzigd. In de uitoefening van die taak loopt het bevoegd gezag wel tegen de 
consequenties van de stelselwijziging aan. Als je niet meer van bouwtechnische kwaliteit 
bent, dan zul je ook de bouwgegevens anders dan nodig voor de ruimtelijke vergunning 
(bestemmingsplan en welstand) niet meer ontvangen. Sterker nog, het is wenselijk over zo 
min mogelijk gegevens te beschikken om niet alsnog een zekere verantwoordelijkheid 
toebedeeld te krijgen.

’ Een door Woningborg uitgevoerde pilot laat bijvoorbeeld zien dat zowel bedrijven als gemeenten meerwaarde 
zien in de combinatie van toetsing op het voldoen aan het-Bouwbesluit.en aan private eisen (‘goed en 
deugdelijk werk’).
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LIGTHART advies

Doelstelling

De doelstelling van het project is te onderzoeken over welke, strikt noodzakelijke, informatie 
het bevoegd gezag zou moeten kunnen beschikken na de oplevering van een bouwwerk om 
de taken in het nieuwe stelsel effectief te kunnen uitvoeren.

Aanpak

Wij stellen voor de informatiebehoefte te onderzoeken aan de hand van een aantal 
praktijkvoorbeelden. De beoogde rol van het bevoegd gezag in het riieuwe stelsel wordt 
geprojecteerd op een aantal praktijkcasussen. In een aantal parallelle workshops wordt de 
informatiebehoefte gedefinieerd.

Het ministerie bereidt een factsheet voor waarin de nieuwe taakverdeling nader wordt 
uitgewerkt. Die factsheet vormt het kader voor de bespreking van de casussen. De focus 
dient te liggen op de informatiebehoefte en niet op de taakverdeling.

Stap 1 Selectie praktijkcasussen
De casussen kiezen we in overleg met de opdrachtgever. Gedacht wordt aan drie van de 
volgende projecten:

• de parkeergarage aan de Kralingse Zoom in Rotterdam (beton op de metrorails, 
GRIP 2),

• de B-Tower in Rotterdam (instorting hulpconstructie),
• Raadhuis Montferland in Didam (bouw stil vanwege voorlopige voorziening),
• LidI Alphen aan de Rijn (stilgelegd vanwege niet voldoen aan 

vergunningvoorwaarden),
• vergunningvrije bouwprojecten, en dergelijke.

De Vereniging BWT Nederland heeft zich op voorhand bereid verklaard mee te werken aan 
het selecteren van geschikte projecten, het leggen van de contacten met de desbetreffende 
gemeenten en het verzamelen van eventuele aanvullende informatie.

We nodigen de betrokken gemeentemedewèrkers uit om een korte toelichting te geven op 
het project en de ontstane situatie.

Stap 2 Voorbereiding workshopsessie
Na de selectie van de casussen zullen we de contactpersonen benaderen en uitnodigen. De 
vertegenwoordigers van de gemeenten zal worden gevraagd een korte toelichting te 
verzorgen van het geselecteerde project. We zullen de benodigde informatie verzamelen om 
dé workshop te kunnen voorbereiden.
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LIGTHART advies

De werkwijze tijdens de workshopsessie en de manier van rapporteren wordt uitgewerkt en 
besproken met de moderatoren.

Stap 3 Parallelle workshopsessie
We stellen voor drie casussen roulerend te bediscussiëren met drie groepen deelnemers uit 
gemeentekringen. Gedacht wordt aan 15 tot 20 deelnemers per groep met een goede 
verdeling over omvang van gemeente en de functie van de deelnemer. Wat betreft de fundie 
dienen met name ambtenaren, die belast zijn met toezicht op de bestaande bouw, in de 
discussie worden betrokken. De gemeenten, die betrokken zijn bij de casussen, zullen in 
beginsel niet deelnemen aan de discussies.

Na de korte toelichting door de betrokken gemeente volgt een discussie die moet leiden tot 
een afgebakend pakket van strikt noodzakelijke gegevens en de vorm waarin die gegevens 
beschikbaar zouden moeten zijn. Dé drie parallelle groepen behandelen elk een andere 
casus. Na de eerste ronde rouleren de groepen en krijgt elke groep een andere casus. Na de 
tweede ronde rouleren de groepen een laatste maal.

Elke groep behandelt aldus elk van de gekozen casussen. Die werkwijze maakt het mogelijk 
op één dag tü veel mogelijk informatie te verkrijgen. Door elk van de casussen in drie 
verschillende groepen te bespreken wordt bovendien voorkomen dat dominante deelnemers 
de conclusies te sterk beïnvloeden. Elke groep is controlegroep voor de twee anderen.

Globaal programma

09.00- 09.30 u
09.30- 11.00 u 
l'l.00-11.15u
11.15- 12.45 u 
12.45-13.30 u
13.30- 15.00 u
15.00- 15.15 u
15.15- 16.00 u
16.00- 16.30 u

Introductie en toelichting weriwijze

Afsluiting

Wij zullen zelf als moderator voor twee van de groepen optreden en gaan ervan uit dat vanuit 
de opdrachtgever een derde moderator wordt geleverd.

De locatie van de workshopsessie wordt door het ministerie gefaciliteerd.
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stap 4 Conclusies en aanbevelingen
We gaan er in eerste instantie van uit dat we uit de workshopsessie voldoende informatie 
verkrijgen om conclusies te trekken en aanbevelingen te doen. Als daar aanleiding toe is 
zullen we adviseren nog verduidelijkende gesprekken te voeren met enkele deelnemers,

De resultaten van de workshop worden geanalyseerd en afgezet tegen doelstelling van het 
project. Op basis van de conclusies doen we aanbevelingen voor het pakket van 
noodzakelijke gegevens, waar het bevoegd gezag toegang moet hebben. Daarnaast zullen 
we aanbevelingen doen voor de mariier waarop de informatie beschikbaar kan komen 
meenemen in het onderzoek. ,

In overleg met het ministerie zullen de resultaten in relatie worden gebracht met de 
informatiebehoefte van bouwconsumenten. Het in beeld brengen van de informatiebehoefte 
van de bouwcwnsument is geen onderdeel van dit projectvoorstel.

De concepteihdrapportage bespreken wij met de opdrachtgever en stellen deze na een 
commentaarronde vast.

Uitvoering

Het project zal worden uitgevoerd door^^^^^^^ van Next Step Management 
(projectleider) en van Ligthart Advies.

is als onderzoeker eh adviseur betrokken bij tal van projecten op het gebied 
van systeem(gericht jtoezicht, compliance management, private borging én moderne 
regulering voor o.a. de Provincie Noord-Brabant, de Inspectie Leefomgeving en Transport en 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Onlangs leidde hij een onderzoek naar de 
mogelijkheden van private borging van de naleving in het omgevingsrecht in opdracht van 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

heeft zeer ruime ervaring op het gebied van bouwregelgeving en is nauw 
betrokken bij allerlei initiatieven rondom private kwaliteitsborging in het bouwtoezicht. Hij is 
als rapporteur en auditor betrokken bij TIS en werkt met Woningborg aan een verbrede TIS- 
regeling. Als auditor voor IKOB-BKB is hij betrokken bij BRL 5019. Hij is penvoerder van het 
onlangs verschenen eindverslag van het Actieteam Routekaart naar Private 
Kwaliteitsborging.

Ter nadere informatie zijn de Curricula Vitae van| 

bijgesloten.
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ÜGTHART advies

Wij stellen voor een begeleidingscommissie in te stellen die het project (mede) namens de 
opdrachtgever begeleidt.

Planning

In onderstaande planning wordt ervan uitgegaan dat we het project (concept rapport) bij 
opdracht vóór 1 april 2014 voor,de zomer kunnen afronden.

Activiteit Planning gereed

Selectie casussen
Workshopsessie 15 juni 2014
Concept adviesrapport

Kostenraming

Wij gaan uit van de volgende uurtarieven (exclusief BTW):

In onderstaande tabel is de specificatie opgenomen van de te besteden uren per 
deelactiviteit en de kosten. Bij de activiteit overleg gaan we uit van vier overleggen.

Activiteit Uren

Voorbereiding
workshopsessie

k.--

Opstellen adviesrapport

Totaal exclusief BTW

Totaal inclusief BTW

kosten (€)

Wij zijn bereid het project op basis van de beschreven werkwijze uit te voeren voor € 
ill-in exclusief BTW (^^^^^Bnclusief BTW).
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LIGT HART advies

Leveringsvoorwaarden

Eventuele aanpassingen en uitbreidingen van de vi/erkzaamheden bepalen wij in onderling 
overleg met de opdrachtgever, waarbij we telkens vooraf aangeven wat de kosten hiervoor 
bedragen. , s
Wij factureren de kosten bij opdrachtverlening maandelijks op basis van de voortgang. 
Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum.
Dit projectvoorstel is geldig tot twee maanden na dagtekening.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retojradres Postbus 20011 2511 DP Den Haag

Ligthart Advies BV

Damhertstraat 28 
3064 LT Rotterdam

Datum 28 maart 2014
Betreft 6300114003 Verbetering kwaliteitsborging in de praktijk

Geachte heer^^^|.

Hierbij verleen ik u een opdracht tot het verrichten van activiteiten inzake het 
onderzoek "Verbetering kwaliteitsborging in de praktijk- infprmatiebehoefte 
bevoegd gezag".

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

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

Op de uitvoering van deze opdracht zijn de ARVODI 2011 van toepassing. Uw 
algemene voorwaarden sluit ik hierbij uit.

Deze opdracht wordt begeleid door mevrouw | 
nummer I

bereikbaar op

Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Directoreat-Generasl Wonen 
en Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2511 DP Den Haag 
Nederland

Contactpersoon

minbzk.nl

Kenmerk
2014-0000177134

Uw kenmerk
Uw projectvoorstel van 21 
maart 2014

De door mij te betaler^eraoeding bedraagt op basis van de weri<eli1^^aakte 
kosten maximaal |H||||||||||m|exclusief BTW, respectievelijk inclusief
21% BTW.

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

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

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële Administratie DGWB/Directie Bouwen 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag
o.v.v. opdrachtnummer 63080114003

Bij voorkeur ontvangei^iUj^actuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naar^^^^^Boimiribzk.nl
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Indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres.

Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van één van beide 
mogelijkheden gebruik te maken..

Datum
28 maart 2014
Kenmerk
2014-0000177134

Betaling zal binnen 30 dagen na untvanqstdatun^ar^e factuur plaatsvin^n op 
uw bankrekeningnummer en BIC; ten
name van Ligthart Advies BV te Rotterdam.

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

i
Mocht u vragen hebben over de afhandeling van uw factuur of facturen, dan kunt 
u contact opnemen met het servicenummer van de crediteurenadminisb-atie van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

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

Hoogachtend,
De minister voor Wonen en Rijksdienst 
namens deze.

Directeur Boü wen
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Ligthart Advies Communicatie 
T.a.v. de heer|
Damhertstraat 28 
3064 LT Rotterdam

Datum 15 juli 2014
Betreft Uitstel onderzoek Verbetering kwaliteitsborging in de praktijk 

Informatiebehoefte bevoegd gezag 
Opdrachtnummer 6280114003

Directoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

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

Contactpersoon

iminb7k.nl

Kenmerk
2014-0000378508

Uw kenmerk
11 juH2014

Geachte heer

Naar aanleiding van uw brief d.d. 11 juli 2014 en in overleg met de begeleider 
mevrouw verleen ik u hierbij uitstel tot uiterlijk
1 september 2014, voor het afronden van het onderzoek "Verbetering 
kwaliteitsborging In de praktijk - Informatiebehoefte bevoegd gezag".

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw] 
bereikbaar op nummer

Hoogachtend,
de minister voor W/onen en Rijksdienst, 
namens deze,

directeur Bouwen
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LIGTHART advies

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
De heer]
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

Ugthart Advies BV

Postadres

Damhertstraat 28 
3064 LT Rotterdam

Bezoekadres
GefTiinitonen.g® etage
Rivium Quadrant 163
2909 ÜC Có^relle aan den IJsse'

IBAN 
KvK
BTW NLÓ049.ia.G7a.B,01

Verzonden per e-mail aan l@minbzk.nl

Betreft: Uitstelverzoek
Verbetering kwaliteitsborging in de praktijk - 
Infomiatiebehoefte bevoegd gezag 
Opdrachtnr. 63080114003

Rotterdam, 11 juli 2014

Geachte heerl

Overeenkomstig onze offerte zullen wij de concept rapportage betreffende bovengenoemd 
project voor 15 juli a.s. aanbieden. De finale afronding van het project, bestaande uit de 
definitieve rapportage en de verantwoording vergt nog enkele weken.

In uw opdrachtbevestiging noemt u 16 juli 2014 als einddatum van de opdracht. Gelet op het 
voorgaande verzoek ik u uitstel van de afronding van het project tot 1 september 2014.

Met vriendelijke groet.

^________ @minbzk.nl)
nextstepmanaaement.nh

Q 0 (o) ö @ .0 O
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Ministerie van Binnenlandse Zakeri en Koninkrijksrelaties 
De heer|
Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG

Ugthart Advies BV

Postadres

Damhertstraat 20 
3064 LT Rotterdam'

Bezoekadres
Geminilonen, 9® etage
RKHum Quadrant 163
2909 LC C^le aan .den IJsse!

IBAN
KvK 2413^20 

\ BTW NL 0049:10.076. B,01

Verzonden per e-mail aan I l@minbzk.nl

Betreft: Aanbieding rapport
Verbetering kwaliteitsborging in de praktijk - 
Informatiebehoefte bevoegd gezag 
Opdrachtnr. 63080114003

Rotterdam, 26 augustus 2014

Geachte heeri

Bijgaand treft u het rapport aan, dat wij opstelden naar aanleiding van ons onderzoek in uw 
opdracht naar de informatiebehoefte van het bevoegd gezag bij het toezicht op bestaande 
bouvwerken.

Het concept rapport is besproken met mevrouw 
het definitieve rapport verduidelijkingën aangebra

en waar dat nodig bleek, zijn in

Wij vertrouwen erop dat we met dit rapport een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling 
van het beleid ten aanzien van de verbetering van de kwaliteitsborging als voorzien in het 
voorstel voor de Wet kwaliteit voor het bouwen, als gepubliceerd op 25 juni jongstleden.

Wij beschouwen het onderzoek hiermee als afgerond en zien de acceptatie van het rapport 
graag tegemoet. Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet.

cc. @minbzk.nh 
nextstepmanaaement.nh

O 0 ® - O @ ©. O



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2511 DP Den Haag

Ugthart Advies BV

Damhertstraat 28 
3064 LT ROTTERDAM

Datum 16 september 2014
Betreft 6280114003 Rapport informatiebehoefte toezicht bestaande

bouwwerken

Geachte heer |

Hierbij bevestig ik de ontvangst van het rapport "Informatiebehoefte toezicht 
bestaande bouwwerken" van 22 augustus 2014. Wij danken u voor de getoonde 
inzet. Het doet mij dan ook plezier u te berichten dat ik het rapport accepteer.

Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DIrectoraat-Generaal Wonen 
en Bouwen

Turfmarkt ld7 
Den Haag 
Postbus 20011 
2511DP Den Haag 
Nederland
www.facebook.com/minbzk 
www.twitter.com/minbzk .

I3iminbzk.nl

Kenmerk
201i)-OOD0488804

Uw kenmerk
Uw rapport van 22 augustus 
2014

Uw siotfactuur met factuurnummer 2014-r05J 
ontvangen en goedgekeurd. Het bedrag 
bankrekeningnummer IBAN: | 
van Ugthart Advies BV overgemaakt.

van
op 26 augustus 2014 is 

wordt naar
en BIC^HH^HIten name

Hoogachtend,

De Minister voor Wonen en Rijksdienst 
namens deze,

Directeur Bouwen
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Van:

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 14:17

Onderwerp: FW: Behoeftestelling toetsing Instrumenten kwaliteitsborging

Categorieën: ECS/ECI;|

Bij deze twee behoeftestellingsformulieren met akkoord]

Van: I

Verzonden: maandag 7'oktober 2019 14:16 

Aan:

Onderwerp: RE: Behoeftestelling toetsing instrumenten kwaliteitsborging

akkoord

Van:| |@minbzk.nl>

Verzonden: maandag 7 oktober 2019 14:11

Aan: ^^^^|^B^B''^^^^^^^^B(g)minbzk.hl>

Onderwerp: Behoeftestelling toetsing instrumenten kwaliteitsborging

Bijgaand de behoeftestellingsformulieren voor toetsing van de instrumenten kwaliteitsborging, waar 

we het net over hadden. Als jij akkoord bent, kunnen ze door naar Financiën



Voorstel toetsen instrumenten voor 

kwaliteitsborging

In opdracht van 
Opgêsteld door 
Projectnummer 
Documentnaam 
Datum

Ministerie van Binnenlandse Zaken
Next Step Management B.V.
NSM19020
NSM19020.p01
11 oktober 2019



1. Inleiding
De Regiegroep Kwaliteitsborging heeft gevraagd om een toets van de instrumenten voor 
kwaliteitsborging, zoals die ingezet gaan worden bij proefprojecten voor kwaliteitsborging. Dit in het 
kader van de voorbereiding van marktpartijen op inwerkingtreding van het beoogde nieuwe stelsel van 
kwaliteitsborging. Men heeft ingestemd met het voorstel deze toets uit te laten voeren door de heren 

(BZK),^^^^^^B(Next Step Management) (Bouw
Beter).
De heer^^^^^B van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Next Step Management 
verzocht een offerte uit te brengen voor het gezamenlijk uitvoeren van deze toets.

Doel
Het doel van dit voorstel is instrumenten voor kwaliteitsborging te toetsen. Het gezamenlijk op te 
leveren eindproduct is per instrument een advies over de geschiktheid om bij proefprojecten te worden 
ingezet. In geval van tekortkomingen zal worden geadviseerd hoe deze tekortkomingen weg te nemen 
en binnen welke tijd.

2. Inhoud
Alhoewel tevoren lastig is in te schatten hoeveel tijd dit per persoon gaat kosten, is de inschatting 
minimaal zo’n^^^^^ Uitgaande van 5 instrumenten en per instrumentaal voor toetsen eng 
Hvoor overleg. Ook dient eenmalige het toetskader te worden bestudeerd, inschatting Het 
betreft een eenmalige opdracht. Het advies zal met de instrumentaanbieder te worden gedeeld, zodat 
deze de gelegenheid heeft om te reageren.

3. Uitvoering
De uitvoering is in handen van| Hij is vooraanstaand wetenschapper en ervaren
consultant op het gebied van kwaliteits- en risicomanagement, regulering en modern toezicht! Hij heeft 
meerdere publicaties over dit onderwerp op zijn naam staan en adviseert onder meer de Autoriteit 
Woningcorporaties, de Autoriteit Persoonsgegevens, De Inspectie Gezondheid en Jeugdzorg en de 
Inspectie Leefomgeving en Transport. Zijn curriculum vitae is ter nadere informatie bijgevoegd.

4. Kosten
Wij gaan uit van een uurtarief van (exclusief BTW, inclusief reiskosten). Het aantal uren
wordt geraamd op^ uitgaandë van de bovenbeschreven werkzaamheden.

5. Leveringsvoorwaarden
Voor dit voorstel gelden de volgende voorwaarden:

• Wij factureren maandelijks op basis van werkelijk bestede uren;
• Eventuele aanpassingen.en uitbreidingen van de werkzaamheden bepalen wij in onderling 

overleg met de opdrachtgever, waarbij we steeds vooraf aangeven wat de kosten hiervoor 
bedragen.

• Op deze offerteaanvraag als pok op de eventueel te zijner tijd te verstrekken opdracht zijn de 
ARVODI 2018 van toepassing.

Owesleid door Next Step Management B V 
1.1 oktober 2019



Dit projectvoorstel is geldig tot twee maanden na dagtekening.

Een hartelijke groet,
Next Step Management B:V.

OpgesteM docr Next step Management B.V 
11ekti>tier2019 '



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Oen Haag

Next Step Management B.V 
T.a.v. de heer 
Marshalllaan 9 
3223 HC HELLEVOETSLUIS

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

Turfmarkt 147 
Oen haag 
Postbus 20011 '
2500 EA Oen Haag. 
www.rlJksoverheld.nl 
www.facebook.com/mlnbzk 
www.twltter.com/minbzk

Contactpersoon

Datum 22 oktober 2019
Betreft Opdracht Next Step Management 'Toetsen instrumenten voor 

kwaliteitsborging"

Geachte heer I

Hierbij geef ik u de opdracht inzake de opdracht "Toetsen instrumenten voor 
kwaliteitsborging".

De opdracht wordt verstrekt conform uw offert^an 11 oktober 2019 met de 
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs j^m^mncl. BTW. De tarieven 
betreffen een all-in tarief, Inclusief reis- én verblijfkosten en alle overige kosten. 
Het maximale budget voor deze opdracht mag niet zonder schriftelijke 
toestemming van de Opdrachtgever overschreden worden.

Specifieke opmerking(en)

• Startdatum: Aanvang opdracht na ontvangst opdrachtbrief.
• Einddatum: 31 december 2019.
. Briefkenmerk: 2019-0000555196.
. Referentienummer: H7-101502-11069-46001.
• Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken 

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

Elektronische-facturatie
Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van referentienummer 
H7-101502-11069-46001 en bnefkenmerk 2019-0000555196 aan het 
centrale aanleverpunt voor facturen Digipoort geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement 
OIN: 00000001003214345000 
T.a.v.l

lnbzk.nl

Kenmerk
2019-0000555196

Uw kenmerk
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Nadere informatie hierover kunt u vinden in de financiële bijsluiter: voorschriften 
aan e-factureren van het Ministerie van BZK (bijlage).

Het niet afleveren op het juiste afleveradres, het niet in acht nemen van de 
genoemde leverdatum c.q. het niet voldoen aan de facturatie voorschriften 
waaronder de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor 
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en deze zal in die 
gevallen aan u geretourneerd worden.

Indien u vragen heeft ten aanzien van deze opdracht, dan kunt u contact 
oonemen met de heer^^^^^^^^H, bereikbaar op telefoonnummer H

Directoraat- Generaal 
Bestuur Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie

Datum
22 oktober 2019
Kenmerli
2019-0000555196

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

Directeur Bouwen en Energie
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i Mlnlsieria van Binnenlandse zaken en 
Koninkrijksrelaties

i II._____________ ■

Formulier behoeftestelling inkopen
Gelijk aan of hoger dan €2.000 (incl. Btw)
Versie 23 juli 2019

Instructies
; doorgaans één-offertetraject. bedrag is lager dan €33.000 excl. Btw (ind. Btw €39.930).

1. Ingeval in dit inkooptraject meer dan 1 offerte wenselijk is, kan voor de verdere inkoopprocedure het inkooploket 
UBfVHIS gekozen worden.

2. In geval van externe tnhuur wordt voor het inkoopproces het loket Inhuurdesk gekozen.
Bij externe inhuur die niet onder een raamovereenkomst ingekocht kan worden, geldt als uitgangspunt dat interne 
Flexpool voorafgaand is benaderd en niet tot een resultaat heeft geleid (een notificatie hierover toevoegen). 

Onmerkineeh voor dc FM'crs t.a-V: formulier behoeftestelling dossiers worden pas vanaf €15.000 excl. Btw (€10.150 incl. 
Btw) tot €33.000 Exd. Btw. (Incl. Btw €39.930) getoetst Gebruik bii toets van EQ dit formulieri

Gegevens directie
Dienst en directie DGBRW/Bouwen en Energie

Naam finandeel medewerker

Naam Beleidsmedewerker

Bij inhuur inhurende manager 
kostendrager

Beschrijf inkoopbehoefte/opdracht

De volgende punten dienen minimaal opgenomen te 
worden in de beschrijving;
Nut en noodzaak van de opdracht

Eigenschappen van het product of de 
dienst

Voor opdrachten <€33.000 (excl. Btw) de 
naam van de leverancier vermelden en de 
keuze toelichten (denk hierbij aan ervaring 
in sector, capaciteit om opdracht uit te 
voeren, technische en professionele 
vaardigheden, locatie eet)

Bepaal de frequentie van de opdracht 
eenmalig, regelmatig, zeer regelmatig eet 
(Eventuele eerdere opdrachten aan het 
dossier toevoegen).

Welk product dient opgeleverd te worden/ 
welk dienst dient geleverd te worden.

I met het voorstel deze toets uit te laten

I Mariagernent^rTB^B^^^^^^^B^ouw 
3r ^^H^^^fe^^Hwora^enzelt^ 
teUmgopgesiel^nnoewel tevoren lastig is in

De Regiegroep Kwaliteitsborging heeft gevraagd om 
een toets van de instrumenten voor kwaliteitsborging, 
zoals die ingezet gaan worden bij proefprojecten voor 
kwaliteitsborging. Dit in het kader van de voorbereiding 
van marktpartijen op inwerkingtreding van het beoogde 
nieuwe stelsel van kwaliteitsborging. Men heeft 
ingestemd niet het voorstel deze toets uit te laten 
voeren door|
(Next Step I
Beter). Voor I_________________
behoeftestelling opgesteld. Alhoewel tevoren lastig is in 
te schatten hoeveel tijd dit perper^on gaat kosten, is 
de inschatting minimaal zo'n Uitgaande van
instrumenten en per instrumen^^jvoor toetsen en 
^^Hvoor overleg. Ook dient eenmalige het 
toetskaderte worden bestudeerd, inschattingHet 
betreft een eenmalige opdracht Het op te leveren 
eindproduct is per instrument een advies over de 
geschiktheid om bij proefprojecten te worden ingezet. In 
geval van tekortkomingen zal worden geadviseerd hoe 
deze tekortkomingen weg te nemen en binnen welke 
tijd. Het advies zal met de instrumentaanbieder te 
worden gedeeld, zodat deze de gelegenheid heeft om te 
reageren.

I@minbzk.nl



Is bij deze opdracht sprake van evL meerwerk of is het Nee 
een verlenging van een eerdere opdracht? Zo ja. voeg 
de initiële overeenkomst toe. (In geval beroep wordt gedaan 
op een management besluit deze ook toevoegen)
Raming van de kosten (incl. Btw) plus onderbouwing 
De activiteiten zijn met reële kosten geraarnd; uren x 

I tarief + materiële kosten = benodigd budget De totale 
; waarde wordt bepaald door de verwachte totale 
I uitgaven voor soortgelijke opdrachten bij dezelfde 
i directie, berekend overeen periode van 48 maanden, 
i bjj elkaar ep te tellen. (Het gaat hierbjj om dé uitgaven 
I gedaan 48 maanden voorafgaand aan deze opdracht 
j en de te verwachten opdrachten in de toekomst).
I Kosten zijn inclusief meénvërk, verlengingen en 
: soortgelijke opdrachten.

Is de opdracht opgenomen in het bestedingsplan?

Is een optie tot verlenging van de opdracht gewenst?

Valt de inkoop onder een bestaande 
(raam)overeenkomst?

(zie producten en dienstencatalogus op Rijksportaai 
BZK, Producten en dienstenoverzichtl

egen 
kostenraming van

excl. BTW leidt tot een 
excl. BTW

Ja

Hoofdstuk;

Budgetplaats-budgetpositie-grootboekrekening:

101502-11064^6001

Jaar van betaling: 2019

^eT'' ..............

Zo ja, hoe?

Nee

Namelijk raamovereenkomst



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

Nee

Zo Ja, voeg het advies toe

!
1 In geval van externe inhuur: ' 
i Is voorafgaand de interne Fiexpopl benaderd?
! (in geval van extern inhuur kan dit document ob PDF in het document van
1 de inhuurdesk gevoegd wonien) '
[

1

Neè

Zo Ja. voeg het advies toe

In geval van.huren vergaderlocaties: Heeft voorafgaand 
een check.plaatsgevonden op beschikbare interne 
mogelijkheden? zie de producten en dienstencatalogus op 
Rijksportaal BZK)

Nee

Zo Ja, voeg het advies toe

i In geval van opleidingen: Heeft een check iri Leer-Rijk 
. plaatsgevonden? Ook aangeven als de gewenste 
: opleiding niet gevonden is.

Nee

Bij Ja. namelijk:

Te kiezen inkobpwijze Zelf uitvoeren (één offerte opvragen indien de ROK dit 
toelaat)

Verwachte start- en einddatum opdracht/overeenkomst 1-10-2019 15-11-2019

Akkoord budgethouder

Een akkoord via de mail is ook voldoende 

Naam budgethouder

l@minbzk.nl



! Ministerie van Bjnneniant^se Zak«n en
Koninkrijksrelaties

Formulier behoeftestelling inkopen
Gelijk aan of hoger dan €2.000 (incl. Btw)
Versie 23 juli 2019

Instructies
Enkelvoudig aanbesteden: doorgaans één-offertetraject bedrag is lager dan €33.000 excl. Btw (incl. Btw €39.930).

1'. Ingeval in dit inkooptraject meer dan 1 offerte wenselijk is. kan voor de verdere inkoopprocedure het inkooploket 
UBR/HIS gekozen worden.

2. In geval van externe inhuur wordt voor het inkoopproces het loket Inhuurdesk gekozen.
Bij externe inhüur die niet onder een raamovereenkomst ingekocht kan worden, geldt als uitgangspunt dat interne 
Rexpool voorafgaand is benaderd en niet tot een resultaat heeft geleid (een notificatie hierover toevoegen). 

Opmerkingen voor de FM'ers t a v formulier behoeftestelling: dossiers worden pas vanaf €15.000 excl. Btw (€18.150 incl. 
Btw) tot €33.000 Excl. Btw. (Incl. Btw €39.930) getoetst Gebruik bii toets van FCI dit formulieri

Gegevens directie
Dienst en directie DG BRW/BE/BB

' Naam financieel medewerker

Naam Beleidsmedewerker

Bij inhuur inhurende rnanager 
kostendrager

Beschrijf inkoopbehoefte/opdracht;

De volgende punten dienen minimaal opgenomen 
te worden in de beschrijving:
Vraag 1.
Nut en noodzaak van de opdracht 
Eigenschappen van het product of de 
dienst

Voor opdrachten <€33.000 (excl. Btw) de 
naam van de leverancier vermelden en de 
keuze toelichten (denk hierbij aan ervaring 
in sector, capaciteit om opdracht uit te 
voeren, technische en professionelé 
vaardigeden, locatie eet.)

Bepraal de frequentie van de opdracht 
eenmalig, regelmatig, zeer regelmatig eet 
(Eventuele eerdere opdrachten aan het 
dossier toevoegen).

Welk product dient opgeleverd te worden/ 
welk dienst dient geleverd te worden.

Recent is de Regiegroep ingedikt om de 
slagvaardigheid te vergroten. Als gevolg hiervan is 
ook de ondersteuning terugegbracht. Omdat er 
behoefte blijft aan verslaglegging is^^ gevraagd 
om deze, als zittend lid van de Regeiogroep te 
verzorgen. Hij heeft tegezegd dit willen doenjg is 
reeds lid van de Regiegroep, zodat verslaglegging 
binnen de bestaande bezetting kan plaatsvinden. 
Verder heeft hij veel kennis en ervaring, zodat hij de 
verslaglegging eenvoudig kan uitvoeren.

Het betreft een eenmalige opdracht tot en met 
maart 2021. Wanneer onverhoopt de 
inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging wordt 
uitgesteld, kan deze worden verlengd tot drie 
maanden na de alsdan nieuw voorziene 
inwerkingtredingsdatum. Dit omdat dan ook de 
opdracht aan de implementatieregisseur kan 
worden verlengd. Opgeleverd product zijn verslagen 
inclusief actiepuntenlijsten van de maandelijkse

Regiegroep-bijeenkomsten.



Vraag 2.ls bij deze opdracht sprake van evL meerwerk 
of is het een verlenging van een eerdere opdracht? Zo 
Ja, voeg de initiële overeenkomst toe. (in geval beroep 
wordt gedaan op een management besluit deze ook toevoegen)

Nee

Vraag 3. Raming van de kosten (incl. Btw) plus 
onderbouwing. De activiteiten zijn met reële kosten 
geraamd; uren x tarief materiële kosten = benodigd 
budget De totale waarde wordt bepaald door de 
verwachte totale uitgaven voor soortgelijke 
opdrachten bij dezelfde directie, berekend over een 
periode van 48 maanden, bij elkaar op te tellen. (Het 
gaat hierbij om de uilgjaven gedaan 48 maanden 
voorafgaand aan deze opdracht en de te vérwachten 
opdrachten in de toekomst). Kosten zijn inclusief 
meerwerk, verlengingen en soortgelijke opdrachten.

Vraag 4.
Is de opdracht opgenomen in het bestedingsplan?

Vraag 5.
Is een optie tot verlenging van de opdracht gewenst?

Inschatting is maand vooi^eml^egging
en aanpassingen, dus per maand

I leidt dat tot een bedragvan|^|

Hoofdstuk: Kies een item

Budgetplaats-budgetpositie-grootboekrekening:

101502-11069
Jaar van betaling; 2020

Nee

Vraag 6. Valt de inkoop onder een bestaande 
(raam)overeenkomst?

(zie link naar
producten en dienstencatalogus

Kies een item
Namelijk raamovereenkomst

..„H



Vraag 7. Indien van toepassing; is voor deze opdracht kies een item 
advies ingewonnen bij directie Communicatie? Zo Ja. voeg het advies toe

Vraag 8. In geval van èxtérhe inhuur:
Is voorafgaand de interne Flexpool benaderd?
(in êeval van extern intiuur kan dit document ab róF in het document van 
de inhuurdesk gevoegd worden)

Kies een item
Zo ja. voeg het advies toe

Vraag 9. In geval van huren vergaderlpcaties: Heeft 
voorafgaand een check plaatsgevonden op 
beschikbare interne mogelijkheden zie link naar fmh

Kies een Item 
Zo ja, voeg het advies toe

Vraag 10. In geval van ópleidingén: Heeft een 
check in Leef-Rijk plaatsgevonden? Ook aahgeven 
als de opleiding niet gevonden is. zie link Leer-Rijk

Kies een item

Vraag 11. Te kiezen inkoopwijze Zelf uitvoeren (één offerte opvragen indien de ROk dit toelaat)

Vraag 12. Verwachte start- en einddatum opdracht/ 
overeenkomst 13-dec-19 31/03/2021

Akkoord budgethouder

Een akkoord via de mail is ook voldoende 

Naam budgethouder



Van
Verzonden^^^ens3ag 15 januari 2020 08:59
Aan:^^^^H|||
Onderwerp: FW: Behoeftestellingsformiilieren
Bijlagen: 20191030_Fonnulier_behoeftestelling Risicobeoordelingen en bor^ 
20191030_Fonnulier_behoeftestelling_inkopen Regiegroepwerkzaamlieden

Ha||[H
Bijgaand twee behoeftestellingsformulieren met akkoord van

rmngsplamenmdf;

■■■■pdf

Van: I ________
Verzonden^oeusd^
Aan:
Ondemerp^E^enoeftestellingsformulieren

15 januari 2020 08:54

Akkoord

Van:_ 
VerzonSBBiüWiaB^^^^Pl@minbzk.nl;

Aan: <^^^^^^^^M@minbzk.nl>
Onderweip^enoene^elling«oimuueren

Bijgaand de behoeftestellingsformulieren waar ik het over had:

voor ondersteuning Regiegroep, incl. verslaglegging.
^voor onderzoek naar de juiste toepassing van de risicoanalyse.

Tav dat tweede onderwerp nog het volgende:
Om hier onderzoek naar te kunnen doen is een basis nodig en dat zijn de proe^rojecten die nu 

worden gestart. Duis de wijze waarop in de proe^rojecten met de risicoanalyse wordt 
omgegaan vormt de basis van het onderzoek en naar aanbévelingen of hoe dit verder 
verbeterd kan worden. Een andere onderzoeker zou hierop ook moeten wachten en levert dus 
geen tijdswinst op. Ik heb met^^^^H besproken en die geeft aan dat hij voor het eerste 
resultaten verwacht in juni toaa^a^^ook afhankehjk van de proe^rojecten langer 
doorloopt. Hij kan als daar bij ons behoefte aan is altijd in juni voorlopige resultaten opleveren.

Tav de kosten declareert hij slecht een deel, namelijk de uren die hij nodig heeft om gegevens 
te achterhalen en gesprekken met belanghebbenden te voeren. De rest is voor eigen rekening.

Als jij aldcoord bent, stuin ik de formulieren door rich

Gr,
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Vanj
Verzondei^^vrijdag 24 juli 2020 15:26 

Onderwerp: FW: OfFerteaanvraag Ondersteunende werkzaamheden kwaliteitsborging

Van:|__________
Verzonden: maandag 3 februari 2020 16:31 
Aan:|
Onderwérp: Offerte^nvraag Ondersteunende werkzaamheden kwaliteitsborging

Geachte heeri bestel

In het kader van |hetjmRlemcntatietraject van de Wet kwaliteitsborging komt maandelijks onder 
leiding van een landelijke Regiegroep bij elkaar om de voortgang van de
implementatiewerkzaamneden te bespreken en afspraken te maken die in hert kader van deze 
voortgang noodzakelijk zijn.

Ik heb behoefte aan ondersteunende werkzaamheden in de vorm van verslaglegging en het opstellen 
van en monitoren van actiepunten lijsten door een terzake van kwaliteitsborging in de bouwsector 
ervaren en deskundig persoon voor de bijeenkomsten van de Regiegroep en wil u, als lid van de 
Regiegroep, vragen om hiervoor offerte uit te brengen.

Aandachtspunten met betrekking tot de uit te brengen offerte:
1. Indieningsdatum: voor 14 februari 2020
2. De offerte kan per e-mail(indewrm van een gescande ondertekende offerte in pdf-format) 
ingediend worden bij ^^^^^^^^|@minbzk.nl
3. Ik verzoek u in de offerte de gerriaakte uren en gehanteerde uurtarieven te onderscheiden. Ik verzoek 
u overige kosten in de uurtarieven te verwerken.
4. Afrekening zal geschieden tegen de werkelijk gemaakte kosten.
5. Facturatie vindt pl^ts op maandbasis.
6. De aanbieding dient geldig te zijn tot 2 maanden na de indieningdatum.
8. De opdracht eindigt per 1 maart 2021, maar kan worden verlengd, wanneer de Minister mocht 
besluiten om de beoogde inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging per 1 januari 2021 uit 
te stellen met de alsdan besloten periode van uitstel plus 3 maanden.

Volledigheidshalve meld ik dat zowel op deze offerteaanvraag als ook op de eventueel te zijner tijd te 
verstrekken opdracht, de ARVODl 2018 van toepassing zal zijn. Een exemplaar van deze voorwaarden 
wordt op verzoek toegezonden.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan verneem ik dit graag.

Met vriendelijke groet.

Afdeling Bouwregelgeving en Bouwkwaliteit 
Directie Bouwen en Energie 
DG Bestuur, Ruimte en Wdnèn
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Turfmarkt 147 | Den Haag 
Postbus 20
Secretaresse inbzk.nl
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vjTjksoveriieid.nl/ministeries/bzk

Bij een bezoek aan het Ministerie van BZK dient 
u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen

Volg mij op Linkedin Profiel

Wilt u op de hoogte bUjven van actuele ontwikkelingen op het terrein van Bouwen en Energie? 
Meldt u dan aan voor de tweemaandeüjkse nieuwsbrief Bouwen met kwahteit via déze link.
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NIEMAN BEHEER B.V.
LOOYDIJK 19
3612 BC TIENHOVEN.

BOUWKWAUTEIT

—'C
konnisovordracht

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties 
ta.v. de heer|
Postbus 20011 
2500EA Den Haag

Betreft : offerte Ondersteunende werkzaamheden kwaliteitsborging

Ons kenmerk: HN2020.02 
Uw kenmerk; uw email d.d. 3 februari 2020

Tienhoven, 4 februari 2020

Geachte heer

Hartelijk dank voor uw offerte aanvraag.

De gevraagde werkzaamheden zijn : verslaglegging en het opstellen en monitoren van 
actiepuntenlijsten van de maandelijkse bijeenkomst van de landelijke regiegroep onder leiding van 
mevrouw)

Het betreffende tijdvak december 2019 tot 1 maart 2021, totaal 15 maanden.
Dit tijdvak kan verlengd indien de minister besluit de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging 
uit te stellen met de alsdan besloten periode van uitstel plus 3 maanden

Begrote besteding

Facturatie op maandbasis tegen werkelijk gemaakte kosten.

Deze aanbieding is geldig tot en met 2 maanden na 4 februari 2020 

Met.vriendelijke groet.

exclusief BTW.

Bankrekeningnummer | 
Rabobank 
IBAN j 
BICJ

KvK Utrecht 30138516. 
BTW nr. ;NL 805812891B01



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retourêdr« Postbus 20011 2SOO EA Den Haag

Nieman Beheer B.V.
T.a.v. de heer |
Looydijk 19 
3612 BC TIENHOVEN

OGBRW-DIrectie Bouwen 
en Energie
Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkiijksrelaties

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Postbus 20011 
2500 EA Oen Haag 
Nederland
www.rijk50verbeid.nl
www.facebook.com/minbzk
www.twltter.com/mlnbzk

Contactpcraoon

Datum 11 februari 2020
Betreft Ondersteunende werkzaamheden kwaliteitsborging

Geachte heer

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

De opdracht wordt verstrekt conform uw offert^ar^^è^ari 2020 met de 
daarin genoemde tijdsbesteding en prijs vanH|||m^^^|incl. BTW. De tarieven 
betreffen een all-in tarief, inclusief reis- en verblijfkosten en alle overige kosten.

Specifieke opmerking(en)
• Startdatum; 1 december 2019
• Einddatum; 1 maart 2021
• Op deze opdracht zullen de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken 

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

Eiektronische-facturatie
Uw E-factuur/facturen kunt u aanleveren onder vermelding van budgetcodering 
H07-101502-11069-46144 aan het centrale aanleverpunt voor facturen Digipoort 
geadresseerd aan:

Ministerie van BZK, Kerndepartement 
DIN: 00000001003214345000 
T.a.v. de heer|

Nadere informatie hierover kunt u vinden in de bijgevoegde brochure 'elektronisch 
factureren voor leveranciers'.

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

minbzk.nl

Kenmerk
2020-0000066837

Uw kenmeric
HN2020.02
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waaronder de vermelding van het referentienummer, zorgt ervoor 
dat uw factuur niet in behandeling kan worden genomen en daarom aan u 
geretourneerd zal worden: ^

DGBRW-Olrectie Bouwen 
en Energie
Mlnl^rle van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

Datum
11 februari 2020
Kenmerk
2020-0000066837

Indleri u vragej 
opnemen met

i^jee^ê^anzien van deze opdracht, dan kunt u contact 
bereikbaar op telefoonnummer |

Hoogachtend,
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
narnensdeze,\ .

Óir^ecteur Bouwen en Énergie
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksielaties .

Besluitvoiihingshïmo

Directie Bouwen 
de wnd directeur

OIrectoraat-Generaal 
Wonen en Boinven 
Directie Bouwen
Contactpersoon

30 juli 201S

memo Besluitvormingsmemo kwaiiteitsborging internationale 
vergelijking

Inleiding
De uitwerking van de regeigeving voor het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging is 
ver gevorderd. Het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel Is Inmiddels 
binnen. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor de verwerking van het advies. De 
amvb is op hoofdlijnen uitgewerkt en zal binnenkort ook aan de minister worden 
voorgelegd.
Binnen deze beleidskaders wordt door de kwartiermakers bij het Instituut 
Bouwkwaliteit gewerkt aan de verdere technische invulling van het stelsel voor 
kwaliteitsborging. Voor het bouwen komen de kwartiermakers voor het stelsel 
uitwerkingsvragen tegen waarop in Nederland niet of onvolledig antwoord kan 
worden gevonden. Hiervoor willen we internationaal vergelijkend onderzoek uit 
laten voeren.
Het voorgestelde onderzoek is gericht op de praktische uitwerking van Inhoudelijk- 
technische vraagstukken met betrekking tot de inrichting van het private deel van 
het stelsel binnen de gestelde beleidsregels. Er is dus geen sprake van 
beleidsonderzoek. Het onderzoek heeft daarmee in onze ogen geen politiek risico.

Onderzoeksvragen '
Bij de uitwerking van regels door de kwartiermakers komen regelmatig technisch- 
inhoudelljke vragen naar boven hoe de regelgeving uiteindelijk In de praktijk 
wordt uitgewerkt en ingevuld. Het gaat dan met name om het private deel van het 
stelsel. Voorbeelden hiervan zijn:

Hoe is de erkenning van de kwaliteitsborgers door de instrument- 
aanbieders in het stelsel georganiseerd?
Hoe is het private deel van het toezicht georganiseerd?
Hoe te handelen in de situatie dat tijdens het bouwen de instrument- 
aanbieder of de kwaliteitsborger failliet gaat?
Hoe krijgt de risicobenadering in de praktijk van de bouwplaats invulling? 
Hoe Is de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborging gewaarborgd?
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Hoe Is de aansprakelijkheid van de kwaliteitsborger geregeld?
Wat zijn de rollen en onderlinge relaties van partijen in de bouwketen in 
het kader van kwaliteitsborging (opdrachtgever, bouwer, architect, 
onderaannemers en leveranciers, bevoegd gezag)?

Daarmee is in Nederland op het gebied van bouwen nauwelijks ervaring. De 
beantwoording van dergelijke vragen kan goed worden gevoed door internationaal 
onderzoek.

Datum

30 juli 2015

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:
1. Een vergelijking van de systemen van kwaliteitsborging in zes landen: 

Engeland-Wales, Frankrijk, Noorwegen, Zweden, Duitsiand en Australië. 
Deze landen hebben een stelsel dat lijkt op het voorgenomen stelsel in 
Nederland en hebben vergelijkbare bouwkostenniveaus.

2. Ruimte voor aanvullende specifieke vragen van BZK.

Verwachte kosten ■
De verwachte kosten zijn maximaalBBi^^^B inclusief BTW. Daarrnee blijven 
we onder de BZK-richtlijn om bij bedragen vanaf offerte aan
meerdere bureaus aan te vragen.

Motivatie keuze onderzoeksbureau
We willen het onderzoek uit laten voeren door onderzoeksinstituut 0TB van de TU 
Delft. 0TB heeft veel kennis en een goed netwerk in West-Europa op het gebied 
van bouwprocessen inclusief kwaliteitsborging in de praktijk. In 2014 heeft 0TB In 
onze opdracht (|||jjj|mB tevredenheid een onderzoek uitgevoerd naar 
bouwregels voor eenvoudige bouwwerken. Recent heeft 0TB voor de EC 
deelgenomen in een onderzoek naar'bouwkwaliteit in West-Eurppa. Vanwege de 
mede in die onderzoeken opgebouwde kennis en contacten kan 0TB het 
onderhavige onderzoek snel en tegen acceptabele kosten uitvoeren.

Budget
Er is budget gereserveerd voor dit onderzoek in het jaarprogramma van BK. 

Besluitvorming
Ben je akkoord om OTB opdracht te geven voor het omschreven 
onderzoek?
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Datum 10 augustus 2015 
IMkenmeA 2015-0000450504 

Onstermark 10082015-3

Tdcfoorvfax

E-maS

Offerte Internationale vergelijking private kwaliteltsborglng-
onderweip svstemen Technische Unlversiteit Delft

0TB
Onderzoek voor de gebouwde omgeving

Sr. Beleidsmedewerker DBw 
DIrectoraat-Generaal Wonen en Bouwen 
Directie Bouwen

Postbus 30941 
2500 CX Den Haag

Bezoek:
Julianaiaan 134 
2628 BL Delft 
Correspondentie: 
Postbus 5043 
2600 GA Delft

www.otb.tudelft.nl

Geachte heerl /Bestel

Naar aanleiding van uw uitnodiging een offerte uit te brengen voor een onderzoek naar een 
internationale vergelijking over het voorgenomen stelsels voor kwaliteitsborging in het bouwen 
(dd. 6 augustus 2015, metals kenmerk 2015-0000450504) sturen wij u bijgaande onderzoek 
offerte. De offerte heeft als atel 'internationale vergelijking kwaliteitsborgingsystemen' en sluit 
nauw aan bij de door u opgestelde onderzoeksomschrijving in de Startnotitie Internationale 
vergelijking kwaliteitsborging bouwen. Indien u akkoord gaat met de voorgestelde aanpak ont
vangen we graag een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Met vriéndelijke

'Sr. oridefzöêker beleidsinstrumenten en woningkwaliteit
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INTERNATIONALE VERGELUKING PRIVATE KWALITEITSBORGINGSYSTEMEN

Offertenummer 10082015-3

Offerte op verzoek van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
DG Wonen en Bouwen

Bouwkwaliteit

Postbus 20011 
2500 EA Den Haag 
www.riiksoverheid.nl

Opgesteld dópr:

(S)tudelft.nl 
tudelft.nl

TL) Delft / Faculteit Bouwkunde
0TB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving
Postbus 5043
2600 GA Delft
http://www.otb.tudelft.nl

Delft, 10 augustus 2015



1. Achtergrond en aanpak in hoofdlijnen
Het Nederlandse stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen wordt drastisch gewijzigd. De 
markt organiseert zijn eigen kwaliteitsborging, zonder dat het gemeentelijk Bouw- en Woning
toezicht nog een bouwtechnische toets verricht. Het publieke toezicht op het nieuwe stelsel 
wordt centraal neergelegd bij een ZBO (Zelfstandig Bestuursorgaan): de toelatingsörganisatie. 
Het wetsvoorstel is nagenoeg gereed en zal binnen enkele maanden aan de Tweede Kamer 
worden aangeboden.
In dit project wordt het nieuvye Nederlandse kwaliteitsborgingsysteem voor de bouw vergele
ken met de systemen in zes andere Westerse landen met vormen van private kwaliteitsbor
ging. Het gaat daarbij zowel om de wijze waarop de systematiek is georganiseerd: de vergun- 
ningsprocedures, de taakverdeling bij de toetsing van bouwplannen, inspectie bij de uitvoering 
en opleveringsinspecties, de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen en de toela
ting / erkenning van private partijen om deze taken uit te kunnen voeren.

Twee fasen
Het project is in twee fasen opgesplitst. In fase 1 staat een vergelijking van de kwaliteitsbor- 
gingsystemen in de verschillende landen centraal. In fase 2 wordt worden de meest relevante 
systemen verder uitgewerkt en wordt ingezoomd op onderdelen van de systemen die van spe
cifiek belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het nieuwe Nederlandse stelsel. Op basis 
van de resultaten van fase 1 zal met de opdrachtgever worden overlegd over nader te verken
nen onderdelen in fase 2.

2. Landenkeuze
Bij de landenkeuze spelen een aantal overwegingen een rol. Het moet in de eerste plaats gaan 
om landen die voor wat betreft hun wettelijk kader en bestuursmodel vergelijkbaar zijn met 
Nederland. Verder moeten het landen zijn waar de kosten- en prijsniveaus niet al te veel uit de 
pas lopen met die in Nederland. Daarnaast is ook rekening gehouden met het rijtje landen dat 
met enige regelmaat terugkeert in de politieke en maatschappelijke discussie als een mogelijk 
alternatief voor het Nederlandse stelsel. Dit heeft geleid tot een keuze voor de volgende zes 
landen (met daarachter genoemd de belangrijkste karakteristieken):
• Duitsland (Noordrijn Westfalen): gemeente is verantwoordelijk voor vergunning verstrek

king en controle. Belangrijke rol van geregistreerde architecten/BK-ingenieurs bij de ver
gunningaanvraag en inschakeling van door de overheid erkende 'test ingenieur’ (Prufinge- 
nieur) bij planbeoordeling en inspectie tijdens de bouw.

• Frankrijk: gemeente is verantwoordelijk voor vergunning verstrekking. De controle (zeker 
bij grotere bouwwerken) worden uitgevoerd door verzekeringsorganisaties.

• Engeland & Wales: een duaal stelsel. De aanvrager kan voor de bouwtechnische vergunning 
en bijbehorende plantoetsing en inspectie kiezen tussen gemeente of private organisaties 
(approved inspector). Voor de locatieafhankelijke aspecten moet altijd een planning per
mission vvbrden aangevraagd bij de gemeente.

• Zweden: gérrieente verstrekt de vergunning en toetst het door de aanvrager ingediende 
controle plan waarin de inspectie tijdens de bouw nader is gespecificeerd (vaak wordt er 
een gecertifieerd. ingenieur ingeschakeld). Bij goedkeuring van het plan zijn aanvra
ger/bouwer verantwoordelijk voor een adequate kwaliteitsborging. Gemeente verstrekt 
een gereedmeldingsvergunning, wanneer aan alle afspraken en verplichtingen in het goed
gekeurde controleplan is voldaan.

0TB - Onderzoek voor de gebouwde omgeving



Noorwegen: Vergelijkbaar met het Zweedse model. Noorwegen heeft in de Jaren negentig 
een drastische verandering doorgevoerd naar een volledig private kwaliteitsborging. Dit 
was in het begin voor een groot deel gebaseerd op zelfcontrole door architecten en bouwy 
bedrijven. Later is een veel grotere rol gegeven aan onafhankelijke controle instanties. 
Australië: wat verder van huis, veel genoemd in de politieke discussie als mógelijk goed (en 
goedkoper) voorbeeld voor Nederland. Voor de woningbouw (goed voor ongeveer twee 
derde van de totale bouwuitgaven) heeft de Australische wetgever een afzonderlijke regel- 
gevingset op de markt gebracht (eenvoudige geformuleerd, met veel praktische oplossin
gen).

3. Probleemstelling en uitvoering
De probleemstelling luidt als volgt:

1/Vot zijn de kenmerken van het bouwtoezichtsysteem in Frankrijk, Duitsland, Engeland en Wa
les, Zweden, Noorwegen en Australië en hoe is de inbreng en erkenning van private partijen in 
het systeem geregeld?

In de eerste fase gaat het om een beschrijving van de kwaliteitsborgingstelsels van een aantal 
Europese landen. In de tweede fase worden de meest interessante systemen nader uitgewerkt 
en wordt ingezoomd Op nader te bepalen onderdelen van de verschillende landen.

4. Aanpak, planning en begroting

Fase 1 bestaat uit een vergelijking van verschillende systeemkenmerken van Duitsland, Enge-, 
land & Wales, Frankrijk, Noorwegen, Zweden en Australië.

Analysekader
Het analysekader zal onder meer de volgende elementen bevatten:
• systematiek kwaliteitsborging:

indeling in bouwwerken en borging/vergunning categorieën.
Inbedding van de kwaliteitsborging in de vergunningsprocedure, 
zelfcontrole versus onafhankelijke controle 
keuze voor kwaliteitsborger / instrument

• werkwijze kwaliteitsborging:
documentatie en verslaglegging van de kwaliteitsborging 
proportionaliteit van het instrumerit / risico benadering 
werkelijke controles versus financiële garanties

• Taken en verantwoprdelijkheden van betrokken partijen:
eigenaar / opdrachtgever, 
ontwerper,
adviseur (bouwfysica, constructies), 
bouwbedrijf,
onafhankelijke kwaliteitsborger 
gemeente.

Onderzoeksinstituut 0TB



• Erkenning kwaliteitsborger
Eisen aan kwaliteitsborger
Eisen aan kwaliteitsborgingsinstument
Toelatings- en toezichtorganisatie

• Garanties en verzekeringen

Aanpak: • y
Fase 1: Algemene inventarisatie
1. Uitwerken van het analysekader.
2. Beschrijving van de bestaande systemen in Duitsland (Noordrijn-Westfalen), Frankrijk, En

geland en Wales, Noorwegen, Zweden en Australië. Uitgangspunt vormt bestaande infor
matie van het 0TB uit eerdere projecten. Waar nodig zal bij contactpersonen in de verschil
lende landen aanvullende informatie worden opgevraagd.

3. Er wordt een tussenrapportage opgestëld en besproken met de opdrachtgever.

Fase 2: Nadere uitwerking en specifieke vragen
4. Op basis van specifieke interésse voor de verder gedetailleerde uitwerking van het nieuwe 

Nederlandse kwaliteitsborgingsstelsel zullen de systemen van sommige landen nader wor
den uitgewerkt.

5. In overleg met de opdrachtgever worden specifieke vragen opgesteld en enkele onderdelen 
verder uitgewerkt.

6. Opstellen van het eindrapport.

5. Planning en begroting

Tabel 1: Urenbesteding en planning van Fase 1: Systeemvergelijking

1. Planning 
Start project 
Fasel
1. Analysekader
2. Deskresearch 6 landen
3. Tussenrapport 
Totaal fase 1 
Fase 2
4. Gedetaillerde uitwerking
5. Beantwoording aanvullende vragen
6. Eindrapport 
Totaal fase 2
Totaal

Datum ge
reed

17-aug-15

5-okM5

7-dec-15
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2. Begroting

Fase 1
Hgl
Senior 
Subtotaal 
21% BTW 
Totaal fase 1
Fase 2 
Hgl
Senior 
Subtotaal 
21% BTW
Totaal fase 1
Totaal fase 1 en 2 incl. BTW

Uren Tarief Totaal

De begroting voor het onderzoek is weergegeven in tabel 1. Het onderzoek kan worden uitge
voerd voor^^^^H (inclusief 21% BTW, inclusief materiële kosten). Het uurtarief van 
HHbedraagt^^H excl. BTW. Het uurtarief vanbedraagt^^H excl. BTW.

De kosten voor fase 1 bedragen | 
BTW).

(incl. BTW), de kosten voor fase 2

Bij een start medio augustus 2015 wordt-de eerste fase (tussenrapport) begin oktober opgele
verd zodat deze inzichten gebruikt kunnen worden bij de politieke discussie over het wetsont
werp kwaliteitsborging in oktober. De planning is gericht op een oplevering van het tweede 
deel (eindrapport) begin december 2015. De looptijd van dit tweede deel is afhankelijk van de 
aard van de gedetailleerde vragen en in hoeverre de contactpersonen respons geven.

Deze offerte is geldig tot 10 oktober 2015. Op dit onderzoek zal de ARVODI 2014 van toepas
sing zijn.

Na verlening van de opdracht zullen de kosten voor fase 1 worden gedeclareerd. Fase 2 zal 
worden gefactureerd op basis van werkelijk bestede uren tot een maximum van het in de of
ferte genoemde bedrag. Deze kosten zullen na oplevering van het eindrapport worden gede
clareerd.

Onderzoeksinstituut 0TB
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DGWB / DBw / BK DIrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen
Contactpersoon

memo beoordeling offerte internationale vergelijking 
kwaliteitsborging, 10 augustus 2015, offertenummer: 
10082015-3

Datum
25 augustus 2015

Offerte 'Internationale vergelijking kwaliteitsborging’ van 0TB van 10 augustus 
2015, offertenummer:, 10082015-3

De offerte is op de volgende punten beoordeeld:

1. Gebruikswaarde van onderzoeksresultaat
Oordeel

0TB rriaakt in eigen bewoording duidelijk.wat het onderzoek inhoudelijk 
gezien oplevert,
0TB geeft een verantwoording voor de keuze van de landen voor de 
vergelijking en een uitwerking van de probleemstelling.
Het analysekader is uitgewerkt in concrete onderdelen.

2. Mate waarin activiteiten zijn uitgewerkt en beschreven
Oordeel

De activiteiten zijn slechts in hoofdlijnen uitgewerkt.
Het analysekader geeft voldoende heldèr beeld van de te onderzoeken 
onderdelen.
De helft van het onderzoek wordt op verzoek van BZK ingevuld na de 
tussenrapportage.

3. Realistische planning van de uitvoering van de opdracht
Oordeel

De planning is krap maar haalbaar.
Begin oktober wordt een tussenrapport geleverd. Dan is er nog voldoende 
tijd voor sturing van het onderzoek.

4. Prijs
Oordeel

De prijs Ism^^mcincluslef 21% BTW, inclusief materiële kosten). 
Daarmee blijft de prijs onder de grens van|^^^^^| die was gegeven. 
Dit budget is beschikbaar op de onderzoeksbegroting 2015 van BK
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

OTB
T.a.v. de heer I 
Postbus 5043 
2600 AG Delft

Dlrectoraat-Generaal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

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

Contactpersoon

3iminbzk.nl

Datum 28 augustus 2015
Betreft Onderzoek Internationale vergelijking private

kwaliteitsborgingsystemen

Kenmerk
2015-0000481214

Uw kenmerk
10082015-3

Geachte heer m||||

Hierbij bevestig ik u de opdracht in verband met de werkzaamheden ten behoeve 
van het onderzoek'Internationale vergelijking private kwaliteitsborgingsystemen', 
conform uw offerte van 10 augustus 2015.

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

De door mij te betalerwemoé^g bedraagt op basis van de werkelijk gemaakte 
uren van maximaal inclusief 21% btw.

Overschrijding van voornoemd bedrag van deze opdracht en einddatum van 
7 december 2015 is slechts toegestaan na mijn voorafgaande schriftelijke 
toestemming.

Deze opdracht wordt begeleid door de heer| 
telefoonnummer I

Ibereikbaar op

Na verlening van de opdracht kunnen de kosten voor fase 1 zijndej 
worden gedeclareerd.
Fase 2 kunt u na acceptatie varWie^indrapport, op basis van werkelijk bestede 
uren tot een maximum van inclusief 21% BTW declareren.

Uw betalingsyerzoeken kunt u sturen aan onderstaand factuuradres:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Financiële Administratie DGWB/Bouwen o.v.v. opdrachtnummer 6280115015 
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Bij voorkeur ontvangei^i^jw^ctuur digitaal. U kunt deze o.v.v. bovenstaande 
gegevens sturen naar BB^^Bniiiiiiili I iil

Indien u deze toch per post wenst in te dienen dan kan dat ook naar het 
bovenstaande adres.
Om misverstanden te voorkomen wordt u verzocht om alleen van één van beide
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mogelijkheden gebruik te maken.

Betaling zal binnen 30 dagen na ontvanqstdaturj^ar^e factuur plaatsvinden op 
uw bankrekeningnummer name van 0TB te
Delft.

Datum

28 augustus 2015

Kenmerk
2015-0000481214

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

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

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

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

Wnd. Directeur Bouwen
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seo economisch onderzoek

datum 29 augustus 2013
betreft Opdrachtbevestiging 
kenmerk 13 82

Geachte heéri

Graag ontvangen wij van u de formele opdrachtbevestiging voor het onderzoek 
‘Knelpunten en oplossingen voor positie bouwconsument’ dat SEO voor u uitvoert. In de 
bijlage treft u het onderzoeksvoorstel. Kunt u hieronder tekenen en dit per post sturen 
naar:

SEO-Economisch Onderzoek 
t.a.v.^^^l 
Roetersstraat 29 
1018 WB Amsterdam

Bij voorbaat dank,
Met vriéndelijke groet,

Voor akkoord Onderzoeksvoorstel “Knelpunten en oplossingen voor positie 
bouwconsument”;
Organisatie ; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Naam ondertekenaar : .................................................................................................................

Plaats ...........;...................................... ............................................................

Datum :......... .....................................................................................................

Handtekening ;.................................................. ............................................................

Bijlage: Aangepast onderzoeksvoorstel bouwconsument BZK

, Roetersstraat 29-1018 W8 Amsterdani - T (+3-1) 20 525 1630 - F (+31) 20 525 1686 - www.seo nl - secretanaal@seo.nl 
ABN-AMRO 41.17.44.356 - Postbank 4641100 . KvK Amsterdam 41197444 - BTW 800943223 B02



seo economScli onderzoek
economiè research

Onderzoeks datum
-voorstel onderwerp

24 juL 2013
Onderzoeksvoorstel ‘Knelpunten en oplossingen voor positie 

boüwconsument’ (SEO-offerte nr. 13 82) 
ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties 
SEO Economisch Onderzoek

Geachte heeri 
Beste

In een goed functionerende markt oefent de uiteindehjke koper/gebruiker van een product via de 
werking van vraag en aanbod invloed uit op de eigenschappen van het product. Dit is in de 
woningbouw echter nauwelijks het geval. Bij zoiets persoonhjks als een woning is dat des te 
opvallender. Daarom is het van belang de bouwconsument (de uiteindelijke eigenaar/gebruiker 
van het bouwwerk) meer centraal te zetten en de bouwsector vraaggerichter te maken. De sector 
dient meer op een markt te gaan lijken waarin degene die het bouwwerk betaalt ook echt invloed 
heeft op de eigenschappen ervan. Het kabinet Rutte-I stelt in een reactie op de Actieagenda 
Bouwteam (juni 2012) dan ook dat versterking van de vraaggerichtheid kernpunt is en dat meer 
vraaggerichtheid zal leiden tot meer dynamiek en (duurzame) innovatie in de bouw.

De bouwconsument kan alleen invloed uitoefenen als daarvoor geen belemmeringen bestaan. 
Daarom is het van belang de knelpunten waar de bouwconsument tegenaan loopt in kaart te 
brengen en te voorzien van oplossingsrichtingen. Op deze manier wordt duidelijk hoe de positie 
van de bouwconsument kan worden versterkt en daarmee uiteindehjk ook de bouwkwaüteit.

In dit kader hebben wij met u op woensdag 3 juli jl. een gesprek gehad over deze uitdaging. U gaf 
aan behoefte te hebben aan een doorlichting van de analyse die het ministerie van BZK gemaakt 
heeft over de werking van de bouwmarkt vanuit het perspectief van de bouwconsument. Naast 
deze kritische blik op de bestaande analyse moeten eventuele aanvullende knelpunten 
geanalyseerd worden. Ook heeft u uw bezorgdheid geuit over veronderstelde marktmacht in de 
bouwsector. Daarom is beleidsadvies gewenst over hoe deze marktmacht het beste zou kunnen 
worden bestreden. Een en ander vormt input voor de voorstellen die de minister voor Wonen en 
Rijksdienst najaar 2013 zal doen voor de versterking van de positie van de bouwconsument, 
tezamen met voorstellen voor de invoering van een private kwaliteitsborging in de bouw.

Wij gaan graag in op uw verzoek een onderzoeksvoorstel op te stellen. Wij hopen dat ons 
voorstel aansluit bij uw behoefte voor een economische analyse van de bouwsector vanuit de 
vraagkant van de markt. Als economisch onderzoeksbureau heeft SEO ruime ervaring met de 
werking van vraag en aanbod, prikkels in een markt, dé positie van de consument, publieke 
belangen en markt- en overheidsf^en. Ook hebben wij uitgebreide ervaring met onderzoek in de 
bouw- en woningsector.

Het onderzoeksvoorstel begint met een korte beschrijving van de achtergrond van het 
onderzoek. Naar aanleiding van ons telefoongesprek van 24 juli hebben wij de module indeling

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK



eruit gehaald en presenteren we een onderzoeksvoorstel gericht op koopwoningen die 
projectmatig en via particuhere opdrachtgevers gebouwd worden. Vervolgens presenteren wij ons 
plan van aanpak. In het onderzoek zal de door BZK uitgevoerde analyse van de werking van de 
bouwmarkt worden doorgehcht vanuit het. perspectief van de bouwconsument, waar nodig 
aangevuld met andere knelpunten en wordt advies gegeven hoe de (beide) knelpunten kunnen 
worden weggenomen. De resultaten hiervan zullen worden gebundeld tot een rapport. Deze kan 
in de beleidsvoorbereiding door het ministerie worden gebruikt. Het rapport zal in helder 
Nederlands worden opgesteld en kort en krachtig weergeven tegen welke knelpunten de 
bouwconsument in bouwmarkt aan loopt en in welk advies dit resulteert.

De planning van het onderzoek is afgesternd op de Kamerbrief in oktober. De einddatum staat 
daarmee op half september. Aan het eind van de offerte vindt u het projectteam, de begroting en 
de CV’s van het projectteam.

Met vriendelijke groet, mede namens I

Senior onderzoeker Önderzöekér
g^@seo.nl ^^^^^^^@seo.nl

- .

Deze offerte heeft geldigheid tot 30 dagen na indieningsdatum. Een aanvang met de 
werkzaamheden kan worden gemaakt nadat de opdrachtgever hiertoe schriftelijk opdracht aan 
SEO Economisch Onderzoek hebben verstrekt. Dat kan middels ondertekening van deze 
offerte (zie laatste bladzijde). Niets uit deze offerte mag zonder toestemming worden 
vermenigvuldigd dan wel op een andere wijze verspreid.

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK



ONDERZOEKSVOORSTEL 'KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN VOOR POSITIE BOUWCONSUMENT'

Achtergrond

Als vraag en aanbod in een markt niet goed bij elkaar komen, is de vraag wat daarvan de 
achterliggende oorzaak is. Dit geeft vaak aanknopingspunten voor verbetering. Belangrijk is het 
perspectief van de ‘consument’: in dit geval de koper/gebnuker van woonruimte. Het - 
uiteindelijke - belang van een markt of sector is het leveren van goederen of diensten aan 
consumenten.

Bij het identificeren van knelpunten voor de bouwconsument en het formuleren van mogelijke 
oplossingen is een onderscheid naar typen oorzaken behulpzaam. Op de markt voor woningen 
spelen de grondmarkt en de bouwmarkt een belangrijke rol. Uitkomsten op deze markten worden 
enerzijds beïnvloed door de (inherente) kenmerken van deze markten (zowel aan de vraag- als 
aan de aanbodkant), anderzijds door overheidsbeleid. Vanuit economisch perspectief is bij een 
niet ‘vanzelf goed werkende markt sprake van marktfalen, wat aanleiding kan zijn voor 
overheidsingrijpen. Overheidsingrijpen geeft evenwel niet altijd de perfecte oplossing, iets dat wel 
met de term “overheidsfalen” wordt aangeduid.

Over de woningmarkt zijn de afgelopen jaren diverse rapporten verschenen. In Hof et al. (2006) 
wordt het marktfalen beschreven in termen van schaalvoordelen en marktmacht, externe effecten 
en asymmetrische informatie over heterogene kwaliteit'. Daarnaast spelen privaatrechtelijke 
overwegingen en transactiekosten een rol-. Verschillen in kennis tussen bouwconsument en 
bouwer, moeilijk te herkennen kwahteit en uiteenlopende belangen zijn onderdelen van 
marktfalen van het type asymmetrische informatie. Kennis kan vaak worden vergaard, maar gaat 
gepaard met (transactie-)kosten. Bij krapte op de markt ontstaat gemakkehjker marktmacht en 
spelen informatieproblemen een grotere rol. Ook de overheid heeft een stevige vinger in de pap 
(gehad), middels het in beginsel projectmatige bouwen en zeer restrictief beleid ten opzichte van 
particulier opdrachtgeverschap^.

Een voorbeeld van een analyse van een knelpunt betreft package deals waar bouwconsumenten 
tegenaan lopen bij het kopen van een woning. Projectontwikkelaars bieden bij een 
nieuwbouwwoning vaak standaard een keuken^en/of badkamer aan. Consumenten kunnen bij 
zogeheten casco-oplevering een keuken en/of badkamer naar eigen keuze laten plaatsen, wat 
veelal duurder is en meer moeite kost. De vraag is in hoeverre de bouwconsument hierdoor een 
suboptimale keuze maakt, en waarom. Is er sprake van marktmacht bij projectontwikkelaars, van 
informatie-asymmetrie over kosten of kwaliteit, van transactiekosten? Wat geeft dit voor 
mogehjke oplossingsrichtingen?

' Hof, B., Koopmans, C. & Teulings, C. (2006). Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de 
woningmarkt. (SEO-rapport, 899). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek.

- Vanuit bijvoorbeeld de gedragseconomie kan er daarnaast een rol zijn voor paternalisme, namelijk als 
consumenten moeite hebben om beslissingen te nemen die voor henzelf de beste zijn. Afgezien van de 
rol van informatie en transactiekosten lijkt et op de woningmarkt overigens geen groot paternalistisch 
motief te bestaan.

^ Zie bijvoorbeeld Ed Dammers et al. (2007), Particuher opdrachtgeverschap in de woningbouw. Ruimtelijk 
Planbureau, Den Haag.



Doel van dit onderzoek is om te helpen knelpunten te identificeren, oorzaken te analyseren en 
oplossingsrichtingen aan te dragen voor een verbeterde positie van de bouwconsument en een 
meer vraaggerichte bouwsector.

Plan van aanpak

Naar aanleiding van het telefonisch gesprek van 24 juli hebben wij de verschillende modules 
verwijderd. In plaats daarvan bieden wij een onderzoek aan naar koopwoningen die ofwel 
projectmatig, ofwel via particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd. Het zwaartepunt van 
het onderzoek ligt op de analyse van knelpunten en beleidsadvies voor projectmatig bouwen.

De focus ligt daarnaast op nieuwbouw en minder op de verbouwmarkt. De verbpuwmarkt zal 
alleen in de analyse worden betrokken, voor zover sprake is van knelpunten bij herbestemming 
of hergebruik.

Tabel 1 Overzicht stappen in het onderzoek

Projectmatig bouwen Particulier
opdrachtgeverschap

Doorlichting
knelpunten

Oplossingsrichtingen

Stap 1 V V

Stap 2 V V
Stap 3
Stap 4

.V V

Stap 1: Knelpunten bouwconsument bij projectmatig bouwen

De overgrote meerderheid van woningen in Nederland wordt via bouwprojecten gebouwd (door 
woningcorporaties of projectontwikkelaars). Het.onderzoek richt zich op mechanismen in de 
bouwmarkt voor projectmatig gebouwde koopwoningen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties heeft een analyse gemaakt over de werking van de bouwmarkt vanuit het 
perspectief van de bouwconsument. Stap 1 biedt een kritische blik op deze analyse en vult de 
reeds opgestelde knelpunten aan met eventuele andere knelpunten. Op deze manier wordt een 
beeld gegeven van de knelpunten waar de bouwconsument tegenaan loopt bij het kopen van een 
projectmatig nieuwgebouwde woning.

Stap 2: Beleidsadvies projectmatig bouwen

Stap 2 vult aan met een analyse van oplossingsrichtingen. Hoe kunnen knelpunten worden 
weggenomen om de positie van de bouwconsument te versterken en de bouwsector meer 
vraaggestuurd, te maken?

Stap 3: Knelpunten bouwconsument particulier opdrachtgeverschap

Het particulier opdrachtgeverschap komt minder vaak voor in Nederland. Stap 3 vult het 
onderzoek met een doorlichting van de bouwmarkt vanuit het perspectief van de 
bouwconsument als particulier opdrachtgever. Hoe werken de mechanisme in deze markt voor 
het nieuw bouwen van eigen woningen? Waar loopt deze bouwconsument tegenaan? Een

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK



ONDERZOEKSVOORSTEL 'KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN VOOR POSITIE BOUWCONSUMENT'

voorbeeld van' een mogelijk knelpunt voor deze groep bouwconsumenten betreft een 
financierin^probleem. Volgens een recent artikel uit het Parool hebben particuliere bouwers 
grote moeite een hypotheek te krijgen voor hun bouwproject.-* Dat zou kunnen betekenen dat 
het falen van een andere markt invloed heeft op het functioneren van de bouwmarkt.

Stap 4: Beleidsadvies particulier opdrachtgeverschap

Stap 4 stelt oplossingen voor de in stap 3 besproken knelpunten. Hiermee kunnen de knelpunten 
weggenomen voor bouwconsumenten die als particulier opdrachtgever een woning willen 
bouwen.

Stap 5: Bundeling tot een rapport

De analyses uit stappen 1- tot en met 4 zullen worden gebundeld tot een zelfstandig leesbaar 
(openbaar) rapport. Dit rapport zuUen -wij met het ministerie bespreken, waarnaar het definitieve 
eindrapport zal worden opgeleverd.

Projectteam, planning en begroting

'Projectteam

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door |
(intern ad-viseur/klankbord).

[(projectleider),

is senior onderzoeker in het cluster Mededinging & Regulering van SEO Economisch 
Onderzoek en één van de auteurs van het reeds aangehaalde rapport over de woningmarkt (jEen 
nieuw fundament: boring van publieke belangen op de woningmarkt). is daar

-onderzoeker en werkt als mededingingseconoom aan mededingingszaken en
marktwerkingsonderzoek. [Hmum is hoofd van het cluster Mededinging en Regulering. Het 
thema marktwerking is een rode draad in zijn werkzaamheden en hij houdt zich bezig met 
marktordenings vragen.

Korte CV’s volgen onder “Expertise”.

Planning en proces

We gaan bij opdrachtverlening uiterlijk in week 30 uit van een start van het onderzoek in week 31 
(de week van 29 juU). In een startoverleg wordt informatie gedeeld en inhoud, planning en proces 
doorgenorrien. Voor de analyse van de werking van de markt vanuit de positie van de 
bouwconsument en de daarbij horende knelpunten is steeds drie weken genomen. Deels 
overlappend daarmee zijn er drie weken ingeruimd voor de analyse van oplossingsrichtingen. De 
notitie wordt steeds aangevuld en wordt op twee momenten besproken: na de analyse van

' Het Parool, Banken blokkeren zelfbouwprojccten, 8 juli 2013.



knelpunten en na de analyse van oplossingsrichtingen. Op 13 september 2013 wordt de 
definitieve versie van het eindrapport opgeleverd.

Tabel 2 Planning
Wk31 Wk32 Wk33 Wk34 Wk35 Wk36 Wk37

Startbijeenkomst |
Stap 1: Knelpunten bouwconsument bij projectmatig bouwen 
Stap 2: Beleidsadvies projectmatig bouwen
Stap'3: Knelpunten bouwconsument particulier opdrachtgeverschap
Stap 4: Beieidsadvies particulieropdrachtgeverschap
Stap 5: Bundeiing tot een eindrapport
Bespreking resuitaten
Oplevering eindrapport

Begroting

Tabel 3 Begroting

Startbijeenkomst ___
Stap 1: Knelpunten bouwconsument bij projectmatig bouwen
Stap 2: Beleidsadvies projectmatig bouwen
Stap 3: Knelpunten bouwconsument particulier opdrachtgeverschap
Stap 4: Beleidsadvies particulier opdrachtgeverschap
Stap 5: Bundeling tot een eindrapport__
Bespreking result^en ^

Totaal aan^l dagen ___ _ _

To^al (excl. BTW) _ 
Totaal (inel. BTW)

dagtarief

in dagen

SEO Economisch Onderzoek biedt dit onderzoek aan voor |
diti^^H

(excl. BTW). Inclusief BTW is

De gehanteerde dagtarieven in deze begroting zijn inclusief overheadkosten,, reiskosten binnen 
Nederland en kosten van hteratuur, maar exclusief de kosten van een eventuele 
accountantsverklaring, de aankoop van eventuele datasets en buitenlandse reis- en internetkosten. 
De begroting betreft een vast bedrag; onvoorzien meerwerk valt hierbuiten en zal in overleg met 
de opdrachtgevers worden uitgevoerd.
Het eindrapport zal zowel di^taal in PDF als in hard-copy worden aangeleverd in helder Nederlands.

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK



ONDERZOEKSVOORSTEL 'KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN VOOR POSITIE BOUWCONSUMENT

Expertise

SEO en het cluster M<&K

Het cluster Mededinging & Regulering van SEO Economisch Onderzoek geeft advies en verricht 
onderzoek op het vlak van het nationaal en internationaal mededingingsbeleid. Onze adviezen 
betreffen een brede waaier van onderwerpen, zoals het afbakenen van de markt, het analyseren 
van fusies en concentraties, het in kaart brengen van de verschillende aspecten van marktmacht 
(economische machtspositie, monopoliegedrag, toetredingsbelemmeringen) en prijszetting, het 
beoordelen van nieuwe regelgeving, het verrichten van economische impactstudies en het 
beschrijven en bestuderen van de structuur,,het gedrag en de prestaties van markten en sectoren. 
Onze onderzoekers zijn thuis in zeer diverse markten zoals de zorgmarkt, landbouw, media, 
energie en vele andere sectoren waar mededingingvragen spelen. Het werk van het cluster ligt 
vaak op het grensvlak van marktpartijen en de overheid. Het cluster werkt dan ook zowel voor 
bedrijven en klanten in de private sector als voor ministeries en toezichthouders.

Naast het mededingingsbeleid houdt SEO zich bezig met reguleringsvragen, een veld waarin 
vragen over de marktordening centraal staan. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Wat is 
de optimale ordening van een markt, in termen van het aantal spelers en de 
eigendorrisverhoudingen? Is regulering van de spelers in een markt nodig en zo ja, op welke 
wijze? Een speerpunt in dit onderdeel van ons werk is de regulering van netwerksectoren zoals 
telecommunicatie en energie.

SEO Economisch Onderzoek is in 1949 vanuit de Economische Faculteit van de Universiteit van 
Amsterdam opgericht om het verrichten van maatschappelijk relevant, toegepast onderzoek te 
stimuleren. Sinds de jaren tachtig is SEO een van de universiteit onafhankelijke stichting, al 
blijven de banden met de wetenschap nauw. Daardoor zijn we goed op de hoogte van de huidige 
stand van de wetenschap. De belangrijkste en nieuwste inzichten uit de economische theorie 
worden op praktische vraagstukken toegepast, en waar dat voor empirische vraagstukken nodig 
is, wordt de econometrische gereedschapskist benut. Door deze analytische benadering 
onderscheidt SEO zich van veel andere onderzoeksbureaus en is een reputatie gegroeid van 
onafhankelijk en gezaghebbend bureau.

Projectteam

(www.seo.nl/organisatie/médewerkers/^^^^|-mededinging-regulering/) is senior 
onderzoeker in het cluster Mededinging & Regulering van SEO Economisch Onderzoek. Hij was 
in de periode 2003-2009 al werkzaam bij SEO, namelijk als onderzoeker Regio & Transport en 
later Arbeid & Onderwijs. In die periode heeft hij zich onder meer bezig gehouden met het 
uitvoeren van Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses (MKBA’s) op het gebied van transport en 
ruimtelijke investeringen en op terreinen, zoals digitalisering van audiovisueel materiaal. 
Voorbeelden van andere werkzaamheden zijn het vergelijken van modellen die de effecten van 
transport op de rest van de economie berekenen en het beoordelen van 'nut en 'noodzaak van



overheidsingrijpen op de woningmarkt. Ook was hij gedurende twee jaar voorzitter van de 
Ondernemingsraad.

In de tussenliggende periode (2009-2011) van 2’/2- jaar was werkzaam bij Bureau
Beleidsonderzoek van de Inspectie der Rijksfinanciën (Ministerie van Financiën). In die 
hoedanigheid heeft hij diverse MKBA’s begeleid en MKBA’s mede beoordeeld die in het kader 
van FES-aanvragen waren opgesteld. Tevens was hij secretaris van de interdepartementale 
werkgroep discontovoet in MKBA’s en één van de kwartiermakers van het eveneens 
interdepartementale, hernieuwde kernteam-OEI, gericht op de methodologie en de praktijk van 
hét instrument MKBA.

Al met al heeft ^^|een zeer grondige kennis van en ervaring met Maatschappelijke Kosten- 
Batenanalyses opgebouwd en beziet hij vraagstukken vanuit een welvaartseconomisch 
perspectief, met aandacht voor de rol van de overheid en met oog voor een praktische toepassing 
van relevante economische theorie en empirie.

mHH (www.seo.nl/organisaue/medewerkers/l^mum^m-mededinging-
regulering/) is onderzoeker in het cluster Mededinging & Regulering van SEO Economisch 
Onderzoek. Zij werkt als mededingingseconoom mee in mededingingszaken en 
marktwerkingsonderzoek. Onder mededingingszaken vallen econornische analyses voor 
kartelzaken (inclusief schadevergoedingen), fusiemeldingen en -onderzoeken, en misbruik 
machtpositiezaken. Sinds de afronding van het vak European Competition Law aan de 
universiteit kan zij haar economische mededingingskennis aanvullen met de juridische aspecten 
hiervan, mn studeerde in september 2009 af als mededingingseconoorri aan de Universiteit 
van Tilburg. Binnen de master heeft zij de specialisatie concurrentie en regulering gevolgd.

(www.seo.nl/organisaÜe/medewerkers/^^^^^^|-mededinging-regulering/) is 
hoofd van het clustër Mededinging en Regulering. Het thema marktwerking is een rode draad in 
zijn werkzaamheden. Zijn expertise ligt bij energievraagstukken zoals de regulering van 
netbedrijven in de energiesector en de maatschappelijke kosten en baten van duurzame energie. 
Daarnaast houdt hij zich bezig rhet marktordeningsvragen in private en semi-publieke markten 
zoals het hoger onderwijs en advisering over toepassing van de Mededingingswet.

Hij is sinds juni 2008 werkzaam voor SEO Economisch Onderzoek, eerst als senior onderzoeker. 
Daarvoor was hij verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (vanaf 1993), de Directie 
Marktwerking van het ministerie .van Economische Zaken (vanaf 1997) eh de Sociaal- 
Economische Raad (vanaf 1999). Voor de SER schreef hij tal van adviezen op uiteenlopende 
terreinen zoals mededinging, innovatie, energiebeleid en globalisering. Hij studeerde algemene 
economie in Groningen en promoveerde in 2009 op het proefschrift Tbe Concept of Equilibrium in 
Different Economie Traditions (VE/T'mh&tgcn Instituut).

Zijn publicaties liggen meestal op het snijvlak van onderzoek en beleid. Hij schrijft columns en 
artikelen voor verschillende vaktijdschriften en is 
Daarnaast doceert hij economie aan 1

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK



> Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag

SEO Economls^^j^rzoek 
T.a.v. de heer^^^l 
Roetersstraat 29 
1018 WB AMSTERDAM

DIrectoraat-tSeneraal 
Wonen en Bouwen
Directie Bouwen

Postbus 20011 
2500 EA DEN HAAG 
www.rijksoverheid.nl

Datum 4 september 2013
Betreft Onderzoek "Knelpunten en oplossingen voor positie bouwconsument" 

Opdracbtnummer: 6280113014

Geachte heer^^^

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

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

Contactpersoon

Kenmartc
2013-0000515231

Ik ben bereid voor deze 
<imurh van| 
Inclusief 21% BTW.

z^ondradj^e werkelijk gemaakte kosten te vergoeden, dit 
txclusief, respectievelijk

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

U kunt uw betalingsverzoeken toezenden aan;
Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. Afdeling Financiële Administratie/DGWB/Bouwen
Postbus 20011
2500 EA Den Haag
o.v.v. opdracbtnummer 6280113014

Facturen die niet voorzien zijn van het juiste opdracbtnummer en factuuradres
kunnen niet in behandeling worden genomen.

1

Betalingen zuilen binnen 30 dagen na pntvangstdatum van de factuur 
jiaatsVrinden op uw rekeningnummer: IBAN ■■■■i■i■■■■len BIC 

ten name van SEO Economisch Onderzoek te Amsterdam.

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

Mocht u vragen hebben over de aftiandeling van uw factuur, dan kunt u contact 
opnemen met het servicenummer van de crediteurenadministratie van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (|

DIrectoraat-Seneraal 
Wonen en Bauwen
Directie Woningbouw

Kenmerk
2013-0000515231

Indien
schrifti

: akkoord bent met de inhpud van deze bhef, dient u mij dit 
der vermelding van bovengenoemde opdrachtnummer te berichten 

na ontvangst van deze brief.binnen twee

Hoogacinten 
de miniaër van 
namëns'oezèi

intienlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

SEO EconomischOnderzoek 
T.a.v. de heer^^l 
Roetersstraat 29 
1018 WB Amsterdam

Directorast-Generaal 
Wonen en Bauwen
Directie Bouwen

Turfmarkt 147 
Den Haag 
Posrtus 20011 
2500 W Oen Haag
Contactpersoon

l@minbzk.nl

Datum 2 oktober 2013
Betreft Acceptatie rapport Positie Bouwconsument

Kenmerk
2013-0000590501

Uw kenmerk
SEO rapport nr. 2013-59

Geachte heer^g

Hierbij bevestig ik de ontvangst van het rapport "Positie Bouwconsument" 
d.d. september 2013. Wij danken u voor de getoonde inzet. Het doet mij dan 
ook plezier u te berichten dat ik het rapport accepteer.

Uw slótfactuür d.d. 25 september is ontvangen en goedgekeurd. Het bedrac 
H^^^^^Jwordt naar bankrekeningnummer IBAN: |
BlcffÊÊ^^Ê ten name van SEO te Amsterdam overgemaakt.

Hoogachtend,

De minister voor Wonen en Rijksdienst 
Namens deze.

DirecteurBouwën
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Ijil, ; ■ ■ Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

DGWB/directie Bouwen
Datum

5 rebniari 2015

memo Besluitvormingsmemo aanvraag offerte onderzoek 
regeldruk wet kwaliteitsborging aan SIra Consulting

ABiileiding

In het kader van de aanbieding van het wetsvoorstel kwaliteitsborging van het 
bouwen moeten de effecten voor regeldruk worden berekend.

Voorstel

Er wordt alleen offerte aangevraagd bij Sira Consulting. In het verleden is 
meerdere keren gebleken dat Sira beter is toegerust voor een 
regeldrukberekening, dan andei^dviesbureaus.
De kosten bedragen maximaalH|||||| inclusief 21% BTW.
Er is budget voor het onderzoek opgenomen in het bestedingsplan 2015 
van directie Bouwen.

Ben je akkoord met dit voorstel?

Toelichting

In hoofdlijnen zijn de eisen aan het onderzoek:
De regeldrukberekening wordt alleen uitgevoend voor gevolgklasse 1 
waarvoor het stelsel het eerst in werking treedt. Voor de inwerkingtreding 
van andere gevoigklassen op een later tijdstip worden aparte 
regeldrukberekeningen uitgevoerd

- In de berekening worden meegenomen: de administratieve lasten voor 
burgers en bedrijven, de nalevingskosten voor burgers en bedrijven, de 
bestuurlijke lasten voor de overheid en de de legeskosten voor aanvragers 
van de Omgevingsvergunning.
Een uitgebreider overzicht van de beschrijving van de onderzoeksvraag is 

. opgenomen in de startnotitie.
Het onderzoek is afgerond uiterlijk de derde week van mei 2014 (22 mei 
2014). Dat is naar verwachting voldoende vroeg om het onderzoek 
tegelijk met het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aan te bieden.
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startnotitie onderzoek regeldrukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging (wkb)

5 februari 2015

Inleiding en dóël van startnotitie
De regering wil nog voor het zómeiteces 2015 het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen 
aan de Tweede Kamer sturen. Het wetsvoorstel dient te worden vergezeld van een berekening van 
de régèidrukeffeêteh.
Deze startnotitie beschrijft de onderzoeksvraag.

Concept onderzoeksvraag
Uitwerking wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is een kaderwet. Voor de invoering worden nadere regels geformuleerd in een (of 
meerdere) amvb.'Déze arhvb is er nog niet. De planning is dat de inhoud van de amyb wordt 
uitgéwéftct ih de période fèbruafi-fhèi 2015. Dè bedoeling is dat deze voorstellen tegelijk met het 
wetsvoorstel aan de Tweede Kamér wordt aangeboden, zodat de TK bij het debat over het 
wetsvoorsfel ook al een goéd bééld heeft van dé inhoud van de üitwérking.

Het wetsvoorstel'heeft in hoofdlijnen twee pellérs: (1) stelselwijziging kwaliteitsborging en (2) 
versterking positie bouwconsument Iri BW. Belde pellers worden meegenorhen In de berekening 
van de regeldrukeffecten. Daarnaast bevat het beleid nog een derde peiler: verbetering 
marktgerichtheid marktpartijen door niet-wéttélijke instrumentent Dat is te zien als flankerend 

"belèid van zowel-rijksovefheid ais fnafktpartijéh zelf. Nu worden voorbereid een benchmark voor 
de kwaliteit van het werk van aannemers éri ópleverdössier voor de bouwconsument. Het is nu nog 
niet te zéggen of dié niet-wettelijke instrumenten ook een rol spelen bij de uiteihdelijke 
règéldruk'éffécten; Wé vragen het uitvoerende onderzoeksbureau wel hief een oog op té houden. 
BZk houdt hét uitvoerende onderzoeksbureau hiervoor op de hoogte van de ontwikkelingen.

De stelselw/ijziging zal om te beginnen worden'ingevoerd voor de categorie éénvoudige 
bouwwerken. Dat zijn ruwwég grondgebonden eengezinswoningen en éénvoudige 
bedrijfsgebouweri (bedrijfshallèh, agrarische gebouwen). Het gaat'dan om vergünnlngplichtige 
nieuwbouw en verbouw. De BW-maatrëgelen 'worden in één kèer voor de hele bouw ingevoerd.

Het is de bedoeling dat de berekening van dé regeldrukeffecten wordt gemaakt op basis van het 
wetsvoorstél gecorhbinéërd mét dé üitgéwerkté inhoud van de algemene maatregel van bestuur 
(dus nog niét de arhvb zelf). Déze inhoud véh de afnvb wordt uitgewerkt in de periode febfuari-mei 
2015. Het uitvoerende ohdèrzoéksbüfëau zal goed op de hoogte wórden gehóuden van de 
ontwikkélihg van déze uitwerking van nadere régéls, zodat dié kunnen worden verwerkt In de 
regeldrukbérekènihgën. •
Belangrijke punten 'die pér amvb (of lagere regélgévlng) worden uitgewérkt, zijn:

Criteria voor instrumenten van kwaliteitsborging 
Taken toelatingsorganisatie (staat grotendeels al in wet)
Financiering toelatingsorganisatie: bélang'rijk 'voor nalevingskósten 
Taken gemeente bij vergunningaanvraag en gereedrhélding'
Indièhihgsvéfêistèn bij vèfgühhing'aanvraag en géféedmëlding 

Deze lijst wordt mógelijk'rio'g uitgèbrêid.
Een belangrijk discÜssi'èpuht Is v^t èf gebéurt met de leges. Dé'ómgevingsvefgunning blijft 
béstaan; alléén de tóéts'óp de böuwtech'nlsche vóorschflfteévefdwijht. Volgens 'onderzoek 
üitgevóefd lh’opdracht van BZK^(ÉGÓfys, MKBA, september 2013) is déze bouwkündige toets 43% 
van de totale kosten voor dé ófhgévingsver'gunhihg. Daarnaast is«er spraké-van kmissubsidiëring 
tussen grote en kleine vergunningaanvragen. Ef'is mÓgélijk een effect va'n déTinvöering van het 
stelsel op léges'vöór dé rhëér cómpléxé'b'ouwwerk*eh:>Het is hu nog niet düidêlijk hoé ditiproces 
verder gaat verlopen. BZK hóudt het uitvoé'rènd ondefzoéksbuféau daar van öp'de'hoogte.

Startnotitie
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Definities ^
BZK wil voor de introductie van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen de volgende 
lasten laten berekenen:

Administratieve lasten - de kosten voor burgers en bedrijven om te voldoen aan 
informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. Het gaat 
om het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en teij,beschikking,rtellen van 
informatie. Voor. burgers dient ook de beriodigde tijd voor het voldoen aan de 
informatieverplichting te worden bepaald. ,
Voorbeeld: om een vergunning voor het bouwen aan te vragen dient rnen gegevens en 
bescheiden aan te leveren aan het bevoegd gezag om aan te tonen dat aan de geldende 
wet- en regelgeving wordt voldaan. De kosten (en de tijd) gemoeid met het aanleveren van 
gegevens en bescheiden zijn administratieve lasten. t.,. v
Bestuurlijke lasten - alle kosten die een bestuuf^sorgaan heeft om zijn wettelijke taak uit te 
(kunnen) voereji. . , - ■ .
Voorbeeld:.het bevoegd gezag moet voor het beoordelen van een vergunningaanvraag 
voor,het bouwen het bouwplan toetsen op'de wet- en regelgeving, De kosten die hiermee 
gemoeid zijn voor het bevoegd gezag zijn bestuurlijke lasten. ,
Initiële nalevingskosten (en -baten) - de kosten voor-burgers en bedrijven om Inhoudelijk 
aan de. wet- en regelgeving van de overheid te voldoen (indien voorschriften worden 
aangepast, kunnen kosten zowel hoger als lager zijn dan vóór de aanpassingen in de 
regelgeving). Hiermee worden incidentele lasten en baten onderscheiden van structurele 
lasten en baten..
Voorbeeld: om inhoudelijk te voldoen aan voorschriften de isolatie van gebouwen, moet 
men een bepaalde hoeveelheid isolatiemateriaal toepassen. De initiële kosten gemoeid met 
hettoepassen van de isolatie zijn nalevingskostein.
Óverige nalevingskosten (en -baten) t de kosten,voor burgers en bedrijven om inhoudelijk 
aan de wet- en regelgeving van de overheid te blijven voldoen (indien voorschriften worden 
aangepast, kunnen kosten zowel hoger als lager zijn dan vóór de aanpassingen in de 
regelgeving).
Voorbeeld ; naast injtiële kosten voor het plaatsen van een installatie zijn .er. voor. . 
installaties pok onderhoudskosten nppdzakelijk. De kosten gemoeid met onderhoud dienen 
in beeld gebracht té worden gedurende een relevante en nader te motiveren periode. 
Bedrijfseffecten - alle rnogelijke effecten voor het.bedrijfsleyen..
Voorbeeld: wanneer bij het aanwijzen van nieuwe normen bepaalde producten van 
bedrijven niet meer voldoen, kunnen deze,^bedrijven (kpstbare) aanpassingen moeten doen 
in hun.bedrijf(sproces) om producten te kunnen leveren die voldoen aan nieuwe normen. 
Bijvoorbeeld wanneer er standaardmaten worden gehanteerd voor trappen en de normen 
hiervoor worden gewijzigd waardoor deze standaardmaten niet meer voldoen. Het 
aanpassen van het productieproces kost het bedrijf geld. Deze kosten.zijn bedrijfseffecten. 

Het is belangrijk dat er duidelijkheid is over de soorten lasten die worden meegenomen en de 
definitie daarvan. Daarom wordt daar in de onderzoeksvraag al aandacht aan besteed..

Vervolgstappen
Het onderzoek zal in hoofdlijneni^als yolgt plaatsvinden:

Opdrachtverlening: febmari 2015
Definitie regeldruk, in overleg met TGR en EZ door uiWoerend pnderzoeksbureau-BZK. 
Vaststellen uitgangspunten nulmeting door BZK en ui^oerenjl^ondérzpeksbureau. 
Stapsgewijs berekenen.regeldrukeffecten, parallel,aan uitwerking Jnhoiid amvb 
De.eerste fase wordt ypóral besteed aan het afpellen van vyat enaan lasten en opbrengsten 
is y<^r.eenduidige interpretatie. Dat yarieert yan.directe kosten, in te huren deskundigheid, 
bijkomende, kosten, als 'pakken papier' tpt minder/meer kosten door 
gewljzigde/veriengde/yerkorte proce^ures/prpeessen,. > v
Tijdens deze,fese voert het uityoérend;qnderapek5bureau gesprèkken met partijen in het 
veld^ HiertDijigeeft BZK ook contacten aan voor tè^yperen.gesprekken. ,
Alvorens het uitvoerend onderzoeksbureau begint met berekeningen worden de
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uitgangspunten vastgelegd met BZK.
Na 1® berekening is er overleg tussen het uitvoerend onderzoeksbureau en BZK om de 
belangrijkste bepalende factoren in de berekeningen te bespreken. Daarna kunnen verdere 
berekeningen plaatsvinden voor met name de grote effecten.
Afronding onderzoek: medio mei 2Ó15 (afhankelijk van tempo van uitwerking amvb en van 
politieke behoefte).
Tijdens het onderzoek Is op één moment presentatie voor de Stuurgroep Kwaliteitsborging 
(bij afronding onderzoek presentatie concept eindresultaten).
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Uitvoeringsorganisatie 
Bedrijfsvoering Rijk
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Bijlagen in CTM

Elektronisch irivulleri?en/ Óf toe tës:Voeqén d6orJeverénciér)in CTM,... i.i., ; 4
Billaqe 1 Formulier Algemene gegevens Conform biiqevoeqd format

Bijlage 3 Format opgave prijsstelling Conform bijgevoegd format/vormvrij (in 
PDF, rechtsqeidig ondertekend)

Akkoordverklaring Concept overeenkomst In CTM
Akkoordverklaring ARVODI2014 Ih CTM

iAchterorohdjinfÓrmatiè VÓOPdé lëverahciëiT ^ i ^ " ' ï ; • ^ ^ '
Bijlage A Concept overeenkomst
Bijlage D CTM - Leveranciershandleidinq
Bijlage E CTM - Veel gestelde vragen door leveranciers
CTM ARVODI2014 '
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Begrippenlijst (indien van toepassing)

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

Aanbestedingswet 2012

Beoordelingscommissie

Combinant

Combinatie

Contactpersonen

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

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

Lid van een Combinatie.

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

Proces:
UBRIHIS
^^g^^^ginkoopadviseur
Telefoonnummer:^^^H^BÉBH
E-mailadres: |

Inhoudelijk:

l@rijksoverheid.nl

Telefoonnummer: | 
E-mailadres: I l@minbzk.nl

CTM

Economisch meest 
voordelige inschrijving 
(EMVI)

Eigen verklaring 
aanbestedingen

Eisen

Geschiktheideisen

UBRIHIS

Inschrijver

Offerte

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

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

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

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

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

De Haagse Inkoop Samenwerking is het Inkoop Uitvoeringscentrum 
van een aantal ministeries. UBR|HIS begeleidt voor Opdrachtgever 
deze offerteprocedure. Zie voor meer informatie 
http://www.ubriik.nl/orQanisatieonderdelen/ubr-his.

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

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

Offerteaanvraag: Onderzoek regeldrukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging (wkb) 
201400114.117.016

4 van 13



Offerteaanvraag

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Overeenkomst 

Potentiële Inschrijver 

Subgunningcriteria

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

De Staat der Nederlanden, in casu, het Ministerie van BZK. 1 
begeleiding van het traject verloopt vanuit de directie Bouwen,

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

De overeenkomst die deel uitmaakt van de Offerteaanvraag.

De organisatie die de Offerteaanvraag heeft gedownload vla CTM.

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

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

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

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

1.2. Inleiding
De regering wil nog voor het zomerreces 2015 het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen 
aan de Tweede Kamer sturen. Het wetsvoorstel djent te worden vergezeld van een berekening van 
de regeldrukeffecten.

1.3. Onderzoeksvraag
Uitwerking wetsvoorstel
Het wetsvoorstel is een kaderwet. Voor de invoering worden nadere regels geformuleerd in een (of 
meerdere) amvb. Deze amvb is er nog niet. De planning is dat de inhoud van de amvb wordt 
uitgewerkt in de periode februari-mei 2015. De bedoeling is dat deze voorstellen tegelijk met het 
wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, zodat de TK bij het debat over het 
wetsvoorstel ook al een goed beeld heeft van dé inhoud van de uitwerking.

Het wetsvoorstel heeft in hoofdlijnen twee peilers: (1) stelselwijziging kwaliteitsborging en (2) 
versterking positie bouwconsument in BW. Beide peilers worden meegenomen in de berekening van 
de regeldrukeffecten. Daarnaast bevat het beleid nog een derde peiler: verbetering marktgerichtheid 
marktpartijen door niet-wettelijke instrumenten. Dat is te zien als flankerend beleid van zowel 
rijksoverheid als marktpartijen zelf. Nu worden voorbereid een benchmark voor de kwaliteit van het 
werk van aannemers en opleverdossier voor de bouwconsument. Het is nu nog niet te zeggen of die 
niet-wettelijke instrumenten ook een rol spelen bij de uiteindelijke regeldrukeffecten. We vragen het 
uitvoerende onderzoeksbureau wel hier een oog op te houden. B2K houdt het uitvoerende 
onderzoeksbureau hiervoor op de hoogte van de ontwikkelingen.

De stelselwijziging zal om te beginnen worden ingevoerd voor de categorie eenvoudige bouwwerken. 
Dat zijn ruwweg grondgebonden eengezinsv/oningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen (bedrijfshallen, 
agrarische gebouwen). Het gaat dan om vergunningplichtige nieuwbouw en verbouw. De BW- 
maatregelen worden in één keer voor de hele bouw ingevoerd.

Het is de bedoeling dat de berekening van de regeldrukeffecten wordt gemaakt op basis van het 
wetsvoorstel gecombineerd met de uitgewerkte inhoud van de algemene maatregel van bestuur (dus 
nog niet de amVb zelf). Deze inhoud van de amvb wordt uitgewerkt in de periode februari-mei 2015. 
Het uitvoerende onderzoeksbureau zal goed op de hoogte worden gehouden van de ontwikkeling van 
deze uitwerking van nadere regels, zodat die kunnen worden verwerkt in de regeldrukberekeningen. 
Belangrijke punten die per amvb (of jagere regelgeving) worden uitgewerkt, zijn:

Criteria voor instrumenten van kwaliteitsborging 
- Taken toelatingsorganisatie (staat grotendeels al in wet)

Financiering toelatingsorganisatie: belangrijk voor nalevingskosten 
Taken gemeente bij vergunningaanvraag en gereedmelding 
Indieningsvereisten bij vergunningaanvraag en gereedmelding 

Deze lijst wordt mogelijk nog uitgebreid.
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Een belangrijk discussiepunt is wat er gebeurt met de leges. De omgevingsvergunning blijft bestaan, 
alleen de toets op de bouwtechnische voorschriften verdwijnt. Volgens onderzoek uitgevoerd in 
opdracht van BZK (Ecorys, MKBA, september 2013) is deze bouwkundige toets 43% van de totale 
kosten voor de omgevingsvergunning. Daarnaast is er sprake van kruissubsidiëring tussen grote en 
kleine vergunningaanvragen. Er is mogelijk een effect van de invoering van het stelsel op leges voor 
de meer complexe bouwwerken. Het is nu nog niet duidelijk hoe dit proces verder gaat verlopen. BZK 
houdt het uitvoerend onderzoeksbureau daar van op de hoogte.

Het onderzoek wordt in eerste instantie uitgevoerd voor gevolgklasse 1 voor de stelselwijziging en 
alle bouwwerken voor de BW-maatregelen. Daarnaast wordt SIra gevraagd om als meerwerkoptie uit 
te werken onderzoek van de invoering van het stelsel voor de gevolgklassen 2 en 3.

Definities
BZK wil voor de introductie van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen de volgende 
lasten laten berekenen:

Administratieve lasten - de kosten voor burgers en bedrijven om te voldoen aan 
informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. Het gaat dm 
hét verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie. 
Voor burgers dient ook de benodigde tijd voor het voldoen aan de informatieverplichting te 
worden bepaald.
Voorbeeld: om een vergunning voor het bouwen aan te vragen dient men gegevens en 
bescheiden aan te leveren aan het bevoegd gezag om aan te tonen dat aan de geldende wet
en regelgeving wordt voldaan. De kosten (en de tijd) gemoeid met het aanleveren van 
gegevens en bescheiden zijn administratieve lasten.
Bestuurlijke lasten - alle kosten die een bestuursorgaan heeft om zijn wettelijke taak uit te 
(kunnen) voeren.
Voorbeeld: het bevoegd gezag moet voor het beoordelen van een vergunningaanvraag voor 
het bouwen het bouwplan toetsen op de wet- en regelgeving. De kosten die hiermee gemoeid 
zijn voor het bèvoegd gezag zijn bestuurlijke lasten.
Initiële nalevingskosten (en -baten) - de kosten voor burgers en bedrijven om inhoudelijk 
aan de wet- en regelgeving van de overheid te voldoen (indien voorschriften worden 
aangepast, kunnen kosten zowel hoger als lager zijn dan vóór de aanpassingen in de 
regelgeving). Hiermee worden incidentele lasten en baten onderscheiden van structurele 
lasten en baten.
Voorbeeld: om inhoudelijk te voldoen aan voorschriften.de isolatie van gebouwen, moet men 
een bepaalde hoeveelheid isolatiemateriaal toepassen. De initiële kosten gemoeid met het 
toepassen van de isolatie zijn nalevingskosten.
Overige nalevingskosten (en -baten) - de kosten voor burgers en bedrijven om inhoudelijk 
aan de wet- en regelgeving van de overheid te blijven voldoen (indien voorschriften worden 
aangepast, kunnen kosten zowel hoger als lager zijn dan vóór de aanpassingen in de 
regelgeving).
Voorbeeld: naast initiële kosten voor het plaatsen van een installatie zijn er voor installaties 
ook onderhoudskosten noodzakelijk. De kosten gemoeid met onderhoud dienen in beeld 
gebracht te worden gedurende een relevante en nader te motiveren periode.
Bedrijfseffecten - alle mogelijke effecten voor het bedrijfsleven.
Voorbeeld: wanneer bij het aanwijzen van nieuwe normen bepaalde producten van bedrijven 
niet meer voldoen, kunnen deze bedrijven (kostbare) aanpassingen moeten doen in hun 
bedrijf(sproces) om producten te kunnen leveren die voldoen aan nieuwe normen. 
Bijvoorbeeld wanneer er standaardmaten worden gehanteerd voor trappen en de normen 
hiervopr worden gewijzigd waardoor deze standaardmaten niet meer voldoen. Het aanpassen 
van het productieproces kost het bedrijf geld. Deze kosten zijn bedrijfseffecten.

Het is belangrijk dat er duidelijkheid is over de soorten lasten die worden meegenomen en de 
definitie daarvan. Daarom wordt daar in de onderzoeksvraag al aandacht aan besteed.

Vervolgstappen
Het onderzoek zal in hoofdlijnen als volgt plaatsvinden:

Opdrachtverlening:.week 10. 2015
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Definitie regeidruk, in overleg met TCR en EZ door uitvoerend onderzoeksbureau-BZK. 
Vaststellen uitgangspunten nulmeting door BZK en uitvoerend onderzoeksbureau.
Stapsgewijs berekenen regeldrukeffecten, parallel aan uitwerking inhoud amvb 
De eerste fase wordt vooral besteed aan het afpellen van wat er aan lasten en opbrengsten is 
voor eenduidige interpretatie. Dat varieert van directe kosten, in te huren deskundigheid, 
bijkomende kosten als 'pakken papier' tot minder/meer kosten door 
gewijzigde/verlengde/verkorte procedures/processen.
Tijdens deze fase voert het uitvoerend onderzoeksbureau gesprekken met partijen in het 
veld. Hierbij geeft BZK ook contacten aan voor te voeren gesprekken.
Alvorens het uitvoerend onderzoeksbureau begint met berekeningen worden de 
uitgangspunten vastgelegd met BZK.
Na 1® berekening is er overleg tussen het uitvoerend onderzoeksbureau en BZK om de 
belangrijkste bepalende factoren in de berekeningen te bespreken. Daarna kunnen verdere 
berekeningen plaatsvinden voor met name de grote effecten.
Afronding onderzoek: mei 2015 (afhankelijk van tempo van uitwerking amvb en van politieke 
behoefte).

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

1.4. Het doel van de offerteprocedure
Doel van de offerteprocedure is het sluiten van een Overeenkomst met een leverancier voor het 
verrichtén van dienstverlening. De Overeenkomst zal worden gesloten met de Inschrijver die de 
economisch meest voordelige inschrijving heeft ingediend.

De intentie is om de Overeenkomst zo snel mogelijk van kracht te laten worden. De Overeenkomst zal 
een looptijd hebben van 3 maanden.

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

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

• Telefoon(tijdens kantooruren van 08.00 tot 17.30 uur)
• E-mail: ^^^B|@ctmsolution.nl

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

Opdrachtgever en UBR|HIS zijn niet aansprakelijk voor storingen in CTM.

Offerteaanvraag: Onderzoek regeldrukeffecten wetsvoorstel kwaliteitsborging (wkb) 
201400114.117.016

8 van 13



2. De offerte procedure
2.1. Inkoopstrategie
Opdrachtgever hanteert voor deze opdracht de volgende inkoopstrategie. Deze strategie is gebaseerd 
op de bepalingen van de Aanbestedingswet (Aw) en de volgende overwegingen.

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

Het indienen van een Offerte onder voorwaarde is niet toegestaan.

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

/Planning. V ■ ’ ■ . Uiterste datum
Verzending Offerteaanvraag Woensdag 18 februari 2015
Indienen Offerte tot uiterlijk woensdag 25 februari 2015

12.00 uur
Bekendmaking resuitaat gunning Week 10
Gunning Overeenkomst Week 10
Verwachte ingangsdatum Overeenkomst zsm

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

Indien een ondernemer een klacht heeft over deze offerteaanvraag of over deze procedure, kan de 
ondernemer gemotiveerd een klacht indienen bij het kiachtenmeldpunt van UBR|HIS: 
gmHH^^^^^gj^njksgyerheidmi.

Voor de afhandeiing van kiachten wordt de standaard voor kiachtafhandeiing gebruikt zie: 
htto://www. Dianoo.nl/document/7583/advies-kiachtafhandeiing-bii-aanbesteden 
(n.b. Een klacht is geen verzoek om inlichtingen)

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

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

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

Opdrachtverlening en coördinatie
Opdrachtverlening en projectcoördinatie ligt bij 
Bouwen.

het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de directie

Facturatie
Betalingen vinden, op basis van werkelijk gemaakte kosten tot 80% van het totaalbedrag 
maandelijks achteraf piaats. Het restant wordt voidaaii na acceptatie van de diensten.

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

2.6. Formele eisen ten aanzien van de Offerte
De binnengekomen Offertes dienen te voidoen aan de formele eisen, weike ten aanzien van de Offerte 
zelf zijn gesteid. Hierbij moet men denken aan de tijdige ontvangst, voiledigheid en 
gestanddoeningstermijn.

De onderstaande formele eisen zijn van toepassing:
• De Offerte dient tijdig, d.w.z. uiterlijk op woensdag 25 februari 2015 om 12.00 uur in 

CTM te worden aangeboden. Offertes die na deze siuitingstermijn worden aangeboden, zulien 
niet beoordeeld worden. Het risico van vertraging is voor Inschrijver. Ook Offertes die niet via 
CTM aangeboden zijn, worden niet beoordeeid;

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

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

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

• De Offerte en aile verdere correspondentie en communicatie, met inbegrip van de 
correspondentie en communicatie die gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
piaatsvinden, dienen te geschieden in de Nederiandse taal.

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

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

Ten aanzien van CTM is het volgende van belang:

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

• Voortgangsbalk
De Potentiële Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van zijn 
Offerte en de aanwezigheid van alle gevraagde stukken in CTM. Het systeem controleert door 
middel van een zogenaamde voortgangsbalk voor u of alle gestelde vragen beantwoord zijn, 
maar controleert niet óf alle gevraagde bijlagen geüpload zijn. Aan de status van de 
voortgangsbalk kunnen dus geen rechten worden ontleend betreffende de volledigheid van uw
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Offerte. Indien in een iatere fase biijkt dat onjuiste en/of onvoliedige informatie is verstrekt, 
wordt de Offerte terzijde geiegd.

• Toevoegen bijlagen/beantwoording van eisen en wensen (tijdigheid)
De Potentiële Inschrijver is zelf vèrantwoordelijk voor het tijdig beginnen met het 
beantwoorden van de eisen en wensen en het uploaden van de gevraagde bijiagen in CTM. 
Eventueie vertragingen te wijten aan bijvoorbeeld de internetverbinding van de Potentiëie 
Inschrijver zijn voor rekening en risico van de Potentiële Inschrijver.

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

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

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

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

1. Aanbiedingsbrief

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

2. Aigemene gegevens van de aanbieder conform formulier bijiage 1 (voegen onder 
hoofdstuk 1 van de offerte)

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

4. Opgave van de uitvoerende personen weike beiast worden met deze opdracht, met 
overlegging van CV's van dezë personen: (voegen onder hoofdstuk 3 van de offerte)

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

6. Prijs: (voegen ais bijiage,(separaat document) bij de offerte)

• Opdrachtgever wenst de opdracht op basis van een resuitaatverplichting uit te voeren
• U dient aan te geven wat de totaie maximaie prijs is voor de opdracht conform het opgesteide 

pian van aanpak.
• Geef een gedetailieerde specificatie van de prijs. In de specificatie dient in ieder gevai duidelijk 

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

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

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

• Aile prijzen dienen gesteld te zijn in euro's excl. BTW.

Offerteaanvraag: Onderzoek regeidrukeffecten wetsvoorstei kwaiiteitsborging (wkb) 
201400114.117.016
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Rrmanaam Inschrijver: SIRA Consulting B.V.

Onderzoek naar budgetten en saménwerking lokale rekenkamers en
rékenkamercommissies

Kostensoort 
Fase 1
Projectverantwoordelijke
Projectleider / senior consultant
Junior consultant

Fase 2
Projectverantwoordelijke
Projectleider / senior consultant
Junior consultant

Fase 3
Projectverantwoordelijke
Projectleider / senior consultant
Junior consultant

Fase 4
Projectverantwoordelijke
Projectleider / senior consultant
Junior consultant

(Uur-)Tarief TotaalEenheid Hoeveelheid
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Totaal
Totale offertesom (waarvoor 
deze opdracht door inschrijver 
wordt üitgevoertl)

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

Rrmanaam Inschrijver: SIRA Consulting B.V. 

Naam rechtsgeldig ondertekenaar -IBHUI

Functie - Directeur SIRA Consulting B.V.

Plaats en datum - NIeuwegeIn, 27 februari 2015 

Handtekening
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SIRA Consulting B.V. 
Cdiionbaan M G-1 
3439 MN Nieuwegein

SIRAconsulting

Telefoon:

www.siraconsulting.nl

Aan: Ministerie van Binnenl3mdse Zaken en Koninkrijksrelaties
UBR/HIS 
T.a.v. de heer|
Postbus 20011 
2500 EA Den Haag

Datum: 27 februari 2015
Kenmerk: Off R014-070 BZK Regeldruk kwaliteitsborging bouw vl.0
Betreft: Offerte voor het project ‘Regeldrukeffecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’

Geachte heer^^^H

Graag voldoen wij aan uw verzoek een offerte uit te brengen voor het project ‘Regeldrukeffecten Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen \ Wij baseren onze offerte op uw offerteaanvraag van 18 februari 
2015 met het kenmerk 2015CX}114.117.016.

Voor deze offerte hebben wij gebruik gemaakt van onze expertise in het identificeren en kwantifice
ren van de effecten op de regeldruk door het wijzigen van regelgeving. In het bijzonder verwijzen wij 
naar de onderzoeken naar verwachte lasteneffecten van het Bouwbesluit die wij voor het ministerie 
van BZK hebben uitgevoerd. In bijlage I van deze offerte is een overzicht opgenomen van de belang
rijkste referenties en projecten die onze kennis en vaardigheden onderbouwen.

In hoofdstuk 4 van deze offerte hebben wij ook een optie beschreven voor het uitbreiden van de 
meting met de regeldrukgevolgen voor het gehele stelsel. Dit is geen onderdeel van de gevraagde 
opdracht, maar ons inziens biedt het meenemen hiervan duidelijk efficiëntievoordelen en kan het een 
kostbaar separaat onderzoek in een later stadium voorkomen.

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

In afwachting van iw nadere berichten tekerien wij,

I directeur

SIRA Consulting - Off R014-070 BZK Regeldruk kwaliteitsborging bouw v1.1
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1 Algemene gegevens van de aanbieder
1. Naam onderneming SIRA Consulting B.V.

2. Bezoekadres Edisonbaan 14 G-1, Nieuwegein

3. Postcode bezoekadres 3439 MN.

1
4. Plaats bezoekadres (land) Nederland

5. Postadres Edisonbaan 14 G-1

6. Postcode postadres 3439 MN

7. Plaats postadres (land) Nieuwegein (Nederland)

8. De IBAN en BIC-code van de bankre
kening waarop eventuelè betaling gaat
plaatsvinden.

9. Naam contactpersoon^

10. Functie contactpersoon Directeur SIRA Consulting

11. Telefoonnummer contactpersoon

SIRA Consulting
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12. E-mail adres contactpersoon ^^^ai^irpconsuitinq.nl

13. Naam en functie van de functionaris
die bevoegd is de Overeenkomst te 
ondertekenen

Directeur SIM Consulting

SIRA Consulting
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2 Plan van Aanpak

2.1 Inleiding

Nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt een nieuw stelsel van kwali
teitsborging voor het bouwen voor. De regering wil nog voor het zomerreces het wetsvoorstel aan de 
Tweede Kamer sturen; Met deze wet wordt het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen 
geïntroduceerd. In dit stelsel wordt:

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

□ Voorzien in een verstërking van de privaatfechtelijke positie van de bouwconsument, middels 
enkele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek.

De stelselwijziging wordt allereerst ingevoerd voor de categorie eenvoudige bouwwerken. Dat zijn 
ruv/weg grondgebonden eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen (bedrijfshallen, agrari
sche gebouwen). Het gaat dan om vergunningplichtige nieuwbouw en verbouw. De maatregelen die 
via het Burgerlijk Wetboek worden getroffen, worden in één keer voor de gehele bouw ingevoerd. 
Wijziging ten opzichte van de huidige situatie betreft onder andere dat bij de aanvraag om een omge- 
vingsvergunning voor het bouwen niet langer gegèvens worden verlangd waaruit blijkt dat het bouw
werk voldoet aan technische voorschriften. Aangetoond moet worden met welk toegelaten instrument 
en met welke gerechtigde kwaliteitsborger wordt gewerkt. Gebruik dient te worden gemaakt van een 
instrument voor kwaliteitsborging onder de voorwaarden:

□ Dat het is toegelaten door de toelatingsorganisatie (een in het leven te roepen ZBO).

□ Dat het geschikt is voor de risicoklasse van het bouwwerk (nu alleen eenvoudigè bouwwerken).

□ Dat het wordt toegepast door een daartoe gerechtigde kwaliteitsborger.

Regeldrukeffecten gevdjzigde wet- en regelgeving
Voor alle wijzigingen van wet- en regelgeving moet inzichtelijk worden gemaakt welke effecten dit 
heeft op de lasten voor bedrijven, burgers en de overheid zelf. Deze effecten moeten zoveel mogelijk 
kwantitatief worden beschreven in de toelichting bij deze wijzigingen.

Om inzicht te krijgen in de lasteneffecten van de voorgenomen wijzigingen heeft de directie Bouwen 
van het ministerie van BZK aan SIRA Consulting gevraagd een offerte in te dienen voor de uitvoering 
van het project ‘Regeldrukeffecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’.

In dit project worden de effecten bepaald die de voorgenomen wijzigingen hebben op:

□ de administratieve lasten (AL) voor burgers en bedrijven;

□ de nalevingskosten (NK) voor burgers en bedrijven;

□ de bestuurlijke lasten (BL) voor de overheid;

□ de legeskosten voor aanvragers van de Omgevingsvergunning.
Overige effecten op de markt worden bepaald aan de hand van de Bedrijfseffectentoets’. Voor zover 
van toepassing wordt onderscheid gemaakt tussen het verdienende en het betalende bedrijfsleven.

' Nieuw beleid en regelgeving kunnen uiteenlopende (financiële) gevolgen met zich meebrengen. Deze gevolgen 
moeten in de toelichting bij het wetsvoorstel worden beschreven aan de hand van de uitkomsten van de verschil
lende wetgevingstoetsen die zijn opgenomen in het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving (lAK). Het lAK 
biedt beleidsmakers en wetgevingsjuristen de normen waaraan goed beleid en goede regelgeving moéten voldoen. 
Onderdeel van het lAK is de Bedrijfseffectentoets (BET). Beantwoording van de negen BET-vragen toetst de voor
genomen regelgeving op de te verwachten bedrijfseffecten voor ondernemend Nederland.
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Doelstellingen
De doelstellingen van het project 'Regeldrukeffecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwén' luiden:

1.

2.

3.

Het identificeren van de effecten van de voorgenomen wijzigingen en verplichtingen die het 
nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen tot gevolg heeft op de AL en NK voor 
burgers en bedrijven, de BL van de overheid en de leges voor vergunningaanvragers.

Het, met behulp van de methodiek van het Standaard Kostenmodel, kwantificeren van de 
geïdèntificeerde effecten op de AL en NK voor burgers en bedrijven, de BL van de overheid en 
de leges voor vergunningaanvragers.

» Het toetsen van de voorgenomen regelgeving op de te verwachten bedrijfseffecten voor onder
nemend Nederland, aan de hand van de vragen uit de Bedrijfseffectentoets.

In de inleiding is benoemd dat de stelselwijziging allereerst wordt ingevoerd voor de categorie een
voudige bouwwerken (gevolgklasse 1). Bovenstaande doelstellingen hebben dientengevolge uitsluitend 
betrekking op de gevolgen die de stelselwijziging heeft op deze categorie bouwwerken.

Voor zover van toepassing wordt bij bovenstaande doelstellingen onderscheid gemaakt tussen het 
verdienende bedrijfsleven enerzijds en het betalende bedrijfsleven anderzijds.

SIRA Consulting
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2.3 Projectresultaten

Tijdens het project ‘Regeldrukeffecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ worden per fase de 
volgende resultaten opgeleverd.

Tabell. Onderzoeksresultaten per fase.

Resultaat

Een met de opdrachtgever afgestemd plan van aanpak, met daarin:

■ een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden van hét project;

• de randvoorwaarden, definities, uitgangspunten en planning voor het project, 
met nadruk op het projectverloop, dat' parallel loopt aan de ontwikkeling van de 
onderliggende (uitvoerings)regelgeving;

• de lijst van de te interviewen orgaiiisaties en respondenten;

• een aanzet voor een bronnenlijst ten behoeve van het bureauonderzoek.

Een eerste conceptrapport met daarin de resultaten van het bureauonderzoek tot dan 
toe. Dit tussenrapport omvat ten minste:
• een beschrijving van elk van de tot dan toe bekende voorgenomen wijzigingen 

met nadruk op de effecten die elke wijziging heeft op de AL, NK, BL en leges;

• een overzicht van de tot dan toe bekende verplichtingen waarmee gemeenten, 
burgers en bedrijven te maken krijgen.

Een concept 'Kostenmodel Kwaliteitsborging voor het bouwen’, waarmee met be
schikbare gegevens zo mogelijk een eerste berekening is gemaakt van de regeldruk.

Een tweede conceptrapport waarin, in aanvulling op het eerste rapport en voor zover 
de parallelle ontwikkeling van de onderliggende regelgeving dat toelaat, de resulta
ten van het praktijkonderzoek zijn samengevat. Hierbij worden onderscheiden:

• de kwalitatieve resultaten uit de interviews;
• de kwantitatieve gegevens, geverifieerd in interviews;

• een eerste beantwoording van de vragen uit de Bedrijfseffectentoets.

Het definitieve 'Kostenmodel Kwaliteitsborging voor het bouwen’, waarin de op basis 
van het praktijkonderzoek aangevulde en gevalideerde berekening van regeldrukef
fecten is opgenomen voor elk van de wijzigingen.

Het definitieve, met de opdrachtgever afgestemde, eindrapport waar in ieder geval:

• Inzicht wordt gegeven in de verplichtingen die de Wet Kwaliteitsborging voor het 
bouwen omvat en de wijze waarop deze verplichtingen worden uitgevoerd.

■ Kwantitatief inzicht wordt gegeven in de effecten van deze verplichtingen, ge
kwantificeerd voor de AL, BL, NK en leges.

■ Kwalitatief inzicht wordt gegeven, in de gevolgen van de wet voor de bouw en 
projectontwikkeling, en de (overige) effecten op de markt, aan de hand van de 
Bedrijfseffectentoets.

Voor zover van toepassing wordt in alle resultaten onderscheid gemaakt tussen het 
verdienende en het betalende bedrijfsleven.
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2.4 Uitgangspunten

Om veilig te stellen dat de doelstellingen van het project worden gerealiseerd, wordt een aantal 
uitgangspunten gehanteerd. Aan het begin van het project worden deze uitgangspunteri besproken 
met de projectleider van de opdrachtgever. De onderstaande uitgangspunten voor het onderzoek zijn 
gebaseerd op onze ervaringen met eerder uitgevoerde onderzoeken naar de lasteneffecten van veran
deringen in wet- en regelgeving.

□ Gebruik de landelijke methodieken voor het meten van lasteneffecten

Voor de vergelijkbaarheid van de verschillende resultaten binnen het project, maar ook de 
vergelijkbaarheid met andere lastenmetingen is het van belang om gebruik te maken van de 
landelijke meetmethodieken. In het projert wordt daarom gebruik gemaakt van de methodiek 
van het Standaard Kostenmodel' (SKM). In het onderstaande kader wordt dit nader toegelicht 
per type effect. Het SKM biedt verder het voordeel dat alle gegevens in het model herleidbaar 
zijn naar de brongegevens en alle uitgevoerde berekeningen transparant zijn.

Kader 1. Stcindaard Kostenmodelten en meetmethodieken.

Standaardkostenmodel administratieve lasten bedrijven

•iVoor de berekening van de AL voor bedrijven is een methode opgesteld door de Regiegroep Regeldruk; 
tdle Is vastgelegd in het document ‘Meten is Weten II’ (2008). Voor de berekening dient gebruik te wor
den gemaakt van het ‘Standaardkostenmodel administratieve tasten bedrijven’. De originele methodiek 
is onder meer door SIRA Corttulting voor het ministerie van Financiën ontwikkeld.

Standaardkostenmodel administratieve lasten burger

Voor het bepalen van de AL-effecten voor burgers dient gebruik te v/orden gemaakt van het ‘Standaard
kostenmodel administratieve lastendruk burger’. Deze methodiek en het standaardkostenmodel zijn In 
2005 ontwikkeld door SIRA Ccmsulting in opdracht van het ministerie van BZK.

Standaardkostenmodel nalevingskosten betfaijven en burgers

.Voor het bepalen van de NK-effecten voor bedrijven wordt gebruik gemaakt van de ‘Meetmethodiek 
Nalevingskosten’. Deze methodiek Is in 2008 ontwikkeld door EIM. Ondanks deze aparte methodiek kan 
het integrale Standaard Kostenmodel van SIRA Consulting ook worden gebruikt voor de kwantificering van 
deNK.

BostuurlIJke lasten voor de overheid

Voor de BL is geen landelijk gehanteerde methodiek beschikbaar. Voor het bepalen van de BL van over
heden v/ordt daarom aangesloten bij de methodiek voor het meten van de AL. Dit sluit aan bij eerdere 
onderzoeken naar BL die door SIRA Consulting zijn uitgevoerd.

Maak tevens het effect op de leges Inzichtelljk

In het onderzoek wordt rekening gehouden met de effecten op de legeskosten van vergunnin
gen. Hoewel legeskosten buiten de definitie van regeldruk vallen zoals zij is geformuleerd in de 
bovengenoemde methoden, is de wijziging kwaliteitsborging bouw naar verwachting van signi
ficantie invloed op de kosten van leges bij vergunningaanvraag en -verlening. Dit rechtvaardigt 
het tevens benoemen van de gevolgen voor leges. Voor de berekening hiervan kan ook gebruik 
worden gemaakt van een uitgebreide versie van het SKM.

Maak de kwantificering van de lasteneffecten onafhankelijk van de beschikbaarheid en de 
kwaiiteit van eerdere lastenmetingen

Bij het meten van de lasten die voortkomen uit het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het 
bouwen, worden de lasten gemeten waar bedrijven en burgers mee te maken krijgen. Hierbij 
wordt gebruikgemaakt van de zogenoemde Delta-benadering. Bij de Delta-benadering wordt 
een vergelijking gemaakt tussen de oude en nieuwe situatie waarbij de maatgevende verschil-
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len tussen beide in kaart worden gebracht. Vervolgens worden deze verschillen nader onder-. 
zocht en gekwantificeerd. Hierrhee wordt de verandering van de regeldruk gemeten. Als eerde
re metingen van de lasten beschikbaar zijn, kan deze verandering van de regeldruk hiermee 
worden vergeleken.

Maak voor de kwantificering van de lasteneffecten gebruik van beschikbare gegevens 
De uitvoering van het project dient plaats te vinden in een beperkte tijd, te weten vóór het 
zomerreces van de Tweede Kamer. Hierom wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds 
beschikbare gegevens uit eerdere onderzoeken. Specifiek worden hierin meegenomen de on
derzoeken van Ecoi^s, de VBWTN, SEO, Instituut voor het Bouwrecht, Brink Groep, het ERB en 
het EIB. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van relevante onderzoeken van SIRA Consulting zoals 
lastenmetingen en evaluatie van het Bouwbesluit, meest recentelijk uitgevoerd in 2014. Verder 
wordt gebruik gemaakt van openbare bronnen, zoals de Statline database van het CBS en de 
kennis van deskundigen bij het ministerie.

De combinatie van deze werkvdjze en de kennis en ervaring van SIRA Consulting maakt het mo
gelijk dat binnen de beperkte tijd voor alle voorgenomen vhjzigingen een resultaat kan worden 
verkregen.

Verzamel kwantitatieve en kwalitatieve gegevens door interviews te houden met belangrij
ke stakeholders
Tijdens het praktijkonderzoek worden interviews worden gehouden met de belangrijkste sta
keholders. De nadruk in deze interviews is gericht op het verkrijgen van inzicht in de mate 
waarin de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen bijdraagt aan het realiseren van de beleids
doelstellingen en positieve en . negatieve aspecten voor de betreffende stakeholders. Daarnaast 
worden tijdens de interviews ook de gegevens uit het bureauonderzoek geverifieerd en indien 
nodig aangevuld.

Hanteer een gestructureerde en transparante aanpak eri borg de herleidbaarheid van de 
onderzoeksresu Itaten
Wij hanteren een gestructureerde aanpak voor de uitvoering van het bureauonderzoek, het in
richten van het kostenmodel, het houden van interviews en de terugkoppeling hiervan. Het 
vastleggen en afstemmen van de resultaten is van belang om de juistheid en de herleidbaar
heid van de gegevens te waarborgen. Voor de interviews wordt daarom gebruik gemaakt van 
het interviewprotocol zoals opgenomen in Bijlage II van deze offerte.

Daarnaast wordt bij het gebruik van het kostenmodel voor alle opgenomen gegevens de bron 
vastgelegd, waardoor te allen tijde duidelijk is wat de achtergrond en kwaliteit van de gebruik
te gegevens is. Na afloop van het onderzoek wordt het volledige dossier met achterliggende 
documentatie aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Bereken de regeldrukeffecten stapsgewijs en parallel aan de uitwerking van de onderlig
gende regelgeving

De inhoud van de onderliggende regelgeving wordt uitgewerkt in de periode februari tot en 
met mei 2015. Gedurende het project loopt de (door)ontvdkkeling van de onderliggende regel
geving parallel aan de berekening van de regeldrukeffecten. Belangrijke punten die nog wor
den uitgewerkt, zijn onder andere de criteria voor instrumenten van kwaliteitsborging, de fi
nanciering toelatingsorganisatie (NK), de taken van de gemeente bij de vergunningaanvraag en 
gereedmelding en de indieningsvereisten bij vergunningaanvraag en gereedmelding.

Ten eerste, om de consistentie van het onderzoek en de regelgeving te waarborgen, houden 
het ministerie van BZK en SIRA Consulting minimaal tweewekelijks (telefonisch) contact. Het 
ministerie van BZK houdt SIRA Consulting zodoende op de hoogte van de ontwikkeling van deze 
de onderliggende regelgeving, zodat deze kan worden verwerkt in de regeldrukberekeningen.
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Ten tweede, vanwege de parallelle ontwikkeling van de onderliggende regelgeving, vindt het 
bureauonderzoek en het praktijkonderzoek verweven plaats. Hierbij is het streven om de in
terviews met marktpartijen (betalend en verdienend) en gemeenten zo laat mogelijk in het 
onderzoek plaats te laten vinden om te voorkonrten dat er achteraf veel aanvullerKle vragen 
moeten worden gesteld aan de respondenten.

Projectfasen ng

Het project hebben wij ingedeeld in vier fasen. Elke fase wordt afgerond met een concreet en toets
baar resultaat. Hierdoor worden in de loop van het project eenduidige meetpunten aangebracht die 
informatie verschaffen over de voortgang van het project. Deze dienen voor de opdrachtgever als 
beslispunten om het project tussentijds te evalueren en gericht aan te sturen.

De projectaanpak is in de onderstaande figuur schematisch weergegeven. Daaronder zijn de werk
zaamheden per fase verder uitgewerkt. ^

^ 1Projectvoorbereiding

2. Bureauonderzoek

Aanvullen en lo-/antiflceren van beschikbare 
gegevens met informatie uit Interviev/s.

3. Praktijkonderzoek ‘

4. Analyse en rapportage ' Concretiseren, analyseren en rapporteren van 
bevindingen in een eindrapport.

Eindrapport

Resultaat

Definitief SKM 
Concept eindrapport

Concept SKM 
Concept eindrapport

Plan van aanpak
Uit\'/erken en afstemmen van de projectaanpak 

en voorbereiding van het onderzoek.

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

Figuur 1. Schematische weergave van de projectstructuur.

2.5.1 Fase 1. Projectvoorbereiding

Het doel van fase 1 ts het uitwerken en afstemmen van de projectaanpak en het daarmee gede
gen voorbereiden van het onderzoek.

Afstemmen van de projectaanpak

Rekening houdend met de wens om het onderzoek parallel te laten plaatsvinden aan de ontwikkeling 
van de onderliggende regelgeving,, is fase 1 procedureel van aard. In fase 1 stemmen wij samen met 
de opdrachtgever de projectaanpak af. Zo bepalen wij gezamenlijk het volgende;

□ een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden van het project;

□ de randvoorwaarden, uitgangspunten en planning voor het project, met nadruk op het project- 
veiioop, dat parallel loopt aan de ontwikkeling van de onderliggende (uitvoerings)regelgeving;

□ de definities van de verschillende vórmen van regeldruk en hoe deze aansluiten op de voorge
nomen regelgeving;

□ de lijst van de te interviewen organisaties en respondenten;.

□ een bronnenlijst ten behoeve van het bureauonderzoek.
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Startgesprek

In een startbijeenkomst met de opdrachtgever worden aan de hand van deze offerte de doelstellin
gen, uitgangspunten, werkwijze en planning besproken en vastgelegd. Daarnaast worden de wijzigin
gen in de regelgeving besproken. De uitkomsten van het gesprek worden verwerkt in een plan van 
aanpak voor het onderzoek. Eventuele actiepunten die voortkomen uit het gesprek worden via e-mail 
vastgelegd en onderling gecommuniceerd.

Specifiek voor het afstemmen van de regeldrukdefinities in relatie tot het wetsvoorstel wordt ook 
contact opgenomen met het ministerie van EZ, als beheerder van de definities en de regeldrukcoördi- 
nator bij het ministerie van BZK.

Resultaat van fase 1
Het resultaat van fase 1 is een plan van aanpak waarin de uitkomsten van het startgesprek zijn ver
woord. In paragraaf 2.2 van deze offerte is dit nader gespecificeerd. Dit plan van aanpak wordt ook 
voorgelegd aan de leden valn de stuurgroep kwaliteitsborging. Zij kunnen hierop schriftelijk reageren.

2.5.2 Fase 2. Bureauonderzoek

Het doel van fase 2 is het verzamelen, in kaart brengen en het In concept kwantificeren van de 
beschikbare informatie.

Inventarisatie regeldrukeffecten

Tijdens fase 2 worden de verschillende wijzigingen van de wet- en regelgeving doorgenomen aan de 
hand van de (concept)teksten van de wetswijzigingen en wijzigingsbesluiten die hiervoor door de 
opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. De mogelijke effecten worden kwalitatief beschreven en 
verwerkt in een eerste opzet van f|et SKM. Bij deze beschrijving wordt ook onderscheid gemaakt 
tussen eentrialige verplichtingen, die ook alleen eenmalige lasten veroorzaken en structurele lastenef- 
fecten die periodiek terugkerende ofwel structurele lasten veroorzaken.

Bij onduidelijkheden wordt direct contact opgenomen met de opdrachtgever. Het is noodzakelijk dat 
eventuele onduidelijkheden zo snel mogelijk worden weggenomen om te voorkomen dat het proces 
onnodig wordt vertraagd.

Eerste berekening van regeldrukeffecten

Zodoende wordt in deze fase een eerste berekening gemaakt van de verschillende lasteneffecten. 
Hiertoe wordt het SKM gevuld met behulp van gegevens die beschikbaar zijn door bureauonderzoek. 
Dit betreft gegevens uit' eerdere onderzoeken en uit openbare bronnen zoals het CBS^. Daarnaast 
wordt ook met de medewerkers van het ministerie overlegd waar mogelijk relevante gegevens kunnen 
worden verkregen. Het zal noodzakelijk zijn om aannames te maken bij de berekeningen en het is 
mogelijk dat niet alle effecten kunnèn worden gekwantificeerd. Indien dit het geval is worden de
effecten wel kwalitatief beschreven om de mogelijke lasteneffecten zo duidelijk mogelijk te maken.

1

Eerste conceptrapport

De resultaten van deze fase worden samengevat in de eerste conceptversie van het eindrapport waar
in voor elk van dé wijzigingen apart de kwantitatieve en kwalitatieve lasteneffecten worden gepre
senteerd. De opbouw van het conceptrapport sluit zo nauw mogelijk aan bij de opbouw van het eind
rapport. Deze eerste conceptversie wordt besproken met de opdrachtgever.

Resultaat van fase 2
Fase 2 levert de volgende concrete resultaten op, die nader zijn beschreven in paragraaf 2.2:

^ Voor zover de gegevens voor de onderzochte categorie bouwwerken door het CBS wordt opgeslagen. 

SIRA Consulting



. C, ' consulting

□ een conceptkostenmodel;

□ een eerste conceptrapport.

2.5.3 Fase 3. Praktijkonderzoek
Het doel van fase 3 is het aanvullen en kwantificeren van beschikbare gegevens met informatie 
uit interviews.
Zoals eerder gezegd, zullen de werkzaamheden van fase 2 en fase 3 in elkaar overlopen als gevolg van 
de parallelle ontv/ikkeling van onderliggende regelgeving. Niettemin is de volgende werkwijze bepa
lend voor het verloop van fase 3.

Organiseren verdere verificatie en verzameling van gegevens
Op basis van de bespreking met de opdrachtgever in fase 2 en het opgestelde kostenmodel, wordt 
bepaald welke verdere afstemming nodig is om de gegevens en aannames te verifiëren en eventueel 
aan te vullen. In deze offerte is hiervoor uitgegaan van 15 interviews met diverse betrokken stakehol
ders. Deze deskundigen zijn zowel medewerkers van het ministerie als van uitvoeringsorganisaties, 
gemeenten, bedrijven en belangenverenigingen. De selectie van de respondenten wordt gemaakt in 
overleg met de opdrachtgever;

Uitvoeren van interviews
Om de verzamelde gegevens te valideren en de ontbrekende gegevens te verzamelen, worden in 
overleg met de opdrachtgever in totaal 15 interviews üitgevoerd. Bij deze interviews gaat het ener
zijds om het achterhalen van kwantitatieve informatie over de effecten op de kosten of lasten en 
anderzijds om het in beeld brengen van de kwalitatieve informatie. De voor de interviews gehanteer
de werkwijze is weergegeven in bijlage II van dit document.

Voor het bepalen van het aantal interviews is gebruik gemaakt van de werkwijze zoals voorgeschreven 
door de handleiding voor het meten van regeldruk. Dit betekent dat een voor elke relevante doel
groep 3 tot 5 representatieve respondenten worden geïnterviewd. Dit is beduidend lager dan noodza
kelijk voor een statisch onderbouwd onderzoek. In tegenstelling tot een statisch onderzoek waar een 
blinde steekproef wordt gebruikt, worden hier de respondenten juist geselecteerd op representativi
teit. Dit betekent niet alleen dat zij een goede afspiegeling zijn van de doelgroep, maar ook naar 
verwachting een goed beeld kunnen geven van de effecten van de voorgenomen regelgeving. Hiermee 
kan met een beperkter aantal interviev« toch een representatief onderzoek worden uitgevoerd.

Voor dit onderzoeksvoorstel is uitgegaan van drie doelgroepen (gemeenten, verdienend bedrijfsleven 
en betalend bedrijfsleven) met elk 5 interviews met representatieve organisaties. De uiteindelijke 
verdeling wordt bij de start van deze fase afgestemd met de opdrachtgever.

Op basis van de interviewresultaten passen vrij de gegevens in het SKM aan, om definitief kwantitatief 
inzicht te krijgen in de effecten op de AL, NK, BL en de leges.

Opstellen tweede conceptrapport

De resultaten van de berekeningen met het SKM worden verwerkt in een tweede conceptrapport. De 
effecten van de voorgestelde wetgeving zijn hierin apart uitgewerkt voor betalende en verdienende 
bedrijven, burgers en overheid. Daarnaast geven vrij een eerste doorkijk in de bedrijfseffecten, zoals 
zij volgen uit de Bedrijfseffectentoets. Eventuele andere opmerkingen van respondenten worden 
separaat aan de opdrachtgever verstuurd. Daarnaast wordt actief contact onderhouden met BZK om 
de onderlinge samenhang tussen de onderzoeksresultaten en de ontwikkeling van de onderliggende 
regelgeving te waarborgen.

Resultaat van fase 3
Fase 3 levert de volgende concrete resultaten op:
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□ een definitief kostenmodel;

□ een tweede conceptrapport.

De interviewverslagen worden desgewenst geanonimiseerd aan de opdrachtgever opgelevefd.

2.5.4 Fase 4. Analyse en rapportage
Het doel van fase 4 is het concretiseren, analyseren en rapporteren van bevindingen in een eind
rapport. '

Afstemmen van het concept rapport
Het conceptrapport wordt gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met de stuurgroep kwaliteitsbor
ging. Hierbij wordt besproken in hoeverre de beschikbare gegevens een afdoende beeld geven van de 
gevolgen van de voorgenomen wijziging van hft stelsel van kwaliteitsborging.

Analyse van onderzoeksresultaten
In fase 4 worden de verzamelde kwantitatieve èn kwalitatieve gegevens nader geanalyseerd, teneinde 
onderbouwde uitspraken te doen over:
□ de effecten op de AL en NK voor burgers en bedrijven, de BL van de overheid, en de leges voor 

vergunningaanvragers;

□ bedrijfsèffecten voor ondernemend Nederland.

Tijdens en naar aanleiding van de ontwikkeling van het wetsvoorstel en de onderliggende regelgeving, 
is het mogelijk dat er door het ministerie van BZK nog aanpassingen worden overwogen. Deze kunnen 
als verschillende scenario’s worden ppgenomen in het rapport. Daarnaast worden de onderzoeksresul
taten geanalyseerd om mogelijkheden te inventariseren die onbedoelde negatieve effecten van de 
wetswijziging verminderen en positieve effecten versterken.

Eindrapport

De resultaten van het eventueel bijgestelde SKM, de conclusies en analyse worden samengevat in een 
definitief concepteindrapport. Dit levert eep integraal conceptrapport op van alle lasteneffecten. Dit 
rapport wordt met de opdrachtgever besproken. Na deze bijeenkomst wordt het eindrapport definitief 
gemaakt.

Hierna worden alle eindproducten met de opdrachtgever vastgesteld en overgedragen. De oplevering 
van de eindproducten van het onderzoek vindt in overleg met de opdrachtgever plaats.

Resultaat van fase 4
Het resultaat van fase 4 is het definitieve eindrapport waarin de kwantitatieve en kwalitatieve effec
ten van het wetsvoorstel zijn weergegeven. In paragraaf 2.2 is de inhoud van dit rapport nader be
schreven.
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2.6 Projectplanning

In de onderstaande figuur is een voorstel gedaan voor de projectplanning. In de projectplanning is 
ervan uitgegaan dat het project in week 10 start. Een gedetailleerde planning wordt aan het begin 
van het project in overleg tussen opdrachtgever en de projectleider van SIRA Consulting opgesteld.

Projectplanning
(Weeknummers)

maart '15 april '15 mei '15

10 11|12| 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Fasel: Projectvoor be re iding

Fase 2: Bureauoriderzoek

Fase 3: Praktijkonderzoek

Fase 4: Analyse en rapportage

Looptijd van het project (weken)

Projectresultaten

} 4 9 10, - [TT

^sel: Plan van Aanpak

Fase 2: Concept SKM en Interviewtoelichting

Fase 3: Definitief SKM en concept eindrapport

Fase 4: Bndrapport

Overleg met de opdrachtgever 
Bijeenkomst met de stuurgroep

Figuur 2. Voorstel voor de projectplanning.

2.7 Projectorganisatie

Het ministerie van BZK treedt op als opdrachtgever. De projectleider van de opdrachtgever is de heer 
Voor afstemming van de werkzaamheden houden de projectleiders van BZK en SIRA 

Consulting minimaal wekelijks contact.
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Opgave uitvoerende personen welke belast worden met deze opdracht
Het project wordt uitgevoerd door medewerkers van SIRA Consulting. De projectverantwoordelijke 
voor het project is de heer|[^^^g^^ van SIRA Consulting. Hij monitort intern de projectvoortgang 
zowel procesmatig als inhoudelijk en vervult hiermee ook de rol van kwaliteitsbewaker.

De projectleider is de heer van SIRA Consulting. Hij voert alle overleggen met de
opdrachtgever. Daarnaast voert hij ook een deel van de inhoudelijke projectwerkzaamheden uit 
waarbij hij wordt ondersteund door deskundigen van SIRA Consulting. In de onderstaande tabel is per 
medewerker de relevante ervaring op hoofdlijnen samengevat. Een uitgebreid CV met projecten en 
referenties kan op verzoek worden overtegd.

Tabel 1. Beknopte CV’s van het projectteam.

Medewerker Ervarine

(project verantwoordelijke en kv/ali- 
teitsbewaker)

heeft meer dan 20 Jaar ervaring met het managen van projecten 
op het gebied van regeldruk en wetgevingsprocessen. Zijn rol Is hierin 
zowel gericht op het procesmatige als de inhoudelijke begeleiding.

Is direct betrokken geweest bij de uitvoering van alle grote 
projecten van SIRA Consulting met betrekking tot (voorgenonten) 
regelgeving en methodiekontwikkeling. Door zijn ruime ervaring heeft 
Peter niet alleen brede inhoudelijke kennis, maar ook de benodigde 
procesmatige en juridische kennis.

(projectleider - senior consultant)

heeft ruim 10 jaar ervaring met het uitvoeren van regeldruk- 
onderzoeken van nieuwe en gewijzigde regelgeving voor diverse 
ministeries. Daarnaast heeft hij ook ervaring met het ont\‘/lkkelen van 
methodieken. Hij is expert op het gebied van de (onderdelen van de) 
omgevingswet, bouwregelgeving, transport en gevaarlijke stoffen. 
Concreet heeft hij ervaring bij het uitvoeren van lastenmetingen voor 
onder andere de Crisis- en herstelwet, het Bouv/besluit 2012 en de 
implementatie van de EPBD richtlijn. Veel van deze metingen zijn 
uitgevoerd In een korte doorlooptijd.

(senior consultant)

heeft ruim 6 jaar concrete ervaring met regeldrukonderzoeken. 
Vooral de ministeries BZK, l&M en de Rijksinspectles zijn beleidster
reinen waarover hij veel kennis heeft opgedaan in de loop der jaren.

is binnen SIRA Consulting verantwoordelijk voor het ontwikke
len van (kosten)modellen. Dit betreft bijvoorbeeld het kostenmodel 
voor de Wabo waarmee hij de effecten van het bouwvergunningsviij 
bouwen heeft berekend. In zijn projecten heeft hij ook veel kennis 
opgedaan over de werkwijzen van uitvoeringsorganisaties en toezicht
houders van de Rijksoverheid.

(junior consultcmt)

heeft diverse projecten uitgevoerd gericht op het onder
zoeken van de effecten van regelgeving. Dit betreft onder andere 
onderzoeken naar de bouv/regelgeving, de Omgevingswet en het 
voorkeursrecht gemeenten.

m^gbeschikt over veel ervaring met het verzamelen, analyseren 
en verwerken van gegevens door bureauonderzoek en door interviev/s.
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Overige aandachtspunten

Kwaliteitsbeheersing

SIRA Consulting laat ieder project intern begeleiden door een aangewezen kwaliteitscoördinator. De 
kwaliteitscoördinator voor dit project is Hij heeft een zeer uitgebreide kennis van de
organisatie van de overheid en heeft ruime ervaring met onderzoek waarbij stakeholdermanagement 
een cruciale rol speelt. De kwaliteitscoördinator heeft een actieve rol in het project, enerzijds intern 
bij de voorbereiding, uitvoering en afsluiting van de verschillende fasen. Anderzijds neemt de kvvali- 
teitscoördinator contact op met de opdrachtgever indien kwaliteitsaspecten op een gegeven moment 
in het project een cruciale rol spelen en/of meer aandacht vèrdienen.

Optioneel: aanvullende interviews
Indien gedurende het project blijkt dat aanvullende interviews noodzakelijk zijn, dan wordt in overleg 
met de opdrachtgever bepaald hoeveel interviews dit betreft en welke invloed dit'heeft op de plan
ning van het onderzoek. Het uiteindelijke aantal interviews heeft invloed op de kosten van het pro
ject. De extra kosten bedragen:
□ exclusief btw voor een telefonisch interview;

I exclusief btw voor een interview op locatie.

Optioneel: regeldfukeffecten voor de overige categorieën
In het onderliggende voorstel wordt alleen gekeken naar de gevolgen van het wetsvoorstel van de Wet 
kwaliteitsborging voor het bouwen ten aanzien van de categorie bouwwerken in gevolgklasse 1; de 
eenvoudige bouwwerken. In eerste instantie gaan de verplichtingen ook alleen voor deze categorie 
bouwwerken gelden. Het doel is echter dat in de toekomst ook voor alle andere typen bouwwerken dit 
stelsel gaat gelden. Voor een latere wijziging van de regelgeving om ook deze uitbreiding mogelijk te 
maken, zal een nieuwe toets moeten worden uitgevoerd om de lasteneffecten te bepalen en te kwan
tificeren.

De specifieke uitwerking van het stelsel voor de andere categorieën is nog onbekend, maar de basis
principes zijn bekend. Een eerste berekening van de effecten op de regeldruk voor bedrijven, burgers 
en overheden kan dan ook al worden gedaan. Het is ons inziens efficiënter om dit nu al mee te nemen 
in plaats van later een volledig nieuw onderzoek te laten uit voeren.

Indien ook direct deze optie tijdens het project wordt meegenomen, worden de projectwerkzaamhe
den als volgt uitgebreid:

□ Fase 1: Tijdens het startgesprek worden ook de uitgangspunten van het stelsel voor de andere 
categorieën bouwwerken meegenomen. Hierbij wordt bekeken hoe deze uitgangspunten aan
sluiten bij de definitie van regeldruk voor bedrijven, burgers en overheden.

□ Fase 2: Bij de inventarisatie van de regeldrukeffecten, opbouw van het SKM en het verzamelen 
van de beschikbare gegevens tijdens het bureauonderzoek worden ook de overige categorieën 
van bouwwerken meegenomen. Wel wordt alles in één model verwerkt.

Er is een aanvullend gesprek nodig met de medewerkers van het ministerie van BZK om ook de 
verplichtingen voor de overige categorieën goed te verifiëren en uit te werken.

□ Fase 3: Tijdens de interviews met de diverse stakeholders worden ook de gevolgen voor de 
overige categorieën meegenomen. Voor gemeenten zijn hiervoor geen extra interviews nood
zakelijk. Voor de bedrijven wordt ervan uitgegaan dat 5 aanvullende interviews nodig zijn met 
bedrijven die zich met name bezig houden met complexere bouwwerken, om een goed, repre
sentatief beeld van de regeldrukeffecten te krijgen.

Na de interviews zal eerst in het SKM en daarna in het rapport aanvullend werk noodzakelijk 
zijn om de extra gegevens te verwerken, aanvullende berekeningen uit te voeren en de resul-

SIRA Consulting



^^SSIRA
consulting

ï .f .•; V .

taten te beschrijven. Hierbij zal extra aandacht nodig zijn voor de gevolgen op de leges. Met 
name bij grote, dure bou\vprojecten lopen de tegeskosten op.

□ Fase 4: In de nadere analyse en uitwerking van het rapport moeten ook de aanvullende onder
delen voor de overige categorieën vrarden meegenomen.

De gevolgen voor de planning worden bij de start van het onderzoek besproken met de opdrachtgever. 
De aanvullende werkzaamheden lopen mee met de planning van het onderzoek naar de categorie 
eenvoudige bouwwerken. Hierdoor geeft de extra tijdsbesteding geen significante toename in de 
doorlooptijd. De 5 extra interviews vergen echter wel aanvullende doorlooptijd voor de organisatie en 
uitvoerirtg. Dit is kost naar verwachting een week extra doorlooptijd.

De aanvullende kosten bedragen maximaal ^^^^^^exclusief btw. Dit is weergegeven in de onder
staande tabel.

Tabel 2. Meenverkkosten optie meenemen alle categorieën van bouwwerken.
Medewerker Mensdegen Dagtarief

Fase 1 ProjecKerantwoordelijke

Projectleider / senior consuttait
Juniorconsultant ' '
Subtotaal

Fase 2 Projectverantvwxxdelijke

Projectleidèr/senior consultant .
Junior consultant
Subtotaal

Fase 3 Projectverantwoordeiijke

Projectleider / senior consultant -
Junior consultant
Subtotaal

Fase 4 Projectvëiantwoontelijke

Projectleider/senior consultant
Junior considtant
Subtotaal

loUial projeclkoslen (exclusie! Ü IW) 
B W (21%)

lotaal fasen (inclusief BW)
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Bijlage I - Relevante referentieprojecten
De in deze offerte uitgewerkte aanpak is ontwikkeld op basis van onze concrete ervaring,met specifie- 
ké onderzoeken gericht op het onderzoeken van de lasteneffecten van wet- en regelgeving voor bur
gers, bedrijven en alle lagen van de overheid. Voor het project ‘Regeldrukeffecten Wet kwaliteitsbor
ging voor het bouwen’ zijn de meest relevante en recent uitgevoerde onderzoeken:

□ In opdracht van het ministerie van VROM en later BZK zijn vanaf 2009 diverse onderzoeken 
uitgevoerd naar de effecten van het wijzigen van de bouwregelgeving. Dit betreft:

‘Evaluatie Bouwbesluit 2012’(2014)
‘Effectmeting wijzigingen bouwregelgeving’ (2Ö13)

■Doorrekening administratieve en bestuurlijke lasten’ (2012)

■BET/MET-analyse Bouwbesluit 2011’ (2010)

‘Actualisering van de effecten van het nieuwe Bouwbesluit 2011 op de administratieve las
ten’ (2010)

‘Nadere berekening AL Bouwvergunningvrij bouwen / Besluit omgevingsrecht’ (2009) 
Lasteneffecten permanentmaking Crisis- en herstelwet’, (Ministerie van lenM, 2011)

In opdracht van het ministerie van lenM zijn de lasteneffecten in kaart gebracht en gekwantifi
ceerd op basis van het voorstel tot permanentmaking van de Crisis- en herstelwet. Hierbij is 
gekeken naar de effecten op de AL voor bedrijven en burgers en de uitvoeringslasten van over
heden.

‘Gevolgen administratieve en uitvoeringslasten herziene EPBDr’, (ministerie van BZK, 2010).

In opdracht van het ministerie van BZK zijn de effecten op de AL voor bedrijven en burgers en 
de UL voor de overheid in kaart gebracht en gekwantificeerd voor de implementatie van de 
herziene Europese richtlijn EPBD. -

‘Quick scan administratieve lasten NEN-normen uit Besluit brandveilig gebruik bouwwerken’, 
(ministerie van VROM, 2008).

In dit onderzoek is geïnvenjiariseerd welke informatieverplichtingen zijn opgenomen in de NEN- 
normen waarnaar wordt verwezen in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken. Hiermee is 
een eerste indicatie verkregen van de potentiële AL die hierdoor ontstaan voor het bedrijfsle
ven.
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