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Inzake inhuur extern personeel vanaf circa schaal
10:
perceel 1

personeel en organisatie

k)

De ondergetekenden:
1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is
gevestigd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de minister van Binn
enlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de plaatsvervangend secretaris-generaal, de heer
drs. P.F.M. Raets,
optreciend namens,
1. het kemdepartement van het ministerie van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK);
2. de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(AIVD);
3. de tijdelijke baten- en lastendienst P-Direkt (P-Dir
ekt);
4. het Landelijke Faculteit Rampenbestrijding (LFR)
;
5. Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocu
menten (BPR);
6, Tweede Kamer der Staten-Generaal;
7, Werkmaatschappij (WM);
8. voorziening tot samenwerking Politie Nederland
(vtsPN).
hierna te noemen: Opdrachtgever,
en
2. KPMG Business Advisory Services BV.,
(statutair) gevestigd te Amstelveen,
te dezen vertegenwoordigd door
partner,”
hierna te noemen: Opdrachtnemer,
OVER WEGENDE DAT:
1 .Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering
van Diensten voor de terbeschikkingstelling
van externe arbeidskrachten vanaf circa scha 10
al
gedurende zekere tijd vaste afspraken
met acht (8) dienstverleners wil maken;
2. Opdrachtgever daartoe een raamovereenkoms mei
t
een looptijd van twee jaar met de
optie van tweemaal een verlenging met telkens één
jaar wil sluiten, waarin de voorwaarden
voor alle door Opdrachtgever gedurende die looptij
d te verstrekken opdrachten tot het
verrichten van Diensten zijn vastgelegd;
3. een Europese aanbesteding voor de gunning van
de deelname aan deze
raamovereenkomst heeft plaatsgevonden op basis
van het Beschrijvend document van
30 november 2007 met kenmerk 2007-0000309
094, aanvullend de nota van inlichtingen van
14 december 2007 met kenmerk 2007-0000534
039 en nota van inlichtingen van
21 december 2007 met kenmerk 2007-0000553
779 onder toepassing van het Besluit
Aanbestedingsregels voor Overheicisopdrachten;
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4. deelneming aan deze raamovereenkomst aan Opdrachtnemer op basis van het
de economisch meest voordelige inschrijving als één van de acht (8)
deelnemende partijen is gegund;
gunningcriterium

5. in deze raamvereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle
opdrachten tot het verrichten van Diensten die Opdrachtgever voornemens is te gunnen
gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst en die na een “mini competitie” tussen
de deelnemende partijen op basis van het gunningcriterium de economisch meest voordelige
inschrijving aan Opdrachtnemer worden gegund.

KOMEN OVEREEN:
In deze raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdietter gebruikt.
Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de
Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken
opdrachten tot het verrichten van
diensten (ARVODI). In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende
begrippen in deze raamovereenkomst verstaan:
van

‘ARVODI”: de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het
verrichten van Diensten zoals vastgesteld bij besluit van de Minister-President, Minister van
Algemene Zaken, van 5 maart 2004, nr. 04M464297 (Stcrt. 2004, 54).
‘Beschrijvend document”: het document van Opdrachtgever d.d. 30 november 2007
referentie 2007-0000309094 waarin cie deelname aan de raamovereenkomst met betrekking
tot het verrichten van Diensten gedurende een bepaalde periode, de te volgen
aanbestedingsprocedure en de selectie- en gunningcriteria worden beschreven en
toegelicht;
‘Diensten”: de door Opdrachtnemer op basis van een onder deze Overeenkomst gesloten
Nadere Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden op het
gebied van diensten voor de terbeschikkingstelling van Personeel;
“Inschrijving de in het kader van de Europese aanbesteding van diensten voor de
terbeschikkingstelling van externe arbeidskrachten vanaf circa schaal 10 door
Opdrachtnemer ingediende inschrijving d.d. 15januari 2008 met kenmerk
ps/pd/avdl/30073b;
“:

“Overeenkomst”: deze raamovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met
ingangsdatum 1 maart 200B;
“Offerteaanvraaq”: een uitnodiging door Opdrachtgever onder deze Overeenkomst aan alle
raampartjen tot het uitbrengen van een Offerte voor een opdracht tot het verrichten van
Diensten;

“Offerte”: een aanbieding tot het verrichten van Diensten die Opdrachtrierner naar aanleiding
van een Offerteaanvraag uitbrengt aan Opdrachtgever onder deze Overeenkomst;
‘Nadere Overeenkomst”: de nadere overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en
Raamovereenkomst inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10
Perceel 1 personeel en organisatie

Paraaf Opdrachtnemer
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Opdrachtnemer overeenkomstig het model aangehecht als
biilage 3 bij deze Overeenkomst,
op basis waarvan Opdrachtgever gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst aan
Opclrachtnemer opdrachten tot het verrichten van Diensten kan
verstrekken;
‘Personeel”: elke persoon die krachtens een Nadere Overee
nkomst onder gezag van
Opdrachtgever werkzaamheden verricht;
0)

1.

Voorwerp van de Overeenkomst

1.1

Opdrachtgever is gerechtigd gedurende de looptijd van deze Overee
nkomst een
Offerteaanvraag uit te brengen voor een opdracht tot het verrichten
van Diensten, die
bestaan uit het onder toezicht en gezag van Opdrachtgever verrich
ten van
werkzaamheden van diverse aard, zoals beschreven in perceel 1 person
eel en
organisatie van het Oeschrijvend document (bijlage 1 bij deze Overee
nkomst).

1.2

Opdrachtnemer is verplicht naar aanleiding van een Offerteaanvra
ag een Offerte uit te
brengen, (die niet minder gunstig is dan de) op basis van het Beschr
ijvend document
door Opdrachtnemer ingediende Inschrijving. Indien de in de Offerte
aanvraag
genoemde opdracht op basis van de in het Beschrjvend document
voor de nadere
gunning vermelde gunningscriteria aan Opdrachtnemer door Opdrac
htgever wordt
gegund, is Opdrachtnemer verplicht die opdracht uit te voeren overee
nkomstig de
voorwaarden van deze Overeenkomst. Daartoe is Opdrachtnemer
als dan verplicht
met Opdrachtgever een Nadere Overeenkomst te sluiten.

1.3

De navolgende documenten maken deel uit van deze Overeenkoms
t. Voor zover deze
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder
genoemde document
boven het later genoemde:
1. de Nadere Overeenkomst (bijlage 13 bij Beschrijvend document, reeds
in bezit van
partijen);
2. deze Overeenkomst;
3. de ARVODI (ter beschikking gesteld via www.zakendoenmetBZK.nl)
;
4. het Beschnjvend document (inclusief de nota’s van inlichtingen van
14 december 2007 en 21 december 2007) (reeds in bezit van partije
n);
5. de Inschrijving (reeds in bezit van partijen);
6. functiestramienen en maximale uurtarieven (reeds in bezit van partije
n, maximale
uurtarieven omwille van toegankelijkheid hierbij gevoegd);.

1.4

Opdrachtgever is niet verplicht om gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst
opdrachten tot het verrichten van Diensten te verstrekken, maar is daartoe
gerechtigd.
Opdrachtnemer kan derhalve generlei aanspraak maken op het verkrij
gen van
opdrachten tot het verrichten van Diensten gedurende de looptij
d van deze
Overeenkomst.
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1.5

De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn integraal van toepassing op alle Nadere
Overeenkomsten, die gedurende de looptijd van deze Overeenkomst tussen
Opdrachtgever enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds worden gesloten met
betrekking tot opdrachten tot het verrichten van in een Offerteaanvraag
gespecificeerde Diensten, tenzij in een Nadere Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk
van deze Overeenkomst wordt afgeweken.

1.6

In een Nadere Overeenkomst zal worden vastgelegd met betrekking tot welke
specifieke Diensten en gedurende welke periode de betreffende Nadere
Overeenkomst wordt aangegaan.

2.

Duur van de Overeenkomst

2.1

Deze Overeenkomst gaat in per 1 maart 2008 voor de duur van twee (2) jaar met twee
(2) keer de mogelijkheid van een optie, eenzijdig uit te oefenen door Opdrachtgever, tot
verlenging van deze Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode
van telkens één (1) jaar. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer uiterlijk 3 maanden voor
het verstrijken van de dan geldende looptijd van de Overeenkomst schriftelijk in kennis
stellen indien gebruik zal worden gemaakt door Opdrachtgever van de
verlengingsoptie. Indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt
uitgeoefend eindigt de Overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de in de
op dat moment geldende termijn.

2.2

De voorwaarden van deze Overeenkomst blijven van toepassing op alle Nadere
Overeenkomsten die na het eindigen van deze Overeenkomst nog voortduren.

2.3

De duur van de Nadere Overeenkomst(en) die onder deze Overeenkomst aan
Opdrachtnemer worden gegund zal / zullen in de Nadere Overeenkomst(en) per
opdracht worden vastgelegd.

3.

Nadere gunning

3.1

Opdrachtnemer is verplicht om binnen 5 werkdagen na ontvangst van een reguliere
Offerteaanvraag en 5 werkdag(en) voor een spoedaanvraag van Opdrachtgever, met
inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst, een Offerte uit te brengen. Aan
het verkrijgen van een Offerte zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden.

3.2

In de Offerteaanvraag zal Opdrachtgever aangegeven aan welk functiestramien (bijlage
6 bij deze Overeenkomst), kwalificaties en/of specifieke kennis en ervaring het
betreffende Personeel van Opdrachtnemer dient te voldoen bij de opdracht tot het
verrichten van Diensten op grond van de Nadere Overeenkomst. In de op basis van de
Offerteaanvraag uitgebrachte Offerte zal Opdrachtnemer aangeven welk Personeel van
Opdrachtnemer kan worden ingezet bij het uitvoeren van de opdracht tot het verrichten
van de Diensten op grond van de Nadere Overeenkomst. Qpdrachtnemer zal als
bijlage bij de Offerte de c.v.’s van het betreffende Personeel meesturen.

Raamovereenkomst inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10
Perceel 1 personeel en organisatie
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3.3

Op verzoek van Opdrachtgever vinden selectiegesprekken met het in artikel
3.2
bedoelde Personeel van Opdrachtnemer plaats.

3.4

Het door Opdrachtgever geselecteerde Personeel van Opdrachtnem
er zal beschikbaar
zijn in geval van reguliere aanvragen binnen maximaal 15 werkda
gen na de
Offerteaanvraag, en in geval van spoedaanvragen binnen maximaal
10 werkdagen na
Offerteaanvraag.

3.5

De Offerte en daarin opgenomen prijscalculatie moet voldoen aan, en
mag niet minder
gunstig zijn dan, de op basis van het Beschrijvend document ingedi
ende Inschrijving.

3.6

Indien de in de Offerteaanvraag genoemde opdracht op basis van de
in het
Beschrijvend document voor de nadere gunning vermelde gunnin
gscriteria aan
Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt gegund, is Opdrachtnemer verplic
ht een
Nadere Overeenkomst met Opdrachtgever te sluiten.

4.

Prijs en overige financiële bepalingen

4.1

In bijlage 5 bij deze Overeenkomst is per functiestramien vastgelegd welke
vergoeding
Opdrachtgever maximaal zal betalen voor de terbeschikkingstelling van Person
eel van
Opdrachtnemer.

4.2

Opdrachtnemer is gerechtigd het werkelijke aantal bestede uren met betrekk
ing tot de
op grond van een Nadere Overeenkomst verrichte Diensten per maand op
nacalculatiebasis te declareren tegen het in de Nadere Overeenkomst opgeno
men
uurtarief, In alle Nadere Overeenkomsten zal worden overeengekom
en dat
Opdrachtnemer garandeert dat de in de Nadere Overeenkomst genoemde maxim
um
totaalprijs voor het verrichten van de Diensten niet zal worden overschreden
.

4.3

De in artikel 4.2 bedoelde prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtneme in het
r
kader van de betreffende Nadere Overeenkomst te verrichten Diensten en eventu
eel
daartoe benodigde materialen en i
met
betrekkino tot
alle
alle door
uitgezonderd het bijzondere
geval van door
in welk geval
Opdrachtgever
na het
overleggen van de
.

4.4

De overeengekomen maximum (uur)tarieven staan vast tot en met de einddatum
van
deze overeenkomst en kunnen eerst per aanvang van een verlengingsperiode worden
bijgesteld met een percentage tot maximaal het ‘CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per
uur inclusief bijzondere beloningen categorie zakelijke dienstverlening’, mits
Opdrachtnemer uiterlijk een maand voor de datum van ingang van de verlenging van
Opdrachtgever aantoont, dat de markttarieven voor de specifiek binnen het perceel
passende dienstverlening de op dat moment geldende in de Overeenkomst
opgenomen maximum (uur)tarieven overstijgen. Daarbij geldt te allen tijde dat
Raamovereenkomst inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10
Perceel 1 personeel en organisatie
Paraat Opdrachtnemer:
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Opdrachtgever, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bepaalt of en met welk
percentage de maximum (uur)tarieven mogen worden bijgesteld, waarbij een
bandbreedte kan worden gehanteerd tussen 0% tot maximaal het vermelde
prijsindexcijfer.
Kostenverhogende wettelijke maatregelen van overheidswege mogen te allen tijde in
de maximum (uur)tarieven worden doorberekend
Bij Nadere Overeenkomst overeengekomen tarieven zijn vast gedurende de looptijd,
inclusief eventuele verlengingen, van de betreffende Nadere Overeenkomst.
4.5

Terstond na ondertekening van deze Overeenkomst en vervolgens elk kalenderjaar zal
Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een verklaring van de Inspecteur der
Directe Belastingen en van de Bedrijfsvereniging omtrent het betalingsgedrag
overleggen, waarin wordt aangegeven dat ten aanzien van het Personeel van
Opdrachtnemer afdracht van belastingen en sociale premies heeft plaatsgevonden.

4.6

Opdrachtnemer zendt de factuur 1 facturen onder vermelding van contractnummer en
verplichtingennummer aan het factuuradres zoals zal worden aangegeven in de
Nadere Overeenkomst.

4.7

Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie van de overeenkomstig een Nadere
Overeenkomst verrichte Diensten. Als voldoende acceptatie wordt aangemerkt het
voor akkoord ondertekenen van werkbrietjes. De ondertekening van werkbriefjes
behelst acceptatie van het aantal gewerkte uren, niet de kwaliteit van de verrichte
Diensten.

5.

51

Contactpersonen (Projectielders)
Contactpersoon voor Opdrachtgever is cnntrctheheerder bil het Inkoop- en
Aanbestedingscentrum (IAC),
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is de
-

5.2

6.

-.

.

Tenminste twee maal per jaar zal overleg plaatsvinden tussen de contactpersonen van
partijen over de wijze waarop deze Overeenkomst wordt uitgevoerd (tussentijdse
evaluatie(s)).

Tijden en plaats werkzaamheden

6.1

De werkzaamheden, verband houdend met de in een Nadere Overeenkomst
gespecificeerde Diensten, zullen worden verricht op de in de Nadere Overeenkomst
aan te geven plaats(en).

6.2

Partijen verplichten zich het Personeel van de andere Partij toegang te verlenen tot de
plaats, waar de werkzaamheden verband houdend met de in de Nadere

Raamovereenkomst inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10
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Overeenkomst gespecificeerde Diensten moeten
worden verricht, alsmede dit Personeel in staat te stellen de werkzaamheden onde
r de bij die Partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende
de regulier geldende kantoortijden.
Partijen verplichten zich hun Personeel op te drag
en de ter plekke van de uitvoering
geldende huisregels na te leven.
7.

Van toepassrig zijnde Vaorwaarden

7.1

Op een opdracht tot het verrichten van Diensten over
eenkomstig een Nadere
Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de ARVO
DI (reeds in het bezit van
partijen), voor zover daarvan in deze Overeenkoms
t niet wordt afgeweken. De
(eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden
van Opdrachtnemer worden
uitgesloten. Daar waar in de ARVODI de “Overeen
komst” staat vermeld wordt voor de
doeleinden van deze Overeenkomst dat begrip verv
angen door “Nadere
Overeenkomst”.

7.2

In afwijking of aanvulling van het bepaalde in de ARVO
DI geldt het volgende:
ARVODI
bepaling
18.1
Boetes kunnen naast het geval van schending van
geheimhoudingsplichten uitsluitend verbeurd word
en in het geval
dat een of meer door Opdrachtnemer aangeboden exter
ne
arbeidskracht(en) niet beschikbaar zijn binnen max
imaal
vijfentwintig (25) werkdagen na Offerteaanvraag [en
in geval van
spoedaanvragen binnen maximaal tien (10) werk
dagen na
Offerteaanvraag. Doet zich een overschrijding voor,
dan verbeurt
Opdrachtnemer een boete ter grootte van het dagt
arief voor elke
dag vertraging. Bij inzet op basis van deeltijd wordt de
boete naar
rato berekend.
19.3
Zie artikel 7.4 hieronder
21.5
Opdrachtgever zal hij tussentijdse opzegging van een
Nadere
Overeenkomst een termijn in acht nemen van 14 dage
n
23.5
Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer zo snel mogel
ijk in geval
haar een claim van een derde bekend wordt.
25.1
In geval de Opdrachtnemer kan aantonen dat haar verz
ekeraar het
haar niet toestaat een afschrift van de polis te verstrekk
en, zat
Opdrachtnemer een schriftelijke verklaring van haar
verzekeraar
verstrekken dat Opdrachtnemer voor het verrichten van
Diensten
genoegzaam verzekerd is ën zal Opdrachtnemer Opd
rachtgever
daarnaast op eerste verzoek van Opdrachtgever inzag
e in de polis
verstrekken
26.1
Artikel 26.1 blijft buiten toepassing.
—

-

.
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7.3

Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen welke ingevolge artikel 11 van de
ARVODI op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer een boete verschuldigd
van € 100.000,-- per gebeurtenis. Het maximum voor de boete is gelijk aan het
maximum voor aansprakelijkheid volgens artikel 7.4.

7.4

1. De in artikel 19.3 van de ARVODI bedoelde aansprakelijkheid is, per opdracht tot het
verrichten van Diensten onder een Nadere Overeenkomst, beperkt tot een bedrag van:
€ 150.000,- voor opdrachten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000;
€ 300.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 50.000 maar kleiner
dan of gelijk aan € 100.000;
€ 500.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 100.000 maar kleiner
dan of gelijk aan € 150.000;
€ 1.500.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 150.000 maar
kleiner dan of gelijk aan € 500.000;
€ 3.000.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 500.000.
2. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of
letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnerrier of diens
Personeel;
c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 23
van de ARVODI
ci. in geval van Beroepsfouten. Het feit dat externe arbeidskrachten werken onder
dagelijkse supervisie van BZK laat onverlet de het vervallen van de beperking van
aansprakelijkheid, tenzij de Beroepsfout het directe gevolg zou zijn van feitelijke onjuist
verstrekte informatie door Opdrachtgever.
-

-

-

-

-

8.

Integriteitsverklaring
Opdrachtnemer verklaart dat hij in het kader van de gunning van deze Overeenkomst
en evenmin ter verkrijging van opdrachten tot het verrichten van Diensten onder
Nadere Overeenkomsten, Personeel van Opdrachtgever generlei voordeel heeft
gebodengegeven, doen aanbieden of doen geven, respectievelijk zal bieden, geven,
zal doen aanbieden of zal 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

9.1

Afwijkingen van deze Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst zijn slechts bindend
voorzover 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 het verstrekken van
opdrachten tot het verrichten van Diensten onder een Nadere Overeenkomst.

Raamovereenkomst inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10
Perceel 1 personeel en organisatie
Kenmerk:’
Datum: 1 maart2008
Pagina 9 van 16
.

Paraat Opdrachtnemer:
Paraaf Opdrachtgever:

l-.
M

Raamovereenkomst (op basis van de Arvodi) inzake inhuur
extern personeel vanaf circa schaal 10:

perceel 1 personeel en organisatie

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overee
ngekomen en in tweevoud
ondertekend,

Den Haa

..—çaart 2008

DE MINISTER VA’’J BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJK
SRELATIES,
voor ceze,
de plaatsvervang nd secretaris-generaal,

Amstelveen

,.....

na1O08,

KPMG BLJS1NSS ADV?SORY SERVICES 8V.,
Voor deze,
pr

Raamovereenkomst inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10
Perceel 1 personeel en organisatie
Kenm
Datum: 1 maart 2008
Pagina 10 van 16

Paraaf Opdrachtnemer:
Paraaf Opdrachtgever

Raamoversenkomst (op basis van de Arvodi) inzake inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10:

perceel 1 personeel en organisatie

Bijlage 1
Beschrijvend document van 30 november 2007, met kenmerk 2007-0000309094 van
(inclusief de notas van inlichtingen van 14 december 2007 en 21 december 2007) de
aanbesteding inhuur van extern personeel vanaf circa schaal 10
Reeds in het bezit van partijen.
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Raamovereenkomst (op basis van de Arvodil) inzake inhuur
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perceel 1 personeel en Organisatie
Bijlage 2

Inschrijving van Opdrachtnemer van 15januari 2008 met kenme
rk ps/pd/avdl/30073b
in het kader van de aanbesteding inhuur van extern perso
neel vanaf circa schaal 10.
Reeds in het bezit van partijen.
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Bijlage 3
Model Nadere Overeenkomst (is bijlage 14 bij Beschrijvend document van 30
november 2007, met kenmerk 2007-0000309094) in het kader van de aanbesteding
inhuur van extern personeel vanaf circa schaal 10.
Reeds in het bezit van partijen.
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Raamovereenkoms(op basis van de Arvocii) inzake inhuur
extern personeel vanaf circa schaal 10:

perceel 1 personeel en organisatie

Bijlage 4
Arvodi (de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken
van opdrachten tot het
verrichten van Diensten).
Is beschikbaar gesteld en is beschikbaar via www.zakendo
ertmetbzk.nl
Reeds in het bezit van partijen.
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perceel 1 personeel en Organisatie

Bijlage 5
Tariefbiad conform prijsopgave uit Inschrijving van Opdrachtnemer van
15 januari 2008 met kenmerk ps/pd/avdl/30073b 20080115 WBijd
Reeds in het bezit van partijen, maar uit praktisch oogpunt hier bij gevoegd.

Functiestramien Advies

L
Bed ragen zijn exclusief BTW.
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Bijlage 6
Functiestramienen (bijlage 15 bij Beschrijvend document van 30 novem
ber2007, met
kenmerk 2007-0000309094) van de aanbesteding inhuur van extern person
eel vanaf
circa schaal 10.
Reeds in het bezit van partijen.
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Pareaf Opdraehtnemer:
Paraat Opdrachtgever:

Ministerie

‘an

Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties

r’

Raamovereenkomst
inzake inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10

perceel 2: audit & accountancy en financieel!
bedrijfseconomisch
tussen:
De Staat der Nederlanden
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

-

-

-

-

-

-

-

mede optredend.namens:
de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD);
de tijdelijke baten- en lastendienst P-Direk (P-Direkt);
het Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR);
Basisadministratie Persoonsgegevens èn Reisdocumenten (BPR);
Tweede Kamer der Staten-Generaal;
Werkmaatschappij (WM);
voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN).

en
KPMG Business Advisbry Services B.V.

Kenmerk:
Datum: 1 maart 2008

Postkamer s.v.p.:
1, scannen op FEZIIAC (Inkoop)
2. is commercieel vertrouwelijki
3. moet in dossierlefweloppe,
yjçÇt
4. benoemen als:
—

cL.
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De ondergetekenden:
1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd
te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze,
de plaatsvervangend secretaris-generaal, de heet drs. P.F.M.
Raets,
optredend namens,
1. het kerndepartement van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK);
2. de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD);
3. de tijdelijke baten- en lastendienst P-Direkt (P-Direkt);
4. het Landelijke Faculteit Rampenbestrijding. (LFR);
5. Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocurnenten(BPR);
6. Tweede Kamer der Staten-Generaal;
7. Werkmaatschappij (WM);
8. voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN).

hierna te noemen: Opdrachtgever,
en
2. KPMG Business Advisory Services B.V.,
(statutair) gevestigd te Amstelveen,
te dezen vertegenwoordigd door
partner,
hierna te noemen: Opdrachtnemer,
OVERWEGENDE DAT:
1 .Opdrachtgever met betrekking totde uitvoering van Dienst
en voor de terbeschikkingstelling
van externe arbeidskrachten vanaf circa schaal 10 gedurende zekere
tijd vaste afspraken
met acht (8) dienstverleners wil maken;

2. Opdrachtgever daartoe een raamovereenkomst met een looptij
d van twee jaar met de
optie van tweemaal een verlenging met telkens één jaar wil sluiten
, waarin de voorwaarden
voor’ alle door Opdrachtgever gedurende die looptijd te verstrekken
opdrachten tot het
verrichten van Diensten zijn vastgelegd;
3. een Europese aanbesteding voor de gurining van de deelname
aan deze
raamovereenkomst heeft plaatsgevonden op basis van het Beschrijvend
document van
30 november 2007 niet kenmerk 2007-0000309094, aanvullend de
nota, van inlichtingen van
14 december 2007 met kenmerk 2007-0000534039 en nota van
inlichtingen van
21 december 2007 met kenmerk 2007-0000553779 onder toepassing van
het Besluit
Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten;
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4. deelneming aan deze raamovereenkomst aan Opdrachtnemer op basis van het
gunningcriterium de economisch meest voordelige inschrijving als één van de acht (8)
deelnemende partijen is gegund:

fr.

5. in deze raamvereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle P
opdrachten tot het verrichten van Diensten die Opdrachtgever voornemens is te gunnen
gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst en die na een “mini competitie” tussen
de deelnemende partijen op basis van het gunningcriterium de economisch meest voordelige
inschrijving aan Opdrachtnemer worden gegund.

KOMEN OVEREEN:
In deze raamovereenkomst 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 Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
diensten (ARVODI). In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende
begrippen in deze raamovereenkomst verstaan:
“ARVODI”: de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het
verrichten van Diensten zoals vastgesteld bij besluit van de Minister-President, Minister van
Algemene Zaken, van 5 maart 2004, nr. 04M464297 (Stcrt. 2Ö04, 54).
“Beschrijvend document”: het document van Opdrachtgever d.d. 30 november 2007
referentie 2007-0000309094 waarin de deelname aan de raamovereenkomst met betrekking
tot het verrichten van Diensten gedurende een bepaalde periôde, de te volgen
aaribestedingsprocedure en de selectie- en gunningcriteria wörden beschreven en
toegelicht;
“Diensten: de door Opdrachtnemer op basis van een onder deze Overeenkomst gesloten
Nadere Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden op het
gebied van diensten voor de terbeschikkingstelling van Personeel;
“Inschrijving de in het kader van de Europese aanbesteding van diensten voor de
terbeschikkingstelling van externe arbeidskrachten vanaf circa schaal 10 door
Opdrachtnemer ingediende inschrijving d.d. 15januari 2008 metkenmerk
psfpd!avdlI30073b;
“:

“Overeenkomst”: deze raamovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met
ingangsdatum 1 maart 2008;
“Offerteaanvraag”: een uitnodiging door Opdrachtgever onder deze Overeenkomst aan alle
raampartijen tot het uitbrengen van een Offerte voor een opdracht tot het verrichten van
Diensten;
“Offerte’: een aanbieding tot het verrichten van Diensten die Opdrachtnemer naar aanleiding
Offerteaanvraag uitbrengt aan Opdrachtgever onder deze Overeenkomst;
van
een
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“Nadere Overeenkomst”: de nadere overeenk
omst(en) tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer overeenkomstig het model aang
ehecht als billaçe 3 bij deze Overeenkomst,
op basis waarvan Opdrachtgever gedurende de
looptijd van deze Overeenkomst aan
Opdrachtnemer opdrachten tot het verrichten van
Diensten kan verstrekken;
“Personeel”: elke persoon die krachtens een Nade
re Overeenkomst onder gezag van
Opdrachtgever werkzaamheden verricht;
1.

Voorwerp van de Overeenkomst

1.1

Opdrachtgever is gerechtigd gedurende de looptij
d van deze Overeenkomst een
Offerteaanvraag uit te brengen voor een opdr
acht tot het verrichten van Diensten, die
bestaan uit het onder toezicht en gezag van Opd
rachtgever verrichten van
werkzaamheden van diverse aard, zoals besc
hreven in perceel 2 audit & acoountancy
en financieel t bedrijfseconomisch van het Beschrijv
end document (bijlage 1 bij deze
Overeenkomst).

1.2

Opdrachtnemer is verplicht naar aanleiding van
een Offerteaanvraag een Offerte uit te
brengen, (die niet minder gunstig is dan de) op
basis van het Beschrijvend document
door Opdrachtnemer ingediende Inschrijving.
Indien de in de Offerteaanvraag
genoemde opdracht op basis van de in het Besc
hrijverid document voor de nadere
gunning vermelde gunningscriteria aan Opd
rachtnemer door Opdrachtgever wordt
gegund, is Opdrachtnemer verplicht die opdr
acht uit te voeren overeenkomstig de
voorwaarden van deze Overeenkomst. Daartoe
is Opdrachtnemer als dan verplicht
met Opdrachtgever een Nadere Overeenkoms
t te sluiten.

1.3

De navolgende documenten maken deel uit van
deze Overeenkomst. Voor zover deze
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prev
aleert het eerder genoemde document
boven het later genoemde:
1. de Nadere Overeenkomst (bijlage 13 bij Besc
hrijvend document, reeds in,bezit van
partijen);
2. deze Overeenkomst;
3. de ARVODI (ter beschikking gesteld via www
.zakendoenmetBZK.nI);
4. het Beschrijverid document (inclusief de nota
’s van inlichtingen van
14 december 2007 en 21 december 2007) (reed
s in bezit van partijen);
5. de Inschrijving (reeds in bezit van partijen);
6. functiestramienen en maximale uurtarieven (reed
s in bezit van partijen, maximale
uurtarieven omwille van toegankelijkheid hierbij
gevoegd);.

1.4

Opdrachtgever is niet verplicht om gedurend
e de looptijd van deze Overeenkomst
opdrachten tot het verrichten van Diensten te
verstrekken, maar is daartoe gerechtigd.
Opdrachtnemer kan derhalve generlei aanspraa
k maken op het verkrijgen van
opdrachten tot het verrichten van Diensten gedu
rende de looptijd van deze
Overeenkomst.

Raamoiereen)çomst inhuur extern personeel vanaf
circa schaal 10
Perceel 2 audit & accountancy en financieel / bedrijf
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De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn integraal van toepassing op alle NadereM
Overeenkomsten, die gedurende de looptijd van deze Overeenkomst tussen
Opdrachtgever enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds worden gesloten met
betrekking tot opdrachten tot het verrichten van in een Offerteaanvraag
gespecificeerde Diensten, tenzij in een Nadere Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk l’
van deze Overeenkomst wordt afgeweken.

1.6

In een Nadere Overeenkomst zal worden vastgelegd met betrekking tot welke
specifieke Diensten en gedurende welke periode de betreffende Nadere
Overeenkomst wordtaangegaan.

2.

Duur van de Overeenkomst

2.1

Deze Overeenkomst gaat in per 1 maart 2008 voor de duur van twee (2) jaar met twee
(2) keer de mogelijkheid van een optie, eenzijdig uit te oefenen door Opdrachtgever, tot
verlenging van deze Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden meteen periode
van telkens één (1) jaar. Opdrachtgever zal Opdrachtnerner uiter’ijk 3 maanden voor
het verstrijken van de dan geldende looptijd van de Ovéreenkomst schriftelijk in kennis
stellen indien gebruik zal worden gemaakt door Opdrachtgever van de
verlengingsoptie. Indien de verlengir-igsoptie door Opdrachtgever niet wordt
uitgeoefend eindigt de Overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de in de
op dat moment geldende termijn.

2.2

De voorwaarden van deze Overeenkomst blijven van toepassing op alle Nadere
Overeenkomsten die na het eindigen van deze Overeenkomst nog voortduren.

2.3

De duur van de Nadere Overeenkomst(en) diè onder deze Overeenkomst aan
Opdrachtnemer worden gegund zal / zullen in de Nadere Overeenkomst(en) per
opdracht worden vastgelegd.

3.

Nadere gunning

3.1

Opdrachtnemer is verplicht om binnen 5 werkdagen na ontvangst van een reguliere
Offerteaanvraag en 5 werkdag(en) voor een spoedaanvraag van Opdrachtgever, met
inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst, een Offerte uit te brengen. Aan
het verkrijgen van een Offerte zijn voor Opdrachtgever deen kosten verbonden.

3.2

In de Offerteaanvraag zal Opdrachtgever aangegeven aan welk functiestramien (bijlage
6 bij deze Overeenkomst), kwalificaties en/of specifieke kennis en ervaring het
betreffende Personeel van Opdrachtnemer dient te voldoen bij de opdracht tot het
verrichten van Diensten op grond van de Nadere Overeenkomst. In de op basis van de
Offerteaanvraag uitgebrachte Offerte zal Opdrachtnemer aangeven welk Personeel van
Opdrachtnemer kan worden ingezet bij het uitvoeren van de opdracht tot hèt verrichten
van de Diensten op grond van de Nadere Overeenkomst. Opdrachtnemer zal als
bijlage bij de Offerte de c.v.’s van het betreffende Personeel meesturen.
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3.3

Op verzoek van Opdrachtgever vinden se)ectiegesprekken
met het in artikel 3.2
bedoelde Personeel van Opdrachtnemer plaats.

3.4

Het door Opdrachtgever geselecteerde Personeel van Opdrac
htnemer zal beschikbaar
zijn in geval van reguliere aanvragen binnen maximaal 15
werkdagen na de
Offerteaanvraag, en in geval van spoedaanvragert binnen
maximaal 10 werkdagen na
Offerteaanvraag.

3,5

De Offerte en daarin opgenomen prijscalculatie moet voldoe
n aan, en mag niet minder
gunstig zijn dan, de op basis van het Beschrjvend document
ingediende Inschrijving.

3.6

Indien de in de Offerteaanvraag genoemde opdracht op basis
van de in het
Beschrijvend document voor de nadere gunning vermelde
gunningacriteria aan
Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt gegund, is Opdrac
htnemer verplicht een
Nadere Overeenkomst met Opdrachtgever te sluiten.

4.

Prijs en overige financiële bepalingen

4.1

In bijlage 5 bij deze Overeenkomst is per functiestramien vastge
legd welke vergoeding
Opdrachtgever maximaal zal betalen voor de terbeschikkin
gstelling van Personeel van
Opdrachtnemer.

4.2

Opdrachtnemer is gerechtigd het werkelijke aantal bestede uren
met betrekking tot de
op grond van een Nadere Overeenkomst verrichte Diensten per
maand op
nacalculatiebasis te declareren tegen het in de Nadere Overee
nkomst opgenomen
uurtarief. In alle Nadere Overeenkomsten zal worden overee
ngekomen dat
Opdrachtnemer garandeert dat de in de Nadere Overeenkoms
t genoemde maximum
totaalprijs voor het verrichten van de Diensten niet zal worden
overschreden.

4.3

De in artikel 4.2 bedoelde prijs heeft betrekking op alle door Opdrac
htnemer in het
kader van cle betreffende Nadere Overeenkomst te verrichten
Diensten en eventueel
daartoe benodigde materialen en
met
alle door
uitgezonderd het bijzondere
geval van door C
in welk geval
Opdrachtgever vooraf
na het
overleggen van de
.

.

-

4.4

De overeengekomen maximum (uur)tarieven staan vast tot en met
de einddatum van
deze overeenkomst en kunnen eerst per aanvang van een verlengingspe
riode worden
bijgesteld met een percentage tot maximaal het t
CBS-prijsindexcijfer CAO lonen per
uur inclusief bijzondere beloningen categorie zakelijke dienstverlenin
g, mits
Opdrachtnemer uiterlijk een maand voor de datum van ingang van
de verlenging van
Opdrachtgever aantoont, dat de markttarîeven voor de specifiek
binnen het perceel
passende dienstverlening de op dat moment geldende in de Overee
nkomst
opgenomen maximum (uur)tarieveri overstijgen. Daarbij geldt te allen
tijde dat
Raamovereenkomst inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10
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Opdrachtgever, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bepaalt of en met welk
percentage de maximüm (uur)tarieven mogen worden bijgesteld, waarbij een
bancibreedte kan worden gehanteerd tussen 0% tot maximaal het vermelde
prijsindexcijfer.
Kostenverhogende wettelijke maatregelen van overheidswege mogen te allen tijde in
de maximum (uur)tarieven worden doorberekend
fJ

Bij Nadere Overeenkomst overeengekomen tarieven zijn vast gedurende de looptijd,
inclusief eventuele verlengingen, van de betreffende Nadere Overeenkomst.
4.5

Terstond na ondertekening van deze Overeenkomst en vervolgens elk kalenderjaar zal
Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een verklaring van de Inspecteur der
Directe Belastingen en van de Bedrijfsvereniging omtrent het betalingsgedrag
overleggen, waarin wordt aangegeven dat ten aanzien van het Persoheel van
Opdrachtnemer afdracht van belastingen en sociale premies heeft plaatsgévonden.

4.6

Opdrachtnemer zendt de factuur 1 facturen onder vermelding van contractnummer en
verplichtingennummer aan het factuuradres zoalszal worden aangegeven in de
Nadere Overeenkomst.

4.7

Beta!ing vindt plaats na ontvangst en acceptatie van de overeenkomstig een Nadere
Overeenkomst verrichte Diensten. Als voldoende acceptatie wordt aangemerkt het
voor akkoord ondertekenen van werkbriefjes. De ondertekening van werkbriefjes
behelst acceptatie van het aantal gewerkte uren, niet de kwaliteit van de verrichte
Diensten.

&
5.1

Contactpersonen (Projectleiders)
Contactpersoon voor Opdrachtgever is contractbeheerder bij het Inkoop- en
Aanbestedingscentwm (IAC),
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is
-

5.2

6.

Tenminste twee maal per jaar zal overlég plaatsvinden tussen de contactpersonen van
partijen over de wijze waarop deze Overeenkomst wordt uitgevoerd (tussentijdse
evaluatie(s)).

Tijden en plaats werkzaamheden

6.1

De werkzaamheden, verband hoüdend met de in een Nadere Overeenkomst
gespecificeerde Diensten, zullen worden verricht op de in de Nadere Overeenkomst
aan te geven plaats(en).

6.2

Partijen verplichten zich het Personeel van de andere Partij toegang te verlenentot de
plaats, waar de werkzaamheden verband houdend met de in de Nadere
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Overeenkomst gespecificeerde Diensten moeten worden verrich
t, alsmede dit Perso- M
neel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die Partij gebrui
kelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier gelden
de kantoortijden.
Partijen verplichten zich hun Personeel op te dragen de ter plekke
van de uitvoering )
geldende huisregels na te leven.
,

7.

Van toepassing zijnde Voorwaarden

7.1

Op een opdracht tot het verrichten van Diensten overeenkoms
tig een Nadere
Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de ARVODI (reeds
in het bezit van
partijen), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt
afgeweken. De
(eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrac
htnemer worden
uitgesloten. Daar waar in de ARVODI de “Overeenkomst” staat vermel
d wordt voor de
doeleinden van deze Overeenkomst dat begrip vervangen door “Nade
re
Overeenkomst”.

7.2

lnafwijkinq of aanvulling van het bepaalde in de ARVODI geldt het
volgende:
ARVODI
bepang
18.1
Boetes kunnen naast het geval van schending van
geheimhoudingsplichten uitsluitend verbeurd worden in het geval
dat een of meer door Opdrachtnenier aangeboden externe
arbeidskracht(en)niet beschikbaar zijn binnen maximaal
vijfentwintig (25) werkdagen na Offerteaanvraag ren in gevat
van
spoedaanvragen binnen maximaal tien (10) werkdagen na
Dfferteaanvraag. Doet zich een overschrijding voor, dan verbeurt
Opdrachtnemer een boete ter grootte van het dagtariefvoor:elke
dag vertraging. Bij inzet op basis van deeltijd wordt de boete naar
rato berekend.
19.3
Zie artikel 7.4 hieronder
21.5
Opdrachtgever zal hij tussentijdse opzegging van een Nadere
Overeenkomst een termijn in acht nemen van 14 dan
23.5
Opdrachtgever informeert Opdrachtnemer zo snel mogelijk in geval
haar een claim van een derde bekend wordt.
25.1
In geval de Opdrachtnemer kan aantonen dat haar verzekeraar
het
haar niet toestaat een afschrift van de polis te verstrekken, zal
Opdrachtnemer een schriftelijke verklaring van haar verzekeraar
verstrekken dat Opdrachtnemer voor het verrichten van Dienst
en
genoegzaam verzekerd is én zal Opdrachtriemer Opdrachtgeve
r
daarnaast op eerste verzoek van Opdrachtgever inzage in de polis
verstrekken
26.1
Artikel 26.1 blijft buiten toepassing.
—
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Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen welke ingevolge artikel 11 van de
ARVODI op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer een boete verschuldigd
van € 100.000,-- per gebeurtenis. Het maximum voor de boete is gelijk aan het
maximum voor aansprakelijkheid volgens artikel 7.4.

7.4

1. De in artikel 19.3 van de ARVODI bedoelde aansprakelijkheid is, per opdracht tot het
verrichten van Diensten onder een Nadere Overeenkomst, beperkt tot een bedrag van:
€ 150.000- voor opdrachten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50,000;
€ 300.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 50,000 maar kleiner
dan of gelijk aan € 100.000;
€ 500.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 100.000 maar kleiner
dan of gelijk aan €150.000;
€ 1.500.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 150.000 maar
kleiner dan of gelijk aan € 500.000;
€ 3.000.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 500.000.
2. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of
letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer of diens
Personeel;
c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 23
van deARVODI
d. in geval van Beroepsfouten. Het feit dat externe arbeidskrachten werken onder
dagelijkse supervisie van BZK laat onverlet de het vervallen van de beperking van
aansprakelijkheid, tenzij de Beroepsfout het directe gevolg zou zijn van feitelijke onjuist
verstrekte informatie door Opdrachtgever.
-

-

-

-

-

8.

Integriteitsverklaring
Opdrachtnemer verklaart dat hij in het kader van de gunning van deze Overeenkomst
en evenmin ter verkrijging van opdrachten tot het verrichten van Diensten onder
Nadere Overeenkomsten, Personeel van Opdrachtgever generlei voordeel heeft
geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven, respectievelijk zal bieden, geven,
zal doen aanbieden of zal 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

9.1

Afwijkingen van deze Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst zijn slechts bindend
voorzover 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 het verstrekken van
opdrachten tot het verrichten van Diensten onder een Nadere Overeenkomst.

Raamovereenkomst inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10
Perceel 2 audit & accountancy en financieel 1 bedrijfseconomisch
Kenmerk;
Datum: 1 maart2008
Pagina 9 van 16

Paraaf Opdrachtnemer
Paraaf Opdrachtgever:

Raamovereenkomst (op basis van de Arvodi) inzake inhuur extern person
eel vanaf circa schaal 10:

perceel 2 audit & accountancy en financieel 1 bedrijfseconomisch

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekom
en en in tweevoud
ondertekend,

l%3

c
Den Haag,
DE MINl

EN KONINKRIJKSRELATIES,

de pi

P.F.M.

Amstelveen,

.(. ..maart 2008,

KPMG BUSINESS ADVISORY SERVICES BV.,
Voor deze,7
partner
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Bijlage 1
Beschrjvend document van 30 november 2007, met kenmerk 2007-0000309094
(inclusief de nota’s van inlichtingen van 14 december 2007 en 21 december 2007> van de
aanbesteding inhuur van extern personeel vanaf circa schaal 10
Reeds in het bezit van partijen.
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Bijlage 2
Inschrijving van Opdrachtnemer van 15 januari 2008 met kenme
rk ps!pd/avdl/30073b
in het kader van de aanbesteding inhuur van extern person
e& vanaf circa schaal 10
Reeds in het bezit van partijen.
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Bijlage 3
MödelNadere Overeenkomst (is bijlage 14 bij Beschrijvend document van 30
november 2007, met kenmerk 2007-0000309094) in het kader van de aanbesteding
inhuur van extern personeel vanaf circa schaal 10.
Reeds in het bezit van partijen.
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P

Bijlage 4
Arvodi (de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrac
hten tot het
verrichten van Diensten).
Is bescNkbaar gesteld en is beschikbaar via www.zakendoenmetbzknl
Reeds in het bezit van partijen.
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Bijlage 5
Tariefbiad conform prijsopgave
15januari2008 met kenmerk

uit Inschrijving van Opdrachtnemer van

Reeds in het bezit van partijen, maar uit praktisch oogpunt hier bij gevoegd.

Functiestramien
Advies
Planning en Control

Administratie

en beheer

Auditing
8edragen zijn exclusief BTW.

*

Functies op dit niveau zijn
bij de nota van inlichtingen van 21 december 2007.
Functies op dit niveau zijn
inlichtingen van 21 december2007.

zie bijlagen 1 en 2
zie bijlagen 3en 4 bij de nota van

Functies op dit niveau zijn
nota van inlichtingen van 21 december 2007.
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Bijlage 6
Functiestramienen (bijlage 15 bij Beschrijvend docu
ment van 30 november2007, meti
kenmerk 2007-0000309094) van de aanbesteding
inhuur van extern personeel vanaf
circa schaal 10.
Reeds in het bezit van partijen.

Raamovereenkomst inhuur extern personeel vanaf circa schaal
10
Perceel 2 audit & accountancy en financieel fbediijfsecon
omisch
Kenmerk:
Datum: 1 maart 2008
Pagina 16 van 16

Paraaf Opdrachtnemer
Paraat Opdrachtgever:

jij)

Miriiserie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Raamovereenkomst
inzake inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10

perceel 5: interim- en projectmanagement
tussen:
De Staat der Nederlanden:
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
mede optredend namens
-de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVO);
de tijdelijke baten- enlastendienst P-Direkt (P-Direkt);
het Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR);
Basisadniinistralie Persoonsgegevens ênReisdocumenten (BPR);
Tweede Kamer der Staten-Generaal;
Werkmaatschappij (WM);
voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN),
-

-

-

-

-

en
KPMG Business Advisory Services B.V.
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De ondergetekenden:
1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevest
igd te Den Haag,
te dezen vertegenwoordigd door de minister van Binnen
landse Zaken en Koninkrijksrelatie
voor deze,
de plaatsvervangend secretaris-generaal, de heer drs.
P.F.M. Raets,
optredend namens,
1 het kerndepartement van het ministerie van Binnenlandse
Zaken eh
Koninkri1ksreIates (BZK);
2. de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD);
3. de tijdelijke baten- en lastendienst P-Direkt (P-Direkt);
4. het Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR);
5. Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocurnen
ten (BPR);
6. Tweede Kamer der Staten-Generaal;
7. Werkmaatschappij (WM);
8. voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN
),
hierna te noemen: Opdrachtgever,
en
2. KPMG Business Advisory Services BV.,
(statutair) gevestigd te Amstelveen,
te dezen vertegenwoordigd door
partner,
hierna te noemen: Opdrachtnemer,
OVERWEGENDE DAT:
1 Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van
Diensten voor de terbeschikkingstelling
van externe arbeidskrachten vanaf circa schaal 10
gedurendé zekere tijd vaste afspraken
met acht (8) dienstverleners wil maken;
2. Opdrachtgever daartoe een raamovereenkomst met een
looptijd van twee jaar met de
optie van tweemaal een verlenging met telkens één
jaar wil sluiten, waarin de voorwaarden
voor alle door Opdrachtgever gedurende die looptijd te
verstrekken opdrachten tot het
verrichten van Diensten zijn vastgelegd;
3. een Europese aanbesteding voor de gunning van de
deelname aan deze
raamovereenkomst heeft plaatsgevonden op basis van
het Beschrijvend document van
30 november 2007 met kenmerk 2007-0000309094, aanvul
lend de nota van inlichtingen van
14 december 2007 met kenmerk 2007-0000534039 en
nota van inlichtingen van
21 december 2007 met kenmerk 2007-0000553779 onder
toepassing van het Besluit
Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten;
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4. deelneming aan deze raamovereenkomst aan Opdrachtnemer op basis van het
gunningcriterium de economisch meest voordelige inschrijving als één van de acht (8)
deelnemende partijen is gegund;
5. in deze raamvereenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op all
1
opdrachten tot het verrichten van Diensten die Opdrachtgever voornemens is te.gunnen
gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst en die na een “mini competitie” tussen
de deelnemende partijen op basis van het gunningcriterium de economisch meest voordelie
inschrijving aan Opdrachtnemer worden gegund.

KOMEN OVEREEN:
In deze raamovereenkomst 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 Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van
diensten (ARVODI). In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende
begrippen in deze raamovereenkomst verstaan:
‘ARVODI”: de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het
verrichten van Diensten zoals vastgesteld bij besluit van de Minister-President, Minister van
Algemene Zaken, van 5 maart 2004, nr. 04M464297 (Stcrt. 2004, 54).
“Beschrijvend document”: het document van Opdrachtgever d,d. 30 november 2007
referentie 2007-0000309094 waarin de deelname aan de raamovereènkomst met betrekking
tot het verrichten van Diensten gedurende een bepaalde période, de te volgen
aanbestedingsprocedure en de selectie- en gunningcriteria worden beschreven en
toegelicht;
“Diensten”: de door Opdrachtnemer op basis van een onder deze Overeenkomst gesloten
Nadere Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden op het
gebied van diensten voor de terbeschikkingstelling van Personeel;
‘Inschrijving”: de in het kader van de Europese aanbesteding van diensten voor de
terbeschikkingstelling van externe arbeidskrachten vanaf circa schaal 10 door
Opdrachtnerner ingediende inschrijving d.d. 15 januari 2008 met kenmerk

“Overeenkomst”:- deze raamovereenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met
ingangsdatum 1 maart 2008;
°Offerteaanvraag”: een uitnodiging door Opdrachtgever onder deze Overeenkomst aan alle
raampartijen tot het uitbrengen van een Offerte voor een opdracht tot het verrichten van
Diensten;
‘Offerte”: een aanbieding tot het verrichten van Diensten die Opdrachtnemer naar aanleiding
van een Offerteaanvraag uitbrengt aan Opdrachtgever onder deze Overeenkomst;
Raamovereenkomst inhuur extern personeel vanaf circa sctiaal 10
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“Nadere Overeenkomst”: de nadere overeenkomst(en) tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer overeenkomstig het model aangehecht als bijlage 3 bij deze Overeenkom
op basis waarvan Opdrachtgever gedurende de looptijd van deze Ovëreenkomst aan
Opdrachtnerner opdrachten tot het verrichten van Diensten kan verstrekken;
“Personeel”: elke persoon die krachtens een Nadere Overeenkomst onder gezag van
Opdrachtgever werkzaamheden verricht;

1.

Voorwerp van de Overeenkomst

1.1

Opdrachtgever isgerechtigd gedurende de looptijd van deze Overeenkomst een
Offerteaanvraag uit te brengen voor een opdracht tot het verrichten van Diensten, die
bestaan uit het onder toezicht en gezag van Opdrachtgever verrichten van
werkzaamheden van diverse aard, zoals beschreven in perceel 5 interim- en
projectmanagement van hét Beschrijvend document (bijlage 1 bij deze
Overeenkomst).

1.2

Opdrachtnemer is verplicht naar aanleiding van een Offerteaanvraag een Offerte uit te
brengen, (die niet minder gunstig is dan de> op basis van het Beschrijvend document
door Opdrachtnemer ingediende inschrijving, indien de in de Offerteaanvraag
genoemde opdracht op basis van de in het Beschrijvend document voor de nadere
gunning vermelde gunningscriteria aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt
gegund, is Opdrachtnemer verplicht die opdracht uit te voeren overeenkomstig de
voorwaarden van deze Overeenkomst. Daartoe is Opctrachtnemer als dan verplicht
met Opdrachtgever een Nadere Overeenkomst te sluiten.

1.3

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. de Nadere Overeenkomst (bijlage 13 bij Beschrijvend document, reeds in bezit van

partijen);

2. deze Overeenkomst;
3. de ARVODI (ter beschikking gesteld via www.zakendoenmetBZK,nl):
4. het Beschrijvend document (inclusief de nota’s van inlichtingen van
14 december 2007 en 21 december 2007) (reeds in bezit van partijen);
5. de Inschrijving (reeds in bezit van partijen);
6. functiestramienen en maximale uurtarieven (reeds in bezit van partijen, maximale
uurtarieven omwille van toegankelijkheid hierbij gevoegd);.
1.4

Opdrachtgever is niet verplicht om gedurende de looptijd van deze Ovéreenkomst
opdrachten tot het verrichten van Diensten te verstrekken, maar is daartoe gerechtigd.
Opdrachtriemer kan derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van
opdrachten tot het verrichten van Diensten gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst.
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1.5

De voorwaarden van deze Overeenkomst zijn integraal van toepassing op alle Nadere
Overeenkomsten, die gedurende de looptijd van deze Overeenkomst tussen
Opdrachtgever enerzijds en Opdrachtnemer anderzijds worden gesloten met
betrekking tot opdrachten tot het verrichten van in een Offerteaanvraag
gespecificeerde Diensten, tenzij in een Nadere Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijR
van deze Overeenkomst wordt afgeweken,

1.6

In een Nadere Overeenkomst zal worden vastgelegd met betrekking tot welke
specifieke Diensten en gedurende welke periode de betreffende Nadere
Overeenkomst wordt aangegaan.

2.

Duur van de Overeenkomst

2.1

Deze Overeenkomst gaat in per 1 maart 2008 voor de duur van twee (2) jaar met twee
(2) keer de mogelijkheid van een optie, eenzijdig uit te oefenen door Opdrachtgever, tot
verlenging van deze Overeenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode
van telkens één (1) jaar. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer uiterlijk 3 maanden voor
het verstrijken van de dan geldende looptijd van de Overeenkomst schriftelijk in kennis
stellen indien gebruik zal worden gemaakt door Opdrachtgever van de
verlengingsoptie. indien de verlengingsoptie door Opdrachtgever niet wordt
uitgeoefend eindigt de Overeenkomst van rechtswege na het verstrijken van de in de
op dat moment geldende termijn.

2.2

De voorwaarden van deze Overeenkomst blijven van toepassing op alle Nadere
Overeenkomsten die na het eindigen van deze Overeenkomst nog voortduren.

2.3

De duur van de Nadere Overeenkomst(en) die onder deze Overeenkomst aan
Opdrachtnemer worden gegund zal / zullen in de Nadere Overeenkomst(en) per
opdracht worden vastgelegd.

3.

Nadere gunning

31

Opdrachtnemer is verplicht om binnen 5 werkdagen na ontvangst van een reguliere
Offerteaanvraag en 5 werkdag(en) voor een spoedaanvraag van Opdrachtgever, met
inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst, een Offerte uit te brengen. Aan
het verkrijgen van een Offerte zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden.

3.2

In de Offerteaanvraag zal Opdrachtgever aangegeven aan welk:functiestramien (bijlage
6 bij deze Overeenkomst), kwalificaties erilof specifieke kennis en ervaring het
betreffende Personeel van Opdrachtnemer dient te voldoen bij de opdracht tot het
verrichten van Diensten op grond van de Nadere Overeenkomst. In de op basis van de
Offerteaanvraag uitgebrachte Offerte zal Opdrachtnemer aangeven welk Personeel van
Opdrachtnemer kan worden ingezet bij het uitvoeren van de opdracht tot het verrichten
van de Diensten op grond van de Nadere Overeenkomst. Opdrachtnemer zal als
bijlage bij de Offerte de c.v.’s van het betreffende Personeel meesturen.
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3.3

Op verzoek van Opdrachtgever vinden selectiegesprekken met het in artikel
3.2
bedoelde Personeel van Opdrachtnemer plaats.

3,4

Het door Opdrachtgever geselecteerde Personeel van Opdrachtnemer zal
beschikbaâr
zijn in geval van reguliere aanvragen binnen maximaal 15 werkdagen na de
Offerteaarivraag, en in geval van spoedaanvragen binnen maximaal 1.0 werkdagen
n
Offerteaanvraag.

3.5

De Offerte en daarin opgenomen prijscalculatie moet voldoen aan, en mag
niet minder
gunstig zijn dan, de op basis van het eschrijvend document ingediende Inschrijving.

3.6

Indien de in de Offerteaanvraag genoemde opdracht op basis van cie in het
Beschrijvend document voor de nadere gunning vermelde gunningscriteria aan
Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt gegund, is Opcirachtnemer verplicht
een
Nadere Overeenkomst met Opdrachtgever te sluiten.

4.

Prijs en overige financiële bepalingen

4.1

In bijlage 5 bij deze Overeenkomst is per tunctiestramien vastgelegd welke vergoeding
Opdrachtgever maximaal zal betalen voor de terbeschikkingstelling van Personeel
van
Opdrachtnemer.

4.2

Opdrachtnemer is gerechtigd het werkelijke aantal bestede uren met betrekking tot
de
op grond van een Nadere Overeenkomst verrichte Diensten per: maand op
nacalculatiebasis te declareren tegen het in de Nadere Overeenkomst opgenomen
uurtarief. In alle Nadere Overeenkomsten zal worden overeengekomen dat
Opdrachtnemer garandeert dat de in de Nadere Overeenkomst genoemde maximum
totaalprijs voor het verrichten van de Diensten niet zal worden overschreden.

4.3

De in artikel 4.2 bedoelde prijs heeft betrekking op alle door Opdrachtnemer in het
kader van de betreffende Nadere Overeenkomst te verrichten Diensten en eventueel
daartoe benodigde materialen en is
i met
geval van door
Opdrachtgever vooraf
overleggen van de

alle door
uitgezonderd het bijzondere
in welk geval
na het

De overeengekomen maximum (uur)tarieven staan vast tot en met de einddatum van
deze overeenkomst en kunnen eerst per aanvang van een verlengingsperiode worden
bijgesteld met een percentage tot maximaal het ‘CBS-prijsindexôijfer CAO lonen per
uur inclusief bijzondere beloningen categorie zakelijke dienstverlening’, mits
Opdrachtnemer uiterlijk een maand voor de datum van ingang van de verlenging van
Opdrachtgever aantoont, dat de markttarieven voor de specifiek binnen het perceel
passende dienstverlening de op dat moment geldende in de Overeenkomst
opgenomen maximum (uur)tarieven overstijgen. Daarbij geldt te.allen tijde dat
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Opdrachtgever, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, bepaalt of en met w
percentage de maximum (uur)tarieven mogen worden bijgesteld, waarbij een
bandbreedte kan worden gehanteerd tussen 0% tot maximaal het vermelde
prijsindexcijfer.
Kostenverhogende wettelijke maatregelen van overheidswege mogen te allen tijde iri9
de maximum (uur)tarieven wordén doorberekend
Bij Nadere Overeenkomst overeengekomen tarieven zijn vast gedurende de looptijd,
inclusief eventuele verlengingen, van de betreffende Nadere Overeenkomst.
4.5

Terstond na ondertekening van deze Overeenkomst en vervolgens elk kalenderjaar zal
Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever een verklaring van de Inspecteur der
Directe Belastingen en van de Bedrijfsvereniging omtrent het betalingsgectrag
overleggen, waarin wordt aangegeven dat ten aanzien van het Personeel van
Opdrachtnemer afdracht van belastingen en sociale premies heeft plaatsgevonden.

4.6

Opdrachtnemer zendt de factuur! facturen onder vermelding van contractnummer en
verplichtingennummer aan het factuuradres zoals zal worden aangegeven in de
Nadere Overeenkomst.

4.7

Betaling vindt plaats na ontvangst en acceptatie van de overeenkomstig een Nadere
Overeenkomst verrichte Diensten. Als voldoendeacceptatie wordt aangemerkt het
voor akkoord ondertekenen van wekbrietjes. De ondertekening van werkbriefjes
behelst.acceptatie van het aantal gewerkte uren, niet de kwaliteit van de verrichte
Diensten.

5.
5.1

Contactpersonen (Projectleiders)
Contactpersoon voor Opdrachtgever is contractbeheerder bij het Inkoop- en
Aanbestedingscentrum (IAC),
Contactpersoon voor Opdrachtnemer is
-

5.2

6.
6.1

Tenminste twee maal per jaar zal overleg plaatsvinden tussen de contactpersonen van
partijen over de wijze waarop deze Overeenkomst wordt uitgevoerd (tussentijdse
evatuatie(s)).

Tijden en plaats werkzaamheden
De werkzaamheden, verband houdend met de in een Nadere Overeenkomst
gespecifïceerde Diensten, zullen worden verricht op de in de Nadere Overeenkomst
aan te geven plaats(en).
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6.2

Partijen verplichten zich het Personeel van de andere Partij toegang te verlene
n tot dI
plaats, waar de werkzaamheden verband houdend met de in de Nadere
Overeenkomst gespecificeerde Diensten moeten worden verricht, alsmede dit
Perso
neel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die Partij gebruikelijke
arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende kantoortijden.
Partijen verplichten zich hun Personeel op te dragen de ter plekke van de uitvoering
geldende huisregels na te leven.
[f9

7.

Van toepassing zijnde Voorwaarden

7.1

Op een opdracht tot het verrichten van Diensten overeenkomstig een Nadere
Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de ARVODI (reeds in het bezit van
partijen), voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken.
De
(evéntuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Opdrachtnemer worden
uitgesloten. Daar waar in de ARVODI de ‘Overeenkomst” staat vermeld wordt voor
de
doeleinden van deze Overeenkomst dat begrip vervangen door Nadere
Overeenkomst”.

7.2

In afwijking of aanvulling van het bepaalde in de ARVODI geldt het voigende:
ARVODI
bepalinq
18.1
Boetes kunnen naast het geval van schending van
geheimhoudingsplichten uitsluitend verbeurd worden in het geval
dat een of meer door Opdrachtnemer aangeboden externe
arbeidskracht(en) niet beschikbaar zijn binnen maximaal
vijfentwintig (25) werkdagen na Offerteaanvraag [en in geval van
spoedaanvrageri binnen maximaal tien (10) werkdagen na
Offerteaanvraag. Doet zich een overschrijding voor, dan verbeurt
Opdrachtnemer een boete ter grootte van het dagtarief voor elke
dag vertraging. Bij inzet op basis van deeltijd wordt de boete naar
rato berekend.
19.3
Zie artikel 7.4hronder
21.5
Opdrachtgever zal bij tussentijdse opzegging van een Nadere
Overeenkomst een termijn in acht nemen van 14 dagen
23.5
Opdrachtgever informeert Opdrachtnerner zo snel mogelijk in geval
haar een claim van een derde bekend wordt.
25.1
In geval de Opdrachtnemer kan aantonen dat haar verzekeraar het
haar niet toestaat een afschrift van de polis te verstrekken, zal
Opdrachtnemer een schriftelijke verklaring van haar verzekeraar
verstrekken dat Opdrachtnemer voor het verrichten van Diensten
genoegzaam verzekerd is én zal Opdrachtnemer Opdrachtgever
daarnaast op eerste verzoek van Opdrachtgever inzage in de polis
verstrekken
26.1
Artikel 26.1 blijft buiten toepassing.
-

-
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7.3

Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen welke ingevolge artikel 11 van ctei
ARVOOI op hem en zijn Personeel rusten, is Opdrachtnemer een boete verschuldigd
van € 100.000,-- per gebeurtenis. Het maximum voor de boete is gelijk aan het
maximum voor aansprakelijkheid volgens artikel 7.4.

7.4

1. De in artikel 19.3 van de ARVODI bedoelde aansprakelijkheid is, per opdracht tot
verrichten van Diensten onder een Nadere Overeenkomst, beperkt tot een bedrag va:
€ 150.000,- voor opdrachten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000;
€ 300.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 50.000 maar kleiner
dan of gelijk aan € 100.000;
€ 500.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 100.000 maar kleiner
dan of gelijk aan € 150.000;
€ 1.500.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 150.000 maar
kleiner dan of gelijk aan € 500.000;
€ 3.000.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan € 500.000.
2. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
a. in geval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of
letsel;
b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnerner of diens
Personeel;
c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 23
van de ARVODI
ci. in geval van Beroepsfouten. Het feit dat externe arbeidskrachten werken onder
dagelijkse supervisie van BZK laat onverlet de het vervallen van de beperking van
aansprakelijkheid, tenzij de Beroepsfout het directe gevolg zou zijn van feitelijke onjuist
verstrekte informatie door Opdrachtgever.
-

-

-

-

8.

Integriteitsverklaring
Opdrachinemer verklaart dat hij in het kader van de gunning van deze Overeenkomst
en evenmin ter verkrijging van opdrachten tot het verrichten van Diensten onder
Nadere Overeenkomsten, Personeel van Opdrachtgever generlei voordeel heeft
geboden, gegeven, doen aanbieden of doen geven, respectievelijk zal bieden, geven,
zal doen aanbieden of zal doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde
personen in dienst van Opdrachtgever te bewegen ênige handeling te verrichten of
na te laten.

9.

Slotbepaling

9.1

Afwijkingen van deze Overeenkomst of een Nadere Overeenkomst zijn slechts bindend
voorzover 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 het verstrekken van
opdrachten tot het verrichten van Diensten onder een Nadere Overeenkomst.
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Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,

Den Haag,

maart 2008

g
EN KONINKRIJKSRELATIES,

M
lj

secretaris-generaal,

Amstelveen ,..L.. maart 2008,
KPMG OUSINESSDViSORY SERVICES B.V.,
/
Voor deze,
prtçer.

Raamovereenkomst inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10
Perceel 5 interim- en projectmanagement
Kenmerk::
Datum: 1 maart 2008
Pagina 10 van 16

Paraaf Opdrachtnemer

Paraaf Opdrachtgever:

AAW

\J VV”

D
Raamovereenkomst (op basis van de Arvocli) inzake inhuur èxtem personeel vanaf circa
schaal 10:

perceel 5 interim- en projectmanagemerit
Bijlage 1

Beschrijvend document van 30 november 2007, niet kenmerk 2007-00003 09094
(inclusief de nota’s van inlichtingen van 14 december 2007 en 21 december 2007) van de
aanbesteding inhuur van extern personeel vanaf circa schaal 10
Reeds in het bezit van partijen.
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Bijlage 2
Inschrijving van Opdrachtnemer van 15januari 2008 met kenmerk ps/pd/avdl/30073b ir
het kader van de aanbesteding inhuur van extern personeel vanaf circa schaal 10
Reeds in het bezit van partijen.

Raamovereenkomst inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10
P€rceel 5 interim- en projectmanagemerd

Paraaf Opdrachtnemer:

Kenmer1
Datum: 1 maart 2008

Paraaf Opdrachigever:

Pagina 12 van 16

t

t’ jL

JJLA—’

Raamovereenkomst (op basis van de Arvodi) inzake inhuur extern personeel vanaf circa schaal 10:

perceel 5 interim- en projectmanagement
Bijlage 3
Model Nadere Overeenkomst (is bijlage 14 bij Beschrijvend document van
30 november 2007, met kenmerk 2007-0000309094) in het kader van de
aanbesteding inhuur van extern personeel vanaf circa schaal 10.

w
Reeds in het bezit van partijen.
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Bijlage 4
Arvodi (de AlgemeneRijksvoorwaardenvoor het verstrekken van opdrachten tot het
verrichten ian Diensten).
Is beschikbaar gesteld en is beschikbaar via www.zakendoenmetbzk.nl
Reeds in het bezit van partijen.
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Bijlage 5

14

M

Tariefbiad conform prijsopgave uit Inschrijving van Opdrachtnemer van
15 januari 2008 met kenmerk

Reeds

in

het bezit van partijen, maar uit praktisch oogpunt hier bij gevoegd.

w
M

Functiestramien
CProgramma) management

Management
ondersteuning

Bedragen zijn exclusief BTW.
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çI

Functiestramienen (bijlage 15 bij Beschrijvend document van 30 november 2007, rçt
kenmerk
rn de aanbesteding inhuur van e*tern personeel vanaf
circa schaal 10.
Reeds in het bezit van partijen.
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Datum 16 november 2010
Betreft 2e verlenging raamovereenkomsten Inhuur extern Personeel vanaf circa
schaal 10

Geachte
In 2008 is “Inhuur extern Personeel vanaf circa schaal 10’ europees aanbesteed.
Met uw bedrijf zijn drie raamovereenkomsten afgesloten voor;
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konlnkrijksrelaties (13ZK)
de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD);
Baslsadmlnistratie Persoonsgegevens en Reisdoeumonten (BPR);
• agentacliap Landelijke Facilitelt Rampenbestrijding (LFR);
tijdelijke baten- en lastendienst P-Direkt (P-Direkl),
de Tweede Kamer der Staten-Generaal;
voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN);
Werkmaatschappij (WM)
-

-

-

-

-

-

Het betreft de volgende percelen:
Perceel 1 Personeel en Organisatie met kenmerk
Perceel 2: Ft’zdir & Accountancv, flr,aricieel/bedrijfscconomisch met kenmerk
Perceel 5: Interim- en Projectmanagement met kenmerk
Na de eerste contractperiode van twee jaar en de eerste verlengingsperiode van
één jaar lopen de overeenkomsten af op 28 februari 20fl.
Volgens artIkel 2.1 kunnen de overeenkomsten tegen gelijkblijvende
voorwaarden, met tweemaal één jaar worden verlengd.
Hierbij gun ik u ook de tweede verlenging van 1 maart 2011 tot t maart 2012.

CGH)4L1511!L WtflOUWtl.UK
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ik vcroek u de verlenging via de mail aan mijn contracbeheer
der
te bevestigen.

Oum
t rvbc, 2Q10
Kenn’rk

Hoogachtend.
De minister van innenIandse Zaken en Konlnkrijksrelaties,
namens deze,

W. Sutherland
Directeur Personeel, Regie, ICT en Organisatie
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Contact

Den Haag, 1juli2011

Betreft:

Voorstel voor ondersteuning hij vorming nationale politie

Geachte heer Bouman,
Maandag 27juni heeft KPMG een presentatie gegeven aan de kwartiermakers nationale politie
over de wijze waarop de adviseurs van KPMG kunnen ondersteunen bij de vorming van de
nationale politie. Naar aanleiding van deze presentatie heeft u ons uitgenodigd een voorstel te
doen voor twee vormen van ondersteuning: de rol van strategisch adviseur van de
kwartiermakers(organisatie) en de rol van project management ondersteuning (PMO). Wij zijn
bijzonder trots dat wij een bijdrage mogen leveren aan de vorming van een nieuw politiebestel.
Hieronder werken we de rollen kort uit.
Rollen KPMG
De rol van strategisch adviseur houdt in dat
partner bij KPMG, de
kwartiersmakers(organisatie) zal adviseren over de totstandkoming van de nationale politie. De
advisering zal onder andere betrekking hebben op de veranderstrategie, de scoping van de
kwartiermakersopdracht, de mijlpaalproducten uit de kwartiermakersopdracht en de (change)
readiness voor de overgang naar de nationale politie. De precieze invulling van deze rol vindt
plaats in overleg met de eindverantwoordelijke voor het projectbureau,
Daarnaast heeft u ons gevraagd te ondersteunen bij het inrichten van het projectbureau, het
vervullen van een aantal belangrijke rollen in het projectbureau en het ondersteunen bij ‘day one
readiness’ voor de nationale politie (1/1/2012). Bij de inrichting van het projectbureau maken
wij gebruik van onze PMO-toolkit, waardoor wij er naar streven dat binnen 5 werkdagen het
projectbureau up and running is. KPMG zal in overleg met de
een aantal
rollen binnen het projectbureau voor haar rekening nemen. Vanuit de invulling van deze rollen
zal project management ondersteuning worden geboden, er zullen daarbij geen deliverables op
KPMG papier worden opgeleverd.
Na verloop van tijd kan het zo zijn dat een aantal rollen overgenomen wordt door medewerkers
uit de kwartiermakersorganisatie, We zullen wekelijks onze inzet afstemmen met
daar waar nodig bijsturen op onze inzet.

Nationale politie to.
Voorstel voor ondersteoning
Den Haag, 1juli 2011

Aonvang werkzaamheden
Op verzoek van u zijn wij in overleg direct gestart met het
uitvoeren van voorbereidende
werkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats onder
de mantel audit- en financiële
dienstverlening.
De opdracht komt alleen tot stand na het bereiken
van overeenstemming en ondertekening van
een voor aldoord getekende opdrachtbevestiging of
contract. Zo lang dit niet is bereikt is de
opdrachtaanvaarding onder voorbehoud van het succes
vol doorlopen van onze risicoprocedures.
Honorarium
Het uurtarief voor de in te zetten adviseurs is
in dit tarief zijn verder

die ingezet
De beheerhierover worden
gemaakt met u. Wij zullen u tweewekelijks voorzien van
een overzicht van verrichte
werkzaamheden en bestede uren. U ontvangt maand
elijks een declaratie op basis van werkelijk
bestede uren.
Overige afspraken
o

•

de vermelde tarieven zijn van toepassing voor de duur
van de opdracht, doch tot uiterlijk 1
januari 2012;
deze offerte is tot 15 dagen na dagtekening geldig;
we zullen in samenspraak met u, waar nodig, afsprak
en maken dat KPMG geen voorkennis
heeft over werkzaamheden die door de kwartiersmak
ersorganisatie in de markt worden
gezet en waarbij KPMG mogelijk én van de inschri
jvende partijen is.

Tot slot

Het is onze overtuiging dat de samenwerking tussen de
kwartiermakersorganisatie nationale
politie en KPMG zal leiden tot een mooi resultaat en
wij staan met enthousiasme klaar om dat te
verwezenlijken.
Wij willen u hartelijk danken voor het gestelde vertrou
wen en zien uit naar een succesvolle
samenwerking.
Met vrienlijke gro’4,
K4visqf5flj .V

PartneFi

Voor akkoord:
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KPMG Advisory
Postbus 29761
2502 LT Den 1-laag

Kwartiermakers Nationale Politie
T.a.v. de heer G.L. Bouman
Postbus 13467
2501 EL Den Haag

Punnes Cathefina-Arratastraat 6
2496 XD Den Haag
Telefoon
070) 3392111
Fax
1070)358 4506

Onze ref
Contact

Den Haag, 11juli2011

Betreft:

Geheimhoudingsverklaring

Geachte heer Bournart,
We erkennen dat wij tijdens de opdracht voor de Kwartiermakers Nationale Politie toegang
zullen hebben en in aanraking zullen komen met vertrouwelijke informatie. In deze verklaring
wordt onder ‘vertrouwelijke informatie’ verstaan informatie, hetzij van politiek-bestuurlijke,
operationele, administratieve, financiële, bedrijfsmatige aard of anderszins, hetzij mondeling of
schriftelijk, met betrekking tot het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politiekorpsen en de
vorming van de Nationale Politie, die overeenkomstig deze geheimhoudingsverklaring aan ons
wordt verstrekt.
In overweging nemende dat u vertrouwelijke informatie aan ons beschikbaar stelt, verbinden wij
ons aan de volgende bepalingen:
1

Wij zullen alle vertrouwelijke informatie als strikt persoonlijk en vertrouwelijk behandelen
en alle nodige stappen ondernemen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de op grond van
deze geheimhoudingsverklaring vereiste stappen) om een dergelijke vertrouwelijkheid te
bewaren.

2 Wij zullen de vertrouwelijke informatie alleen gebruiken voor onze opdracht als onderdeel
van de vorming van de Nationale Politie en niet voor enig ander doeleinde.
3 Wij zullen vertrouwelijke informatie h,t
niet aan enig ander persoon of enig andere
vennootschap openbaar maken, anders dan op grond van punt 5 hieronder is toegestaan.
4 Wij zullen vertrouwelijke informatie niet direct of indirect aan een andere Idant van KPMG
Advisory NN. openbaar maken.
5 Onder deze geheimhoudingsverklaring is het niet verboden om vertrouwelijke informatie
openbaar te maken:
5.1

aan onze leden [partners/directeuren] en medewerkers die van dergelijke
vertrouwelijke informatie op de hoogte moeten zijn voor de invulling van de
opdracht als onderdeel van de vorming van de Nationale Politie,

PMG M4n,ry NV.. W e,,no,onr, ej
o,,d,, on,,,o,
hnodntn,neie., n
n26a2. i en
ppf non XPoG Eo,Q ILP on d non ho tOMG.
r.awnk von onilnenese nnd.,nonnon,n en oo,SonOon 2n ,ooXPMIS Intoon,.on
Cocconot,., t,PM5 k,to,natnn,nt. oc, Z,n,,e,oo ont,e,

Kwartiermakers Nationale Politie
Geheimhoudingsverklaring
Den Haag. 11juli20]]

5.2 met uw voorafgaande schriftelijke
toestemming, welke toestemming niet op
onredelijke gronden ons zal worden onth
ouden,
5.3 voorzover een dergelijke openbaar
making wettelijk verplicht is,
5.4 voorzover een dergelijke openbaarmak
ing verplicht is conform een regeling
of
richtlijn van een regelgevende instantie
waaraan wij tot naleving gehouden zijn
zijn, of

5.5 onder bepalingen over geheimhoudin
g met dezelfde strekking als die in deze
geheiinhoudingsverklarïng, aan onze profe
ssionele adviseurs ten behoeve van onze
eigen adviesaanvragen (bijvoorbeeld
het inschakelen van externen door KPM
G).
6 Op uw verzoek zullen wij alle vertrouw
elijke informatie en kopieën daarvan,
hetzij in de
vorm van documenten of enig andere tastb
are vorm aan u retoumeren, behave
6.1 ten behoeve van een conform bove
nstaande punten 5.3 tot en met 5.5 toegestan
e
openbaarmaking, of
6.2 voorzover wij in redelijkheid vold
oende documentatie moeten bewaren die
nodig is
om advies, verklaringen of oordelen te onde
rbouwen die wij gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden verst
rekken aan de groep.
7 Wij zien erop toe dat elk lid [partnerld
irecteurj of elke medewerker die conform
bovenstaande punten 5.1 en 5.2 vertrouw
elijke informatie ontvangt, van deze
geheimhoudingsverklaring op de hoogte
wordt gesteld.
8 Deze geheimhoudingsverklaring is niet
van toepassing op vertrouwelijke informati
e clie:
8.1 op het moment dat die door ons verk
regen wordt al openbaar is,
8,2 daarna openbaargemaakt wordt, ande
rs dan als gevolg van ongeautoriseerde
openbaarmaking door ons,
8.3 voor de verstrekking aan ons, al in
ons bezit is, of
8.4 onafhankelijk door ons ontwikke
ld is.
9 Deze geheimhoudingsverklaring geld
t voor twee jaar, vanaf de datum van deze
geheimhoudingsverklaring, tenzij en
voorzover u de geheimhoudingsverklaring
schriftelijk
opzegt.
10 Wij erkennen dat het nalaten of
uitstellen door u van enig recht, bevoegdh
eid of privilege
onder deze geheimhoudingsverklaring
niet zal gelden als het doen van afstand daar
van, noch
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Kwartiermake, Nationale Politie
Geheimhoudingsverklaring
Den Haag. 11juli2011

4.R.1.J\._1

zal een afzonderlijke of gedeeltelijke uitoefening daarvan of de uitoefening van enig ander
recht, bevoegdheid of privilege gelden als het doen van afstand daarvan.
II Deze geheimhoudingsverklaring is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen niet
betrekking tot deze verklaring zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin wij gevestigd zijn.

Met vrie..

ç

KPMI/Advisomy

ri&

Partner
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/
KPMG Advisory
Postbus 29761
2502 LT Den Haag

T.a.v.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Prinses Csthsnne-Amaliastraet 5
2496 XD Den Haag
Telefoon
(070) 338 2111
Fax
(070) 358 4508

Onze ref

Den Haag, 5januari 2012

Betreft:

Offerte inhuur ondersteuning program rnabureau Kwartiermakersorganisatie
Nationale Politie

Geachte
Naar aanleiding van uw oflèrteverzoek van 22 december 2011 ontvangt u hierbij onze offerte.
Met veel plezier hebben wij dit voorstel opgesteld. Wij verwachten hiermee aan te sluiten bij
uw vraagstelling.
Wij zijn van mening dat wij voor deze opdracht een uitstekende partner voor de
Kwartiermakersorganisatie Nationale Politie zijn aangezien wij u afgelopen halfjaar
ondersteund hebben bij de opzet van de programmamanagementorganisatie en de
totstandkoming van het programma- en ontwerpplan. Daardoor kennen we als geen ander de
context waarbinnen de Nationale Politie momenteel wordt opgebouwd en zijn ve zeer goed
bekend met de sleutelspelers en de opgave die er ligt voor de komende maanden om op 1juli
2012 daadwerkelijk te kunnen starten met de Nationale Politie.
Doelstelling

De doelstelling van de opdracht is om de kwartiermakersorganisatie te ondersteunen bij de
totstandkoming van:
het inrichtingsplan;
het realisatieplan;
de planning van de voorbereidings- en realisatiefase;
overdracht van kennis en deskundigheid aan de medewerkers van het
progranirnabureau.
-

-

-

-

Uw behoefte aan ondersteuning
In uw uitvraag geeft u aan voor de periode van 1 februari tot 30juni 2012 behoefte te hebben

aan ondersteuning op de volgende terreinen:
1
2
3

ondersteuning van de programmamanager inrichting en realisatie:
ondersteuning van het programmabureau:
advisering en ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van werksessies:

KPMO Advisory NV ingeschreven bij het handeçsregnrer in Nederland onder punten,
33253592 in een cechrerrrstatnohapp van KPMG Eumpe LLP en hd van het KP1Gnetwerk ,an zelf stand ge ondernemingen die veroonden z:n aan KPMO Internaronal
Cooperatee lKPMG tnrernarionall, een Zwitserse entiteit

Mi,,içterie van veiligheid en Justitie

Offerte inhuur ondersteuning programinabureau
Kwartier,nakersorganisatie Nationale Politie
Den haag, 5januari 2012

4
5

uitvoeren van periodieke reviews op producten van het programmabureau.
flexcapaciteit:

Onze visie op partnership K1P-KPMG
Aan beide kanten is met grote inzet en betrokkenheid gewerkt aan de voorbereiding van de
Nationale Politie. Eén van de succesfactoren van de huidige samenwerking tussen KNP en
KPMG is de inzet van een compact en toegewijd team en de inzet van beproefde methoden en
technieken, Wij willen dit partnership graag voortzetten en voor ons houdt dit in dat onze
adviseurs:
-

-

-

Maximaal commitment tonen aan de doelstelling van het programma;
24/7 ondersteuning bieden waar nodig;
Maximale flexibiliteit betrachten bij de inzet van de benodigde mensen en middelen
(bijvoorbeeld onderaanneming op verzoek van KNP).

Kern van onze dienstverlening is:
Inzet van een senior team met state of the art kennis
Inzet van onze beproefde tools en technieken
Opleveren van concrete resultaten zoals reviewrapportages
—

-

-

Het KPMG-team

Om de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening te borgen hebben wij ervoor gekozen om
hetzelfde team in te zetten dat afgelopen halfjaar KNP heeft ondersteund. Daarnaast bieden wij
waar mogelijk een alternatieP dat beter aansluit bij de tarieven uit de mantelovereenkomst
waaraan u refereert:
• Ondersteuning van de programmamanager inrichting en realisatie

•

Ondei-steuning van het programmabureau

•

Advisering en ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van werksessies

•

iii e zetten adviseurs nader te bepalen
Uitvoeren van periodieke reviews op producten
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Ministerie van Veiligheid en Justitie
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Kwartiernzakersorgaiusatie Nationale Politie
Dcii Ffaag. 5januari 2012

Flexcapaciteit
In te zetten adviseurs nader te bepalen
-

Daarnaast zal op de achtergrond een quality assurance team met KPMG partners actief zijn. Rol
van dit team is te reflecteren op de opdracht en ervaringen in te brengen uit zowel de publieke
als private omgeving. Wij zullen u hiervoor geen kosten in rekening brengen.
De eindvei-antwoordeljkheid voor de opdracht namens KPMG berust bij
bij KPMG Advisory.

partner

In de bijlage zijn de CV’s van de adviseurs opgenomen. Wekelijks is er afstemming over de
inzet van het team met
Daarbij zal tevens bekeken worden welke
(flex)capaciteit nodig is op te verschillende ondersteunende taken.
.

Tarieven
Als KPMG willen we graag de samenwerking met KNP continueren vanuit de partnership
benadering. Daarnaast willen wij de continuïteit borgen door de inzet van een ervaren team dat
getraind is in state of the art methoden en technieken, Inzet van dit team, conform onderstaande
tabel, betekent bovendien dat er geen sprake is van transitiekosten en opstartkosten.

Ondersteuning
program mamanager
(1)
Ondersteuning
program mamanager
(1)

Progranimamanagement

Ondersteuning
programmamanager
(1)

Programmamanagement

Ondersteuning
programmamanager
(1)

Programnianagement

Ondersteuning
programmabureau (2)

Program management

lliinisterie van Veiligheid en Justitie
Offerte i,zhuur ondersteuning progranunabureau
K iartiernakersorganisatie Nationale Politie
Den Haag, 5januari 2012

Ondersteuning
programmabureau (2)

M anagem entondersteu Ii

lig

Advisering/uitvoering
werksessies (3)
Advisering/uitvoering
werksessies (3)
Advisering/uitvoering
werksessies (3)

Strategisch
advies/reviewer (4)

Strategisch
advies/reviewer (4)

Specialist PDC (4)

Nader te bepalen

In bovenstaand voorstel zijn we uitgegaan van de tarieven voor programma
managementondersteuning, daar waar het gaat om werkzaamheden die betrekking hebben op
ondersteuning van de programmamanager en het programmabureau.

Graag stemmen wij nader met u af of u van deze mogelijkheid
gebruik wilt maken.

4

111inisterie van Veiligheid en Justitie
Offerte inh uur ondersieun Ing progranunabureau

KwartierinaLersorganisatie Nationale Politie
Den Haag, 5januari2012

De profielen zoals u die uitvraagt met betrekking tot de werkzaamheden bedoeld bij advisering
werkscssies en reviews, maken geen onderdeel uit van de mantelovereenkomst inhuur extern
personeel vanaf schaal 10 perceel 5. Daarvoor hanteren we de tarieven zoals eerder
overeengekomen met betrekking tot de inzet van deze medewerkers, refererend aan de mantel
audit en financiële dienstverlening, eveneens afgesloten niet het Ministerie van BZK. De
tarieven voor de inhuur van flexcapaciteit zijn afhankelijk van niveau, rol en kwaliteiten van de
in te zetten adviseurs. Deze zullen in nader overleg worden vastgesteld.
De genoemde tarieven zijn inclusief reiskosten naar de standplaats Den Haag. Overige kosten
zoals parkeerkosten zullen in overleg niet opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Voo 1-waarden

oor de voorliggende vraag sluiten we aan bij de ARVODI-voorwaarden, behorende bij de
1
\
mantelovcreenkomst inhuur extern personeel vanaf schaal 10 en de mantelovereenkomst audit
en financiële dienstverlening. De geldigheidsduur van de offerte is 2 maanden vanaf
dagtekening. Wij zullen maandelijks achteraf aan u factureren op basis van werkelijke uren
(geaccordeerd door KNP).
Tot slot

Wij zijn zeer gecommitteerd om u te ondersteunen hij cle realisatie van de Nationale
zien dan ook uit naar de voortzetting van de plezierige samenwerking niet ii.

Politie.

Wij

Indien u akkoord bent met ons voostel. zien wij graag een door u opgestelde overeenkomst
tegemoet. Voor eventuele verdere vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende onder
numme:
dan wel per mail:
-

Hoogachtend,

Partner

5

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk
inzake de inhuur van
ondersteuning voor het programmabureau Kwartiermakerorganisatle Nationale
Politie.
Uitvoering Raamovereenkomst Inhuur extern personeel vanaf schaal 10, inzake
perceel 5
Interim- en projectmanagement
-

De ondergetekenden:

1.

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel Is gevestigd te Den Haag
te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Veiligheid en Justitie,
voor deze,
Mr. M.N. Cramwinckel MPA
Directeur Vorming Nationale Politie

en
Kwartiermaker Nationale Politie
de heer Mr. G.L. Bou man
hierna te noemen: Opdrachtgever,
en
2.

KPMG Business Advisory Services B.V.
gevestigd te Den Haag,
te dezen verteoenwoordigd door
de Partner,
hierna te noemen: Opdrachtnemer,

OVERWEGENDE DAT:

1.

Opdrachtgever met Opdrachtnemer op 1 maart 2008 een raamovereenkomst met
betrekking tot diensten voor de terbeschikkingstelling van externe arbeidskrach
ten vanaf
schaal 10 door Opdrachtnemer (zoals gedefinieerd In de ARVODI) op het gebied van
Interim- en projectmanagement met kenmerk:
(hierna te noemen: de
Overeenkomst”) heeft gesloten, dle van toepassing is op alle uchten tot inhuur
op
genoemd gebied (hierna te aan te dulden als: de “Diensten”) die Opdrachtgever
gedurende de looptijd van de Overeenkomst verstrekt;
2.

Opdrachtgever Opdrachtnemer en de overige dienstverleners waarmee een
overeenkomstige raamovereenkomst Is gesloten, op 02 februari 201.2 heeft verzocht
een
Offerte met betrekking tot het verrichten van de daarin beschreven Diensten uit te
brengen. Deze Offerteaanvraag maakt als bijlage 1 integraal deel uit van deze Nadere
Overeenkomst;

3.

Opdrachtnemer op 09 februari 2012 een Offerte met kenmerk
Opdrachtgever heeft uitgebracht;

4.

Opdrachtgever op basis van het gunningscrlterlum, zoals omschreven in de
Offerteaanvraag, aan Opdrachtnemer heeft gegund;

5,

in deze Nadere Overeenkomst de specifieke voorwaarden zijn vastgelegd met betrekking
tot het verrichten van de in de Offerteaanvraag gespecificeerde Diensten door
Opdrachtnemer.

aan
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KOMEN OVEREEN
1.

Toepasselijke voorwaarden

1.1

Op deze Nadere Overeenkomst zijn de bepa
lingen van de Overeenkomst van toepassin
g,
voor zover daarvan in deze Nadere Overeenk
omst niet wordt afgeweken. Daar waar in
deze Nadere Overeenkomst begrippen met
een beginhoofdietter worden aangeduid wordt
hieraan de betekenis toegekend als bepaal
d in de Overeenkomst.
In de Offerte opgenomen voorwaarden (waa
ronder prijsindexering, korting, garanties)
zijn niet van toepassing voor zover deze voor
Opdrachtgever minder gunstig zijn dan
opgenomen In de Overeenkomst.

1.2

2.

2.1

Voorwerp van de Nadere Overeenk
omst/nadere invulling van de Diensten
Opdrachtgever verleent hierbij aan Opd
rachtnemer opdracht tot het verrichten van de
Diensten zoals gespecificeerd in de op basis
van de Offerteaanvraag uitgebrachte Offerte
,
welke opdracht Opdrachtnemer bij deze aanv
aardt, voor zover daarvan niet in deze
Nadere Overeenkomst wordt afgeweken.

2.2

De navolgende documenten maken deel uit
van deze Nadere Overeenkomst. Voorzover
deze documenten met elkaar In tegen
spraak zijn, prevaieert het eerder genoemd
e
document boven het later genoemde:
1. de Nadere Overeenkomst;
2. de Overeenkomst;
3. de ARVODI;
4. de Offerteaanvraag;
5. de Offerte;
6. de geheimhoudingsverklaring,

3.

Personeel

3.1

Opdrachtnemer zal voor de uitvoering
van de in de Offerteaanvraag gespecificeerd
e
Diensten het volgende Personeel inzetten,
met vermelding van functiestramlen nive
au:
/
Naam

Rol

Functiestramlen
mantelovereenkomst

Kenmerk:

Uuri

Opdrachtnemer mag, in overleg met en na toestemming van
de Opdrachtgever ander
personeel inzetten, mits dit gebeurt onder dezelfde voorw
aarden en hetzelfde tarief.
3.2

Het in artikel 3.1 van deze Nadere Overeenkomst genoem
de Personeel van
Opdrachtnemer zal de In de Offerteaanvraag gespecificeer
de werkzaamheden verrichten.

4.

Duur Nadere Overeenkomst

4.1

Het Personeel zal per:
een aanvang maken met de In artikel 3.2 van deze
Nadere Overeenkomst bprloelde werkzaamheden. Het Person
eel zal deze werkzaamheden
voor de duur va.
, verrichten met als einddatun

S.

Plaats en tijden werkzaamheden

5.1

De werkzaamheden van het Personeel van Opdrachtnemer
worden verricht op het
kantoor van Opdrachtgever aan de Rijnstraat 50, Den Haag.

5.2

De werkzaamheden van het Personeel van Opdrachtnenier zullen
van maandag tot en
met vrijdag tijdens kantooruren worden verricht gedurende
maximaal
per dag.

5.3

Het verrichten van werkzaamheden bulten de in lid 2 genoem
de dagen gebeurt In overleg
met en na toestemming van Opdrachtgever.

6.

Financiële bepalingen
In aanvulling op de financiële bepalingen van de Overee
nkomst geldt het volgende:

6.1

De In art. 3 lid 1 omschreven uurtarieven zijn met betrekk
ing tot het uitvoeren van de
werkzaamheden door het Personeel van Opdrachtnemer
in het kader van deze Nadere
Overeenkomst van toepassing.

6.2

Opdrachtnemer zal de op basis van deze Nadere Overeenkoms
t te verrichten Diensten op
nacalculatiebasis tegen [de in artikel 6.1 van deze Nadere Overee
nkomst genoemde
uurtarieven) verrIchten. Opdrachtnemer is gerechtigd maxim
aal
‘dag In
rekening te brengen, tenzij overschrijding hiervan vooraf
schriftelijk met Optrachtgever
is overeengekomen.

6,3

Betaling vindt piaats na ontvangst en acceptatie van een maand
elijkse factuur van de
aantoonbaar werkelijk gemaakte uren van onder de Nadere Overee
nkomst werkzame
Personen, onder bijvoeging van een door Opdrachtgever goedge
keurde urenstaat.

6.4

De factuur wordt door Opdrachtnemer digitaal, in PDF-formaat
en duidelijk
gespecificeerd, aangeleverd onder vermelding van opdrac
htnummer
factuur kan Ingediend worden bij:
facturenifpd@)minjus.nl.

De

7.

Contactpersonen

7.1

Contactpersonen met betrekking tot de uitvoering van deze Nadere
Ove’nkomst zijn
Programmamanagpr InrrhI-irin en realisatie Nation
ale Politie,
namens
Opdrachtgever en
namens Opdrachtnemer. De contac
tenminste een keer per maand en voorts zo dikwijls als Opdrac tpersonen zullen
htgever dat verlangt over
de uitvoering van de werkzaamheden van Opdrachtnemer overleg
gen.

Pagina 3 van 4

Kenmerk:

Aldus op de laatste. vai’ twee hierna genoemde data overee
ngekomen en In tweevoud
/
ondertekend,

Den Haag ,.../..‘maerr2012
De minister van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
Directeur vorming Nationale Politie

aag,
maart2012
waftlermak& Nationale Politie
de heer Mr. Z1EBqman

2012
-1<PMG uslness A6visory Services .V.
voor deze,
de partner.

Bijlage: geheimhoudingsverklaring
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KPMG Advisory
Postbus 29761
2502 LT Den Haag

Pinses Catharina-Amaliastraat 5
2496 XD Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. de afdeling Servicepunt IFAD
Kamer 1-1 732
Postbus 20301

Den Haag, 25juli 2011

2500 EH DEN HAAG
Declaratie

Nummer SGRK00074749

(in curos)

Nota conform ons “Voorstel voor ondersteuning bij vorming nationale
politie” d.d. 1 juli 2011 aan de heer G.L. Bouman, Kwartiermaker Nationale
Politie i.o.
Betrefi periode
u renbrie fj es
—

-

---Week van
Week vai
Week van
Totaat

conform bijgaande getekende

uren
uren
uren

uren â

19% BTW ovet
Totaal
Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 15 dagen te voldoen onder
vermelding ‘dan declaratienurnmer SGRK00074749

N, B. Vanaf heden worden uren wekelijks gefactureerd. Opdrachtgebonden
kosten worden maandelijks separaat gedeclareerd.
—

1301 210507

Voor vragen met betrekking tot deze declaratie kunt u contact opnemen met onze
centrale afdeling Credit Control.
Telefoon; 020 656 7676, fax: 020 656 7999. e-mail: creditcontrolkpmg.nl

Bankrekeningen t.n.v. KPMG NV.
Rebobank

36,42.31.912

(Swift Code RASONL2U)
I<PMQ Aa.’cy NV.. to c,svr, btj het t
eetez Nie,le,t ezete,
33253582, e een ee2tzern arscnç.j
PMG Eurre LLP ert to van het PMO.nnt*eji
van zeItsr,ntQa dezrzerrrçen de verbnndar, zijn aan CFMO Inzernarronel Conperarrrre
(tCt’MG tnternzatrnrafl. e Znsvae erzrrtrnt.
‘,

ABN AMRO Bank
ING Bank

54.03.33.859
69.54.60.149

BTW-nr

NL8034.1 7.597.8,01

t
S

t.

•

‘‘1

Urenoverzicht Nationale Politiexlsx

18-7-2011

Urenoverzicht 28 juni tlm 1 ju’i 2011

.J.

PMO kiclcstart Politie

28-8-2011.

PMO klclatart Poitie Kltrk 0ff met pcojaoltearn KNP

...

30-6-2011.

PMO kict’start Politie PMO opzetten

1-7-201i

PMO klcktart Politie PMO opzetten

30-6-2C11

PMO kick9tartpohtte Opzetten PMO templatee

28-6-2011

PMO kickstart Politie Kick oP meeting met KNP inzake inzet KPMG

29-6-2011

PMO kickatart Politie Kick off met projectteem KNP

28-8-2011

PMO kicketart Pcttio Kick off meeting mei KNP inzake inzet KPMG
PMO klckstart Politie Kiék oft roet ptectteam KNP

22011
•

30-8-2011

PMO kickstart Polliè StnategiscN advies

l_7L20ll

PMO kickatati Pokee Stretegiactt advies

1-7-2011

PMO kickstant Politie Opzetten Sharepoint

28420fl
• 29-8-2011.

•

PMO kickatart Politie Opzetten Sharepoint

•

: PMO kickatari Politie

30-6-2011
17:20l 1
30-6-2011
1-7-2011
29011
1-7-2011
29-6-2011

Voor

-

od

Opzetten Sharepoint

-

PMO kicksteil Polit Opieilen Sharepoint
PMO klckatwl Poirte Opzetten Sharepoint

29.6-2011

JToT eerihE

met KNP inzake inzet KPMG

.28-6-2011

•

PMO kickstart Politie Kick off met pnojectteam KNP mci. uitwerking
PMO kicketari Politie Opzetten PMQ templates
PMO kickatart Politie Opzetten Sharepcint en tamplates
•pi kickatari PotlU&Opettén Shaiepoint
PMO kickatari Politie Opzetten PMO templates

t ..PMO kickatart Politie Kick elf mei proectteam KNP

+

voorbereiding

•1

Urenoverzicht Nationale Politiexlsx

18-7-201’l

Urenoverzicht 4 tlm 8 juli 2011
-T

-

t PMO kistart Politie

PMO opzetten

5-7-2011

1 PMO kickstart Politie

6-7-2011

PMO kickstart Politie

Voorbereiden wortshcp programma opzet
Workshop Programma opzet
PttO opzetten

..

-.

!TotaaI aantal uren

Voçakkoo(

dd

.

7-7-2011

PMO kicketamt Politie

8-7-2011

PMO kickstart Politie

PMO opzetten

4-7-201 1

PMO kickstart Politie

Opzetten Sharepoint en templates
Opzetten Sharepoint en templates
Opzetten Sharepotnten templates

5-7-2011

PMO ki&start Politie

6-7-2011

PMO kickstart Politie

7-7-2011

PMO kickstart Pohtie

8-7-2011

PMO Itickalart Politie

Opzetten Sharepoint en tarnplates
Opzetten Sharepoirit en templates

4-7-2011

PMO kickatart Politie

PMO opzetten

5-7-2011

PMO lçict(start Politie

PMO opzetten

5-7-201

P1110 kiclçslarl Politie

Wortshop Programma opzet
PMO opzetten

7-7-2011

•

-.•:

4-7-2011

8-7-2011

PMO kiekstart Politie
PMO kickstart Politie

7-7-2011

1 P1110 kickatart Politie

4-7-2011

1 PMO kickstart Politie

5-7-2011

P1110 kickatart Politie

1

6-7-2011

PMO kickstart Politie

7-7-2011

PMO kickstart Politie

8-7-2011

P1110 kïckstart Politie

4-7-2011

PMO kickstrnt Politie

5-7-201 1

PMO kicimstart Politie

Voortgangsmeetlrrg, teamalsteirming Intern,
Bespreking met Kees van eck
Opzetten Sharepoint en templales
Opzetten Sharepoint en tempiatea
Opzetten Sharepoint en templetes
Opzetten Sharepoint en templates
Opzetten Sherepoint en templates
Opzetten Sherepoint en tamplates
VoorbereIden workshop programma opzet
Workshop Programma opzet

8-7-2011

PMO kiclistart Politie

7-7-2011

PMO kickslart Politie

8-7-2011

Uitwerken workshop en opstellen project charters

PMO kickatart Politie

Uibeerken workshop

4-7-2011

PMO klckstarl Politie

5-7-2011

PMO kickstart Politie

6-7-2011

1310 kickstart Politie

en opstellen pro)ed charters
Opzetten templatee en procedures
Opzetten templates en procedures
Opzetten templates en procedures

7-7-2011

PMO kickstart Politie

6-7-2011

PM0 kickstart Politie

Opzetten tempiates en procedures
Opzetten templates en procedures
Opzetten ternplates en procedures

7-7-2011

P1110 kicketart Politie

5-7-2011

PMO kickstart Politie

Opstellen MetapLanning

6-7-2011

P1110 kickstertporttie

Opstellen Metaplanning

7-7-2011

PMO kickstart Politie

Opstellen Metaplannirrg

8-7-2011

PMO kickstart Politie

Opstellen Metaplanning

J

i-

i’-’
Urenoverzicht Nationale Politie.xfsx

1.8-7-2011

Urenoverzicht 11 tlm 15 juLi 2011
11-7-2011

PM0kickstart Politie

12-7-2011

PMckatart Politie

PMO laad

13-7-2011

PMI) kicksfart Politie

PMO laad

14-7-2011

PMC) kickatart Politie

PMO laad

15-7-2011

PMO kickstart Politie

PMO leed

15-7.2011

PMO kckstart Politie

Strategisch advies)

11-7-2011

PMO kickatari Politie

PMO t SharePoint

12-7-2011

PMO kickatart Politie

PMC) 1 SharePoint

.13-7-2011

PMO kicketart Politie

PMO 1 SharaPoint

i4-7;2o11.

Piibkidçatart Plitle

PMO 1 SharePoint

15-7-2011

PMO kickstart Politie

PMO 1 Sharepoint

13.7-2011

PMO kickstart Politie

11-7-2011

PMO kickatart Politie

PMC) lead 1 Voortgang RobtMaartan

12-7-2011

PMO ki tçstarl Politie

Strategisch advies t Afstemming

13-7-2011

PMQ kickstsrt Foute

Strategisch advies t Léon Kuijs t PMO
Strategisch adv les) Visie bedrijfsvoering

PMO

PMO kickatart Politie

Strategisch advies / Visie bedrijfsvoering

11-7-2011

PMOkickstnrt Pofrtie
P143 kickatert Plide

12-7.-2Ö11

PMO klckstart Politie

PMO 1 SharePoint

13-7-2011

PMO klckalart Politie

PMO Laad

PMO kickatart Politie

PMO Laad

PMO kidçsl art Politie

PMO

15-7-2011

PMO Pdckstarl Politie

Stratgisch advies / Visiø bedrijfsvoering

PMO kickstart Politie

PMQ Project Charter

12-7-2011

PMO klckatart Politie

PMO Project Charter

13-7-2011

PMO kickatart Politie

PMO Project Charter
PMO Project Charter

14—7-2011

PMO kkkstart Politie

15-7-2011

PMO kickatart Politie

PMO Project Ciisrter

11-7-2011

PMÖ kickatart Politie

PMO Ternplatas

12-7-201

PMO )çickstart Politie

PMO Tam platas

14-7-2011

PMO kiokstart Politie

PMO Templates

15-7-2011

PMO kickstart Politie

PMO Templates

13-7.2011

PMÖ kickstart PolItie

PMO

PO kickatart Politie

PMO Planning

14-7-2011

i

1 Voorbereidingen MT !afstemmirrgsvergadering

11-7-2011

15-7-2Ö11

/ Afstemming

PMO / SharePolnt

14-7-2011

13—7-2011

ed

bedrijfsvoering

14-7-2011

12-7-2011

Totaal aantal uren

Visie

15-7-2011

13-7-2011

/\

.

15720l1

—

Voorakkoord

PMO laad

PMO klc3stari Politie

PMO Planning
PMO kickstart PoÎitia • PMO PIarrring
PMO kidetart Politie PMO Planning
PMO kickstart Politie PMO Planning

16
KPMG AdViaDry
Postbus 29761
2502 LT Den Haag

Printe Cathaina-Arnaliastraat 5
2496 XD Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. de afdeling Servicepunt IFAD
Kamer K 732
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Den 1-laag, 26juli 2011

Declaratie

MAPOL1

Nummer SGRK00074760

(in curo’s)

Nota conform ons “Voorstel voor ondersteuning bij vorming nationale
politie” d.d. 1juli 2011 aan de heerG.L. I3ouman, Kwartiermaker Nationale
Politie i,o.
Betreft periode

3onforrn bijgaand getekend urenbriefje

uren â
19 % BTW over
Totaal
Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 15 dagen te voldoen onder
vermelding van declaratienummer SGRK00074760

1301210518

Voor vragen met betrekking tot deze declaratie kunt u contact opnemen met onze
centrale afdeling Credit Control.
Telefoon: 020 656 7676, fax: 020 656 7999, e-mail: creditcontrol@kpmg.nl

KPMO AÜory NV., hQesc5een b
1 het hendeInte5ele le Nederari7 Onder nUrrCflar
33763682. n eerI d ern’eatrIchaçp Ven KPMG 6uee LLP ene een net )(?MG’rrerwerll
a elaernerrnçei de eetbenOen zijn aan P?4G InternatenCi cnOpereVe
9
tar.dl
rKPMG InternatonarL
Zwnsarse entizai.

Van

Bankrekeningen t.n.v. KPMG NV.
Rabobank
36.42.31.912
ISwift Code AABONL2U)
ABN AMRO Bank
5403,33.859
ING Bank
69,64.00.149
BTW-nr

NL8034.17.597.B.01

Urenoverzicht Nationale Polltie.xlsx

25-7-2011

Urenoverzicht 18 tlm 22 juli 2011

fr

19-7-2011
1.

D1R:

Gesprek Kees, aatemmlng, presentatie DîR
veréidei

19-7-2011
20-7-2011

Meeting
iD1R

D1R

Ontwerpveek

19-7-2011

Voorbereiding ontwerpweek

Crrtwrpwk.

MT’documeriteripresentatie kick-of?

18-7-2011

‘Öntwereék

Voorbereiding ontwerpwek, voorbereiding
meeting

19-7-2011

Ontwerpweek

20-7-2011

Ontwerpweok

21-1-2011

Ontwerpweek

Opstellen actieplan en cileckijst
Opstellen nstriictie logistiek voorbereiding
Voorbereiding oritwerpweek

18-7-20i1

PMO

PMO Lead

19-7-2011

PMO

PMO Lead

21-7-2011
).

.

18-7-2011

pö

,22-7-2011

•

8-7-2011

PMO

.19-7-2011

PMO

..:.

:

PMO

. .:
PMO SharoPoint

.

.

:.

:.:.

PMO Sharepoint
PShareit

20-7-2011
•

21-7-2011
22-7-2011

.

.:

.

PMO SharePoint, réviewprojctplan

.

PMO, SharePoint •
•:
PMO en atsternrningsnieetirig, intwerryweken
vobeidingen DIR, meeting
Afstemmen proramrna govmance en D1R, pojectv
oortganç
afsternmingl
. Vooreraidinger MT, afstemming i
Revlew progranlrnapian, vooreieidingen kwarti
ermakermeeting,
afsterning met
.
Review prograrerriapian voorocreidingen lvarber
mukermeeting
voorbreidin9en MT
•••
. Project charters, voodgansapportage
Project charters voortgangsrapportage
.

18-7-2011
•i

.

.

.

.

19-7-2011
20-7-2011

PMÖ

21-7-2011

PMO

22-7-2011

PMO

.

.

:
.

.

18-7-2011

PMO

19-7-2011

PMO

‘20-7-2b11

PMO

21-7-2011

:

.•

.•

••

PMO

1-7-2011

PMO:

19-7-2011

PMO:
PtQ

21-7-2011

PMO.

22-7-2011

PMO

•.

PMOPlanni

:

.

.

•

:.:

21-7-2fl1

Stakeholderworlçshop

22-7-2011

S.akholdcrworkzhop.

.

.

PMO Planning

. PMO Planning:
PMO, revewrjtptan
PMO revrew proectplan

.

. .

.
.

:

•

.

•.•

.

.

..

-
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.

.

.

Voorbereiding etakeholder workshop
Vooibéreiding Stakeholder worlçSsh6p. ..

Voor akkoord

Iv

.

•

Notities voor MT voortgangsrapportage
stklt.en gooiMT, reviow projecplari
Stukken voor MT review projectplan

.PMO: .

22-7-2011

20-7.2b11

•

..

..

.

.

.•

.

Urenoverzicht N8tiortale Politie,xlsx

t
Toteal aantal uren

25-7-2011

19-7-2011

Strat. Adv. Bedrijfzv.

21-7-2011
18-7-2011

Strat Mv. edrijfsv.
Straf, Adv. aedrijfsv.

Presentatie, irilezen stukken en gesprek
Vervolgatappen op stukken
Visio op bedrijfsvoering. voortgargsov
er1eg PMO

19-7-2011

Strat. Adv. eedrijfsv.

Visie op bedrijfsvoering, overleg

17-7-2011

Strat,Adv. BedriJfsv.

18-7-2011

Uftwerking workshop

Strat. Adv. Bedrijtsv.

19-7-2011

Strat. Adv. Bedrijfsv.

Strategisch advies bedrijfsvoering
Strategisch advies bedrijfsvoering

Voor akkoord

Pagina 2 van 2

afstemming PMO

1/
KPreG Advisory
Postbus 29761
2502 LT Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. de afdeling Servicepunt EFAD
Kamer 1-1 732
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Prinses Catherina-Amaliastraat 5
2496 XD Den Haag

Den Haag, 4 augustus 2011

Dec In ra ti e

Nummer SGRK00074818

(in Curo’s)

Nota conform ons “Voorstel voor ondersteuning bij vorming nationale
politie”
d.d. 1 juli 2011 aan de heer G.L. Bouman, Kwartiermaker Nationale Politie
io.
Betreft periode 25 tim 29
juli 2011 conform bijgaand getekend urenbrie

j

uren ½
19 % BTW over
Tot

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 15 dagen te voldoen onder
vermelding van declaratienummer SGRK00074818

Rel’: MAPOLI/

1301210926

Voor vragen met betrekking tot deze declaratie kunt u contact opnemen
met onze
centrale afdeling Credit Control.
Telefoon; 020 656 7676, fax: 020 656 7999. e-mail: creditcontrol@kpmg.nl

CPMG Rdsory NV. beonh1eeem bij Sv hane&oreiorer In Nedednrr onder norrorz32aaz. Is oen dochtr atchappijnen CPMO Ewope LLPen I, van het KPMG.nerw
erk
na,, reItvroie onCernerrrnQen de verbonden ore .on PMG Intern.t.cral
Cooperar,va
rKPMt3 Interr,anonel’), een Zw,UerOe enlrle,t,

Bankrekeningen t.n.v. KPMG NV.
Rabobank
36.42.31.912
tSwift Code RABONI2UI
ABN AMRO Bank
54.03.33.859
ING Bank
69.64.60,149

BTW-nr

NLBO34.17.597.B.01

S

Urenoverzicht Nationaje poljtie.xlsx

882011

5-8-2011

Procedures, templates, opdrachtomschrijvin
gen
projectcharters

PMO

1-8-2011

pj

2-8-2011

PMO

3-8-2011

PMO

Templates decentrele projebureaus
instructies decentrale projectbureaus en planni
ng
Planning en Structuur van productbeschrijvirrg
eri, projecicharters,
rapportages

4-8-2011

PMO

5-6-2011

PM

Planning en opzet Rapportages
Planning en Ontwerp richtlijnen

1-8-2011

PMQ

Teamplari, govemance

tio

SharePoint, adieljst, wijzigingen prograrnrnap
lan, dag 1 checklist

ptjo

SharePoint, opzet orrtwerpweken. wzigingen
programmaplan
Kwaliteitsmanagement, MT resultaten overleg, opstell
en
credential, program govemance.
Kwaliteitamanagement, introductiepack

24-2011
3-8-2011

1

4-8-2011

PMO

5-8-2011

PMO

1-8-2011

PMO Lead

24-2011

PMO Lead

3-8-2011

PMO Leed

4-8-2011

J PMO Leed

5-8-2011

PMO Leed

Ontwerpwelren, MT meeting, Dag 1
OntierpwekBn, Dag 1, BedrijfsvoerIng
Ontwerpweken MT meeting, Dag 1
Ontwerpweken, MT meeting
lntrodutie

tTotaal aantal uren
)7ooralçkoord

en

dd
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L
KPMG Advisory
Postbus 29761
2502 L’t Den Haag

Prinsen Catharina Amafiastraat 5
2496 XD Den Haag

Ministerie van Veigheid en Justitie
T.a.v. de afdeling Servicepunt IFAD
KamerH732
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Den Haag, 16 augustus 2011

Declaratie

MAPOLI

Nummer SGRK000’14928

(in eure’s)

Nota conform ons “Voorstel voor ondersteuning bij vorming nationale
politie”d.d. 1juli 2011 aan de heer G.L. Bouman, K.wartiermaker Nationale
Politie 1.0.
Betreft periode 1 tlm 5 augustus 2011 conform bijgaand getekend urenbriefje
uren â
-

-

19% BTWovcr
Totaal
Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 15 dagen te voldoen onder
vermelding van declaratienummer SGR1C00074928

1301211253

Voor vragen met betrekking tot deze declaratie kunt u contact opnemen met onze
centrale afdeling Credit Control.
Telefoon: 020 656 7676, fax: 020 656 7999, e-mail: creditcontrol@kpmg.nl

(PMG Manry NV.. tCchrin b het flanh&sege1er n NedarScal nr,dnr narnrrer
2G3z. heen dec ern-eat3chaçpï) van KPMG Eerepe LLPen Id vr her KCMGnerwelhr
van znllsrandige andn:nnn*çerr die artcnden drr aan KPMG International Cncçnratxe
l’.PMG Lntnrnanonrarl, ene Z ite,se aanleil.

Bankrekeningen i.n.v. KPMG NV.
36.42.31.912
Rabobank
ISwif t Code RABONL2U)
54.03.33.B59
ABN AMRO Bank
69.64.60149
ING Bank
BTW-nr

NL9034.17.597.B.01

Urenoverzicht Nationa’e Poiit
iex)sx
8-8-2011

Urenoverzicht 1 tlm 5 augustus 201
1
2-8-2011

• Bedrijfsvo&ing

4.8-2011

8drijfsvoering

Geprekbier bedrijfsvoerinÖ
Bepking en uitwerking

5-8-2011

Bedrijfsvoering

Visie op bedrijfsvoering

2.8-2Ö11

Bedrijfiorin

3-8-2011

Bedijfsvoering

Gesprek visiè b drijfsvoerirrg iilclusièf voorbe
reiding
Voorbereider sessie 1
visie bed rijftvoering
Meiiig visie bedrijfsvoering en eerste uitwer

4-8-2011

Bednjfsvdering

28-2011

ering

3-8-2011

Dagi

2011

i

5-8-2011

••

king

•i:

Dag t:;.

.

Dagi

•

-

54-2011

Dag 1
Dag i

1-8-2011
2.8-2011
3-8-2011

Ontwerp NP

4-8-2011

t Ontwerp NP

Ontwerp NP
OitérpNî

-

3-5-2011
-.

-_.442011-—

-

5-8-2011
: 44-2011
5-8-2011

•

1-6-2011

OPNP

Ontwerp NP

•

3-8-2011
4-8-2011

-

.‘

.

ontwerpwèek, afstemming en ôfferteaanvrçe
rvlocaties-ontwerpweek, kick-oft ontwerpweken met tean,
Besprekingén, review van procedures, actie uitzett
s
en êrr.
monitôreri
.
..-

.

.

Aansturen PMO
•PMO, StiarePoint

.

..

...

.

PMO, SharePokit

PMO

PMO, SharePoint

1-5-2011

‘PMO

24-2011

PMO

3-8-2011

p,j

4-6-2011

PMO

..

.

•FMO, SharePoint
PMO

pM0
l,

-

——------

PMO

2-8-2011
•

Dag 1 gsfrek.
en gesprek
•.:
:Gerek t
-tnlrûomorsrnma Ingrid Zwaag voorbereiden,
gesprek
CIO office, projectchateren productspecnic
aues
aanpassen. nnscheren Dl anpak
Dag 1 presentatie
Afstmming met
; MT.update, anvulien doelen endeflverabies
Opstellen draaiboèk voor MT, riventarisatie logisti
ek
brtwarpweien loistiek en aanpak
0ntwp Irigistieken aanpak kick-off
•Ontwerpweek. orga1isere togitiek, fstem
rning tocatieseri
aangevraagde offertes

.

PMO
•.

:•

-

Ontwerp NP

Mo

.

Ontworpweken logistiek en aanpak

Ontwerp NP
-

Afstemming vervoigstappen bedrijfsvoering
D 1.checlriisten opstellen

.

•

:

..

.

.

pMO:shaepont, On- en offboarding
Procedures templates, opdrachtomschrijvingen
en
pro]ectclarters
Procedures. tempiates, opdrachlomschrijvingen
en
projectcl1artes
Procedures, templales, opdrachtamsch
rjvtngerr en
projectcharters
Procedures, templates, opdrachtomshriJvi
flgen en
projectcharlers

Voor akkoord
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-

KPMG Advisory
Postbus 29761
2602 LT Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. de afdeling Servicepunt IFAD
Kamer H 732
Postbus 20301
2500 ER DEN 1-lAAG

Pdnses Catharirta-Amaliastraat 5
2496 XD Den Haag

Den Haag, 18 augustus 2011

Declarati

Nrnmer SGRK00074929

(in eliros)

ooi
Nota conform ons “Voorstel voor ondersteuning bij vorming nationale
politie” d.d. 1juli 2011 aan de beer G.L. Bouman. Kwartiermaker Nationale
Politie io.
Betreft periode 8 t/rn 12 augustus 2011 conform bijgaand getekend
urenbriefje
uren â
19% BTW ove
Totaal

Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 15 dagen te voldoen onder
vermelding van declaratienummer SGRK00074929

1301211266

Voor vragen met betrekking tot deze declaratie kunt u contact opnemen met onze
centrale afdeling Credit ControL
Telefoon: 020 656 7676, fex: 020 656 7999, e-mail: creditcontrol@kpmg.nl

‘PMG Mnnr N ‘J, inendneen h het hsndeInmgner n NeOnrand nader nurrrret
32682. rs een doch1eraraatsdhdij aan ,PMG Eare LLP en aan her KFMG.retwera
van ze5sranae ndnrnernrçerr de aarbcaden zin aan PMO Inrrnnaaenal Craaceaaae
(‘KPMG Jaterna:ioaa’I, een Zwirzerne anadad.

Bankrekeningen t.n.v. KPMG NV.
Rabobank
36.42.31.912
ISwift Code RABONL2U)
ABN AMRO Bank
54.03.33.659
59.64.60,149
ING Bank
BTIN-nr

NL8034.17.597.B.0t

___________

___________

Utenoverzicht Nationafe Politie.xlsx

16-8-2011

Urenoverzicht 8 tlm 12 augustus 2011
8--0l1

edrjfsvoering

9-8-2011

Beijfsvoering

11-8-2011

8edrijfsvoering

Strategie

12-8-2011

Pedrjfsvoering

Strategie

8-8-2011

aedrijfevoering

Uitwerking bedt

.9-8-2011

aedrjfsvoering

Afstemming bedrijfsvoeringstrategie

Uitwerking bedrijfsvoeringstrategie

•

10-8-2011

Bedrijfsvoering
BedrijfsioerIng

Uitwerking bedrijfsvoeringstrategie

12-8-2011

1 Bdrjfsvoering

Uitwerking bedrjoeririgstr2tégIe

9-8-2011

1 Dag i

10-8-2011

Dag

Introductie Ingrid, Introductiepresentatie
Lijsten updaten, gesprek
en presentatie werkzaamheden
komende weken

Dag 1

Voorbereiding werkzaamheden Nationale Politie
Kennismaking lngrid, inlezen en voorbereiden

10-8-2011

Dag 1

Ondersteuning

11-8-2011

Dag 1

12-8-2011

Dag 1

Ondersteuning
Ondersteuning

.

Oritwerpweken

.-

.

Oritwoipweken

9-8-2011

C)ntwerpweken

10-8-2011

Ontwerpweken

Oritwerpwekèn

11-8-2011

Ontw.pwken

Ontwerpwëken

12-8-2011

q!rpvj__

Ontwerpweken

Ontwerpweken

Kick-cif en voorbereiding, entwerpweken

8-8-2011
9-8-2011

Voor akkoord

1

Dag 1

8-8-2011

-.

vee ngstrategie

11-8-201

8—-2011

•

Strategisch plan
Overleg NP

.

Ontwerpveken

_-___—

Ontwerpweken

Ontwerpwelçen

Ontwerpweken

Onlwerpweken

11-8-2011

Ontwerpweken

Ontwerpweken

12-8-2011

Ontwerpweken

Ontwerpweken

8-8-2011

Ontwerpwekeri

Ontwerpweken, programma workshop t

9-8-2011

Ontwerpweken

Ontwerpweken, projectmanagoment

10-8-2011

Ontweipweken

Ontwerpwelçen, workshop l programma, meetings

11-8-2011

Ontwerpweken

Programma workshop t

12-8-2011

Ontwerpwekeri

Oritwerpweek, inhoud en afstemming

8-8-2011

3 Ontwerpweken

9-8-2011

Ôntwerpweken

10-8-2011

Onerpwekeii

.H-s2oii

Ontwerpweken

.

S

Ontwerpweek, planning tot aan 0W3, verdeling proces inhoud
en logistiek:

communicatie Iocâties, løgiStièk wvrkshopborden,
faciliterend team, Iay-outs workshopomgeving

Ontwerpweek, communicatie locatie,workshopomgeving
•Ontwerpweek, concept uitnodiging OWI printer op locatie,
communicatie hotel Soestduirien

-dd
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16-8-Zflhl

12-8-2011

Ontwerpweken

Ontwerpweek, logistiek cartoonist, organisatie locatie
en
wcrkshopomgeving. check-in met ontwerpteam

12-8-2011

PMO

Gesprek Theo. product en projectbeschdj’ingen, afwerk
en
actiepunten

8-8-2011

PMO

9-8-2011

PMO

PMO, SharePoint

10-8-2011

PMO

PMO, SharePoint, Introductie gesprek

11-8-2011

PMO

PMO, SharePoint

12-8-2011

PMO

PMO, SharePoint

PMO. SharePoint, Introductie gesprek

8-8-2011

PMO

Algemeen en aanscherping uitgangspunten ontwer
p

9-8-2011

PMO

10-8-2011

PMO

Uitwerking productomschdjvingen en update planning
Productomschrijvingen, projectcharters en update planni
ng
Planning, afstemming productomschrijvingen en produr
es

11-8-2011
12-8-2011

1 PMO

PMO

Planning, rapportagevormen

8-8-2011

PMO

Kwaliteitsrnanagemerit, introductiepack

9-8-2011

PMO

Voorbereidingen MT, introductiepack

10-8-2011

PMO

Kwaliteitsmanagement, introductie nieuwe medewerkers

11-8-2011

PMO

Kwaliteitsmanagement

12-8-2011

PMO

PMO algemeen, MT agenda
PMO leed, MT meeting

8-8-2011

PMO Leed

9-8-2011

PMO Lead

10-8-2011

PMO Lead

PMO leed, voorbereiding kwartiermakermeeting
Kwartierrnakerrneeting, introductie!

8-8-2011

trat. Adv.

Strategisch advies

10-8-2011

Strat, Adv.

Introductie

t aantal uren

Vpor akkoord

dd

-

:‘-,“

Bedrijfsvoering
Dag 1

Ontwerpweken

(

PMb
PMO Lee

-

Strategisch advies
Totaal

aantal

uren
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KPMG Advisory
Postbus 29761
2502 LT Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a,v. de afdeling SeR’icepunt IFAD
Kamer H 732
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Den Haag, 25 augustus 2011

Declarati
(Ln

Prinses CatharinaAmaliastraat 5
2496 XD Den Haag

Nummer SGRK00075007

curo’s)

Nota conform ons “Voorstel voor ondersteuning bij vorming nationale
politie”d.d. 1juli 2011 aan de heer G.L. Bouman, Kwartiermaker Nationale
Politie i.o.
Betreft periode 14 tlm 19 augustus 2011 conform bijgaand getekend
uren brie [je
uren
19 % BT\V over
Totaal
Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 15 dagen te voldoen onder
vermelding van dec laratienummer SCRK00075007

1301 2’l 1492

Voor vragen met betrekking tot deze declaratie kunt It contact opnemen mei onze
centrale afdeling Credit Control.
Telefoon: 020 656 7676, fax: 020 656 7999, e-mail: creditcontrol@kpmg.nt

KP,1G Adanery NV.. i edwe’en Sij be her ehette’ in Nederland nrder nemrr’er
e een do Nl
tclrp.j nee PMO Europa U.P en hd van he PMnehnek
ufl raltulanaçe andareemuçen da neAden zn aan KPMG lnanaloval Con e,atn,e
l’KPMG eLernarnull, een Zwimne,ne

Bankrekeningen t.n,v, KPMG NV.
Rabobank
3642.31.912
ISwift Code RABONL2U)
ABN AMRO Bank
5.4.03.33.859
ING Bank
69.64.60.149

B1W-nr

NL8034.17.597.B.01

urenoverzicnt ratlortaie i-’oiitle.XISX

23-8-2011

Urenoverzicht 14 tlm 19 augustus 2011
15.8.2011
f6-8-201 1
f7-8-201 1
-8-20l 1
16-8.2011
17-8.2011
18-8-201 1
1-8-201 1
1-8-20l 1
f5-8-201 1
16-8-2011
17-8-2011
1
b-8-2o11
15-8-2011
f6-8-2o11
1’7-8-2Q11
O11
2
ÇB-B19-8-201
fa-8-20 11
i9-8-201 1
15-8-2011
16-6-2011
17-8-2011
f8-8-201 1
19-8-2011
14-8-2011
15-8-2011
16-8-2011
17’8-20111-8-20h1
19-8-2011
15-8-2011
-f6--a-201 1
17-8-2011
fB-8-2011

9-8.-201 1

15-8-2011
16-8-2011
-

17-8-2011

—

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
1 Bedrijfsvoering
Dag 1
Dag 1
Dag 1
Dag 1
Dag 1
t Dag 1
1 Ontwerpweken
Ontwerp-weken
Ontwerpweken
Ontwerpwekan
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Orrtwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwecpweken
Ontwerpwaken
Ontwerpweken
‘Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerp-weken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
t Oritweipweken
Ontwerpweken

Bedrijfsv6erirrg: afstemming NP
Bedrijfsvoering: aanpassen strategiedocumerit
Bedrijfsvoering: aanpassen strategiedocument
besprekingen bedrijfsvoeringsstrstegie
uitwerking bedrijlsvoeringsstrategin
uitwerking bedrijfsvoeringsstmtegie
uitwerking bedrijfsvoeringsstrategle
uitwerking bedrijfsvoering trtgie
cont cail, telefoongesprek
Senior Manager ondersteuning Dagi voorbereiding
Senior Manager ondersteuning Dagl voorbereiding
Senior Maneger-orrdersteunlng Dagi voorbereiding
Senior Manager- ondersteuning Dagi voorbereiding
Senior Manager-ondersteunirrg Dagi voorbereiding
Orrtwerpweiçen
Orrtwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Politie Onlwerpweken: voorbereiding
Politie Ontwerpwelren: voorbereiding
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Orrtwerpwekerr
Ontwerpweken
Orrtwerpweker.
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpwakew— —
Ontwerpwoken
Ontwerpwsken
Ontwerpweek: Introductie en opzet programma
Ontwerp-week: bezoek locatie Noordwijk en inhouddocurnent
Ontwerpwaek
Ontwerpweek
Ontwerp-week: locatie
-

-

-

-

-

Ontwerpweken

Ontwerpweek: logistiek: scribe. organisatie locatie en
workahopomgeving, check-in met ontwerpteam, communicatie

0 n twe rpwa k en

Ontwerp-week: logistiek: bezoek locatie Noordwijk, contract en check
inontwerpleam

Ontwe

Oritwerpweck: communicatie Hotels van Oranje en levemncir te
levering WOrhOp omgeving, sciibe, check in met ontwerpweekteam

ken

18-8-2011

Ontwerp-weken

19-8-20 11

Ontwerp-weken

17-8-2011

Ontwe rpw oken

19-8-2011

Ontwerpweken

antwerpweek: logistiek met leverancier, communicatie acribe
ontwerp-week: logistiek, overdracht
check-in
Voorbereiding Nationale Politie: bespreken rl in workshop, lezen
documentatie (inhoudsdocument)
,

Conf.cait met
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KPMG Advisory
Postbus 29761
2502 LT Den Haag

Ministerie ‘an Veiligheid en Justitie
Tav. de afdeling Servicepunt IFAD
Kamer H 732
Postbus 2030!
2SOOEH DEN HAAG

Prinses Catharina-Ama!iastreat 5
2495 XD Den Haag

Den Haag, 1 september 2011

Declaratie

Nummer SGRK0007SOS7

(in eUro’S)

Nota conform ons “Voorstel voor ondersteuning bij vorming nationale
politi&’ d.d. 1juli 2011 aan de heer G.L. Bouman, Kwartiermaker Nationale
Politie i.o.
Betreft periode 22 tlm 26 augustus 2011 conform bijgaand getekend
uren briefje
uren
19 % BTW over
Totaal
Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 15 dagen te voldoen onder
vermeld ing van declaratienum mer S6RK00075087

130121 164?

Voor vragen met betrekking tot deze declaratie kunt u contact opnemen met onze
centrale afdeling Credit Control.
Telefoon: 020 656 7676, fax: 020 656 7999, e-mail: creditcontrol@kprng.nl

Pt4G Aavianr N.V. nn cnne, bïj tinttandais,aaanf in Nederland cnder nunar,
is een daci,tamrxir v, KPMG Eura L.LP en
aan rt PMG.nerwerk
aan aellsran&ge mdernennçsn Sla aerlxrr,5e ztn aan KPMQ laterrraannal Coaçwaise
rPMG Intemr,n,narl, een Zwilnerse errnret

Bankrekeningen t.n.v. KPMG N.V.
Rabobank
3642.31.912
ISwift Code RABONL2U)
ABN AMRO Bank
540333.859
ING Bank
69.64.60.149

BTVJ-nr

NL8034.17.597.8.0l

Urenoverzich Nationale Poitie,xlsx

30-8-2011

Urenoverzcht 21 tlm 26 augustus 2011
25-8-2011
2i8-2011
23-8-2011
24-8-2011
2-8-201 1
26-8-2011
258-2011
28-2011
28-2011
28-2Q1 1
28.201 1
28-8-201 1
2l8-201 1
228-2011
2-8-201 1
248-201 1
28-201 1
2i8-201 1
22-8-2011
238-2011
248201 1
258-201 1
2{.&-201 1
238201 1
248-201
258-2011
26-8-2011
228-201 1
23-8-2011
28-201 1
24:e2o11
28-2011
2i8-201 1
22-8-2011
238-201 1
24-8-2011
25-8-2011
26-8-2011
24-20l 1

Voor Ukkoçj.

Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering: sti-ategiedocumect
Bedrijfsvoering
ontwerp bed ftvoeringsstrategie
Bedrijfsvoering
workshop bed rjfsvoerlngsstralegie
Bedrijfsvoering
uitwerking bed jfsvoeringgstrategle
Bedrijfsvoering
uitwerking bedrijfsvoeringgstrategie
Bedrijfsvoering
voortgangsbespreking Leon Kuijs
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoedng
Dag 1
Senior Manager ondersteuning Dagi voorbe
reidingen
Dag 1
Senior Manager ondersteuning Dagi voorbereiding
en
Dag 1
Senior Manager ondersteuning Dagi voorbereiding
en
Dag.l
Senior Manager ondersteuning Dagi voorbe
reidingen
Dag 1
Senior Manager ondersteuning DagI voorbereiding
en
Ontwerpwvkcn
Oritwerpweken
Ontwerpweken
Öntwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpweken
Qntwerpweken
Politie Ontwerpwoken: Voorbereiding
Ontwepwelçen
Politie Ontwerpwakan: Workshop dag 1
1 Oritwerpweken
Politie Ontwerpweken: Workshop dag 2
Qntwerpweken
Politie Ontwarpweiçen: Uitwerken workshop
Ontwerpwaken
Politie Ontwerpweken: Uitwerken workshop
Ontwerpweken
ontwerpweken
Ontwerpwoken
ontwerpweken
Ontwerpweken
ontwerpweken
Ontworpwetçen
ontwepwekon
t Ontwerpweken
ontwe rpweken
Ontwerpweken
ontwerpwekan
Ontwerpweken_ontwerpwaek,
Oritwerpweken
cntwerpwaek
Oritwerpweken
ontwerpweek
Ontwerpweken
ontwerieek
Ontwerpweken
ontwerpweek
Ontwerpweken
Ontwerpweek voorbereiding workshop 1
Ontwerpweken
Ontwerpweelc workshop dag 1
Ontwerpwetçen
Ontwsrpweken: workshop
Ontwerpwaken
Ontwerpwekerr: logstiek
Ontwerpwekerr
Ontwerpweken: rapportage vaalleggirig
Ontwerpweken: aanpassen rapportage vastiegging
plus
1 Ontwerpwekeri
administratie logistiek
Orttwerpweken
Workshop ontwerpweker
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dd
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urenoverzictit Nationale PolltlexISx

23-8-2011

14-8-2011

PMO

PMO Overdracht

15-8-2011

PMO

PMO

-

16-8-2011

PMO

PMO

18-8-2011

PMO

PMO

19-8-2011

PMO

PMO

PMO (product en prooesbeschrijvingen, gesprek ingrid, gespre
k
Theo)

15-8-2011
5-8-2011

PMO

PMO, SharePoint, MT meeting

16-8-2011

PMO

PMO, SharePomt
PMO, SharePoint, presentatie aan projectmanagera
PMO. SharePoint. averdracht
Vooilgangsrapportages, projoctcharters, processen en
kwaliteitsrnanagenienl
Voortgangsrapporlages. pr ectcharters processen en
kwaliteitsmanagement
Voortgangsrapportages, proectcharter$, processen en
kwaliteitamanagement
VoortgangsrappOrtages, projectcharters, processen en
kaliteitsmanagement
PMO produ-en projeclbeschrijvlngen

17-8-2011

PMO

18-8-2011

PMO

16-8-2011

PMO

17-8-2011

PMO

18-8-2011

PMO

19-8-2011
15-8-2011

PMO

-8-201 1

PMO

17-8-2011

PMO

PMO product-en prjectbeschrifrngen

16-8-2011

PMO

PMO Sharepoint

PMO product-en projectbeschrijvingen

19-8-2011

PMO

PMO Sharepoint

15-8-2011

PMO

PMO diver

16-8-2011
17-5-2011

PMO

Politie Kwalileitemanagement

PMO

15-84011

ii-s-zoi 1
19-8-2011
16-8-2011

-

Politio Kwaliteitnrnanagement. doelenhiêrarchie
Strategisch advies_pr gramrnaadveringen .iiverse gespre
kken kwartiermakers.
Strategisch advies
stakeholdergesprekken, voortgangsgesprekken,
Strategisch advies
nieuwe projectorganisatie, strat adviesrot
Strategisch advies
Strategisch advies
-

17.8-2011

Strategisch advies

Strategisch advies

18-8-2011

Strategisch advies

strategisch advies

Dag 1
Ontwerpwkeri

PMO
Stratesc.li advies
Totïat-
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Urenoverzicht Nationale Politie.xlsx
22-8-2011
23-8-2011
248-2011
2-8-20t 1
228-2011
2-8-201 1
24-8-2011
2:8_2O1 1
26-8-2011
22-8-2011
23-8-201
24-8-2011
28-201 1
22-8-2011
2:8-2O1 1
24.8—201 1
28—201 1

3O--2O1 1
PMO
PMO
PMO
PMO
t PMO
1 PMO
1 PMO
1 PMO
t PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMD
PMO
PMO
PMO
PMO

PMO Leed
PMO Leed
PMO Lead
PMO Leed
PMO Lead
PMO voortgangsrapportage en opleveren producten
PMO voort angsrapportage en opleveren produc
ten
PMO voortgangsrapportage en opleveren producten
PMO aanpassen producten en Voorlgangsra
pportsge
PMO uploaden producten en voortgangsrapportage
PMO: SharaPoint beheer + instructies Eenheden
PMO: SharePoint beheer + Instructies Eenheden
PMO: SharePoint beheer + instructies Eenhed
en
PMO: SharePoint beheer + instructies Eenhed
en
Mijipalenplanning en decentrale processen
Mijlpalenplanning en decentrale processen
Mijipalenplanning en decentrale proces
Mijipalenplanning en

26-8-2011

PMO

26-8-2011

t PMO

Politie

22-8.2011

1 Strategisch advies

ontweipweek

Mijlpalernplanning en decantrale processen
-

ekkoorti

PMO:

Voortgangsrapportages automatiseren

23-8-2011

Strategisch

advies

ontwerpweek

24-8-2011

1 Strategisch

advies

MT, afstemming

25-8-2011

Strategisch ad s

afspraak

24-8-2011

Strategisch ad

startegisch advies

28-8-2011

Strategisch adv

s

afstemming

strategisch advies

Totaal aantal uren

Voor

sen
decentrale processen

de

Sedrjfsvoeîing
Dag t
Onteerpweken
PMO

Strategisch advies
Totaal

Pagina 2 van 2

PMO

Ii

cLnç.
LI

/.

3OQ3

til

KPMG Advisory
Postbus 29761
2502 LT Den Haag

Prinses Catbarina-Arnaliastraat 5
2496 XD Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Ta.v. de afdeling Servicepunt IFAD
Kamer F1 732
Postbus 20301
2500E1-1 DENI-IAAG

Den Haag, 6 september 2011

Nummer SGRK00075 172

D cda ratk
(in curo’s)

Nota conform ons “Voorstel voor ondersteuning bij vorming nationale
politie” d.d. 1juli 2011 aan de heer G.L Bouman, Kwartiermaker Nationale
Politie i.o.
Betreft periode 28 augustus tlm 2 september 2011 conform bijgaand
getekend urenbrietje

—

uren â.

-

19 % BTW ove.

‘--

—.

Totaal
Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 15 dagen te voldoen onder
vermelding van declaratienummer SGRK00075172

Ii

13O21191a

Voor vragen met betrekking tot deze declaratie kunt u contact opnemen met onze
centrale afdeling Credit Control.
Telefoon: 020 656 7676, fax: 020 656 7999, e-çnail; credilcontrol@kprng.nl

K’r.1G ?.viory NV.,
c,revn ‘I hi h 5Ste n Ntc,tand o,ile, fl,rer
33263682. s en aochre
c5,pij .n KPMG Eu.rp ILP er, van het PMG.netv.n&
van zlfsttndg cernen’mer, d.e aerbcndan
(‘KPMG lntenlalionar). een ZermserSe enntev.

aan KP1.1G lnva,naannal Cçesir.e

Bankrekeningen I.n.v. KPMG NV.
36.42.31.912
Rabobank
ISwift Code RABONL2U)
54.03.33.859
ABN AMRO Bank
ING Bank
69.6460149
BWJ-nr

NLBO34.17.597.B.01

beOntwerpwekenvoorberewngenontwerpweek2
____

_____

____
____
____

Urenoverzicht Nationale Politîe.xlsx

—

5-9-2011

Urerioverzicht 28 augustus

tlm

2 septembë? 2011

-

-

.29-8-2011”

-

-

--

-

-

Onderstëuning beijsoe1ing:
Be
eririg
Ohdertèunlng bedrijfsvoering
Bednjfsvoenng
—
Ondersteuning bednjfsvoenng
8djg
Ondersteunedrrjfsvoenng’
Dag 1
Senior Manager-ondersteuning Dagi voorbereidine
ii:
Dag 1
Senior Manager ondersfsurnng Dagi voorbereiduigen
Dag 1
SrMersteurnngDaglvoorbereidingen
Dagi
Senior Mager ondersteuning Dagi voorbereiding
en
Dagi
Senior Manager ondersteuning Dagi vooberengè’n
i
ngn
OdereuningOntwerp
OndersteursngOntwerpOndersteurnng Ontwerp
‘Oderstniii Ortwerp
Ondrsleuning Ontwer
,.,.
Ondersteuning ontwerp
Ondesteuning Ontwerp__________
Ontwewekën: doo’rspren ake mét!
Ontwerpweken
en
diverse stukken
“Orp
ekên: dod ek’stnkkn et).
Ontwerpweken
anderen alsmede doornemen opzet ontwerpweeir iii
Ontwerpweken
Pot le Ontw ripweken voorbereidingen ontwerpweek
2
Otrpvêken
Politie Ontwerpweken
Ontwerpweken
Ontwerpwsken
onitwerpweken
Ontwerpweken_—
ontwerpweken
—

-

.

304-2011;
i8-201 1
1-9-201,1:
29-8-2011
30:82011
31-8-2011
1-9-2011
“29.20i1:.
29-8-2011’
39-8-2011
‘1-9-2011
2-9-2011H

:‘

—

-

—

-

—

—

—

-

,,..

-

‘.

1-9-2011
.0-8-2D11’
31-B-2011
1-9-201.1,
292011
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KPMG Advisory
Postbus 29761
2502 LT Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T,a.v. de afdeling Servicepunt IFAD
Kamer 1-1 732
Postbus 20301
2500 El-T DEN HAAG

Prinses Catharina-Amaliastiaat 6
2496 XD Den Haag

Den Haag, 15september2011

Declaralie

Nummer SGRK00075286

(in euros)

Nota conform ons “Voorstel voor ondersteuning bij vorming nationale
politie” d.d. 1juli20] 1 aan de heer G.L. Bouman, Kwartiermaker Nationale
Politie i.o.
Betreft periode 5 tlm 9 september 2011 conform bijgaand getekend
u renbrielje
uren
19 % BTW over
Totaal
Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 15 dagen te voldoen onder
vermelding van declaratienummer SGRK00075286

1301212266

Voor vragen met betrekking tot deze declaratie kunt u contact opnemen met onze
centrale afdeling Credit Control.
Telefoon: 020 656 7676. fax: 020 656 7999. e-rnail: creditcontrol@kpmg.nl

KPMG Adaioy NV.. bg ct,revea bij hetbaeIsar n Ne,e4and ona nwwner
3322. seen
van KPMG Evrene LtP en hd van aat PMG-vanver
van ande andamer,e, de veb,den z4q aan rPWG Intarnatienal Cccetr.e
rI(PMG Intna.enonarl, azaane enhiten.

Bankrekeningen tn.v. KPMG NV.
3642.31.912
Rabobank
(Swift Code RABONL2U)
ABN AMRO Bank
5403.33.859
69.64.60.149
ING Bank
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cLfl ‘CZ2 (3sKPMG Advisory
Postbus 29761
2502 LT Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. de afdeling Servicepunt IFAD
KamerH 732
Postbus 20301
2500 EH DEN HAAG

Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2496 XD Den Haag

Den Haag, 27 september 2011

Loo14

Decla ra lie

Nummer SGRK00075426

(in euros

Nota conform ons “Voorstel voor ondersteuning bij vorming nationale
politie” d.d. 1juli 2011 aan de beer G.L. Bouman, Kwartiermaker Nationale
Politie i,o.
Betreft periode 12 t/m 16 september 2011 conform bijgaand getekend
urenbriefje
urenâ
19% BTW over 68.420,00
Totaal
Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 15 dagen te voldoen onder
vermelding van declaratienummer SGRI’C00075426

1 301 212635

Voor vragen met betrekking tot deze declaratie kunt u contact opnemen met onze
centrale afdeling Credit Control.
Telefoon: 020 656 7676, fax: 020 656 7999. e-mail: creditcontrol@kpmg.nl

KPMO Ad.y N.’L, i-,çscflse,n b h P
&segflter in Nededanö Oreer rUfl3W
3252. 3 en mci mear5chaj een KPMO t,rr,e LIP en i nar, 1mei
MO-rretwer
‘cm zflHSlarciçe ondernen-urrgerr ae
rijn 88fl KPMG nlerrrational Coceretiee
PMG inremamionati, een Zwnserne 8rrnr&t

Bankrekeningen t.n.v. KPMG NV.
Rabobank
36.42.31.912
ISwift Code RABONL2U)
ABN AMRO 8ank
54.0333.859
ING Bank
69.64.60.149
BTW-nr

NL8034.17.597.B.01
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KPMG Advisory
Postbus 29761
2502 LT Den Haag

Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2496XD Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v. de afdeling Servicepunt IFAD
Kamer 1-1 732
Postbus 20301
2500 El-! DEN HAAG

Den Haag, 3 oktober 2011

Declaratit.

Nummer SGRK00075607

(is euro’s)

Nota conform ons “Voorstel voor ondersteu.ning bij vorming nationale
politie” d.d. 1 juli 2011 aan de heer G.L. Bouman, Kwartiermaker Nationale
Politie io.
Betreft periode 19 tJm 23 september 2011 conform bijgaand getekend
ureubriefje
uren
‘“1

19% BTW ove,
Totaal
Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 15 dagen te voldoen onder
vermelding van declaratienurnmer SGRK00075607

1 301 212789

Voor vragen niet betrekking tot deze declaratie kunt u contact opnemen met onze
centrale afdeling Credit Control.
Telefoon: 020 656 7676. fax: 020 656 7999, e-mail: creditcontrol@kpmg.nl

Bankrekeningen t.n.v. KPMG NV.
Rabobank
36.42.31 .912
(Swif t Code RABONL2U)
ABN AMRO Bank
54.03.33.859

KPMG Advtssry 4 V.. k,sch,ssss b ht hasdi
in Ndeciand ond,, nsnrsr
33253682. is ,, d
maatschappij vos l(?MG Earvps ILPon lid van hat KPMG-netwtk
van ZnHtand5 dnrnnrnine,n de vc,onden 4v aas PMG Inten,ati,raI Cscpnrativa
rKPMG Intetnatovefl. een Zwisersa endtes.

ING Bank

69,64.60.149

8TW-nr

NL8034.17.5979.Ol
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KPMG Advisory

Postbus 29761
2502 LT Den Haag

Ministerie van Veiligheid en Justitie
T.a.v, de afdeling Servicepunt IFAD
KamerH 732
Postbus 20301
2500 EE-! DEN HAAG

Prinses Cathaina-Arnaflastçaai 5
2496 XD Den Haag

Den Haag, 10 oktober 2011

Declaratie

Nummer SGRK00075688

(in euro’s)

Nota conform ons “Voorstel voor ondersteuning bij vorming nationale
politie” d.d. 1juli 2011 aan de heer G.L. Bouman, Kwartiermaker Nationale
Politie i.o.
Betreft periode 24 tlm 30 september 2011 conform bijgaand getekend
urenbrieije
urenû
19 % BTW ovei
Totaal
Wij verzoeken u bovenstaand bedrag binnen 15 dagen te voldoen onder
vermelding van declaratienummer SGRK00075688

/
Voor vragen met betrekking tot deze declaratie kunt u contact opnemen met onze
centrale afdeling Credit Control.
Telefoon: 020 656 7676, fax: 020 6567999, e-mail: creditcontrol@kpmg.nl
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Bankrekeningen t.n.v. KPMG N.V.
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Urenoverzicht 24 september tlm 30 september 2011
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Bedrijfsvoering

Schri(ien Orie(Bidrisvoeiing)
Schrijven Ontwerp (Bedrijfsvoering)
Schrijven Ontwerp (Bedrijfsvoering)
Bednjf&ioéring
Schrijven Ontwerp (Bedrijfsvoering)
ednsering
Schrijven Ontwerp (Bedrijfsvoering)
Dag 1
Onderstéuning Dagi
Dag 1
Ondersteuning Dagi
Dag i
OndersfeuriingOagl
1 Dag 1
Ondersteuning Dagi
Dag 1
Orrdérsteining Dagi
1 Inrichtingsweken :
Uitwerking vorkshop routekaart
Inrichtingsweken
Voorbereiding Inuichtingsweek
lnrichtirigsweken
Uiteenzetting roadmap workshops Inrichting & Realisatie
Automatiseren voortgangsrapportagesDag 1. m8eting
1 Inrichtingsweken
innchtingsweek, voorbereiden en programmaplan
t Inrichtingsweken
Inrichüngsweek wo&shops
):lnrichtingsweken
Inrichtingsweken
) .tnrichtinsven
nrichIingsweken
-Iririchtingsweken
Inrichting aweken
1 Inrictitingsweken
Inrichtingsweken
) Inrichtingsweken
Logistiek en iririchtirigswekën
1 lnrichtirgsweken
Voorbereidèn pl8n van aanpak vervolg Inriclitingsweken
1 »Inrichtingsweken
Aripak vervblg inrihtingveker
1 lnrichtingweken
Communicatie
iz film pitch ontwerpweek 3
t Inrichtingswelçen
lnrithtingsplar: opstrten en tlanui,g met team
lnrichtinsp1ancomihicatieenopstellenprogramma
t Inrichtirigsweken
lnnchtingsweken
S
1 Inrichtingsweken
Inrichtingsplan. programma inricltingswekenHnrichtingswekenEva1uatieenvoorbereidin Inrichtings: en
Realisatieplari
1
.Mnitoren rroces MT-tuk, initiOle begroting opstellen
1 Ondersteuning l&R
Ondersteuning inrichting errealisa1ie
1 Ondersteuning l&R
Ondersteuning inrichting en realisatie
1 Oriderstesning l&R
Ondersteuning inrichting en realisatie
1 Onderste,ring l&R
Onder9teuning inrichting en realisatie
1 Ondersteûning l&R
Ondersteuning inrichting en realiatie
1 Ondersteuning l&R
Ondersteuning inrichting (Opzet forniat l&R Ian)
Ondersteuning l&R
Ondersteuning inrichting (Opzet îdrrnat ISR pLan)
Ondersteuning l&R
Onderteuning inrichting (Opzet fdrmat l&R plan)
Ondersteuning l&R
Ondersteuning inrichting (Opzet format l&R plan)
PMO
RevIewOnfwerpvoostel
:
PMO
PMO, SharePoint
PMO
PMO, SharePoirit
:PMO
PMO.SharePoint
PMO’
PMO. SharePoint.
PMO
PMO. SharePoint
PMO
Revie/dntwerp (Bedrijfsvoering)
PMO
Schnjven ontweip (Bediijftvoering)
:.. Kalittsrevi Ontwerp.’
PMO
Kwaliteitsreview Onterp.
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26 9- 2011

PMO

27--201i
29-9-2011
30-9-2011
24-9-2011
25-9-2011
24-9-2011
25-9-2011

PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO

Terugkoppeling, bespreking en ondersteuning nav
kwaliteitsrevjew Ontwerp
Voîmgeven kwaliteit/proces Inrichting en Realisatie
Vorrngeven kwaliteit! proces Inrichting en Realisatie
Vorrrigeven kwaliteit! proces Inrichting en Realisatie
Review Ontwerp (Bedrijfsvoering)
Review Ontwerp (Bedrijfsvoering)
Review Ontwerpvoorstel
Review Ontwerpvoorstel

PMO

Redactie Ontwerpplan

PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
PMO
Strategisch advies
Strategisch advies

Redactie Ontwerpplan
Review ontwerpplan
Review ontwerpplan
Voorbereiden Review deel 2
Review Ontwerpplan

-.

28-9-2011
29-9-2011
24-9-2011
25-9-2011
26-9-2011
27-9-2011
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29-9-2011
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27-9-201 1
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29-9-2011
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Review Ontwerpplan
Afronding Ontwerpplan
Afronding Ontwerpplan, opzet Inrichtings- en Realisatieplari
Review Ontwerpplan
Review Ontwerpplan
Review Ontwerpplan
Review Ontwerpplan
Review Ontwerpplan
Review Ontwerpplan
Review Ontwerpplan
Ontwerp bedrijfsvoering
Voortgang

Strategisch advies

dd

Bedrijfsvoering
Dagi

Ontwerpweken
PMO
Ondersteuning I&R
Strategisch advies
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lnrichtingsweken
Totaal
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