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Ceelen, Theo 
In hoeverre binden de bonden zich aan het kwazo systeem of te wel worden alle nieuwe 
voorschriften voortaan binnen het kwazo geregeld 

Bij deelname aan het kwaliteitszorgsysteem zijn de procedures van wijzigen voorschriften via 
de programmaraad van toepassing. Bonden welke deelnemen aan het kwaliteitszorgsysteem 
verbinden zich aan deze procedures. 

 
Ceelen, Theo 
wat doen wij me het innovatie budget graag enige voorbeelden om er gevoel bij te krijgen  

Het innovatiebudget wordt door de programmaraad toegewezen aan onderzoeken ter 
onderbouwing van nieuwe voorschriften. Bijvoorbeeld toepassing van gerecycled infillzand in 
kunstgrasvelden. 

 
Gosewin Bos 
Doorontwikkelingsbudget. Is dit SMART te maken? Wie bepaalt de doorontwikkeling? 

Het doorontwikkelingsbudget betreft doorontwikkeling van het platform 
sportinfrastructuur.nl en wordt door de stichting i.o. gespecificeerd. Voorbeeld hiervan kan 
zijn een toekomstige ontwikkeling gelijkwaardig met de LCA tool. 

 
Ceelen, Theo 
Wie stelt de voorschriften vast en op en welke partijen zijn er aan gebonden 
 De programmaraad stelt voorschriften vast waarbij de taakgroep inhoudelijk adviseert. 

 
Gosewin Bos 
Wordt gebruik en onderhoud van de sportvloer gedurende levensduur ook meegenomen in 
voorschriften? 

Voorschriften bij nieuw aanleg zijn altijd scherper dan gebruiksvoorschriften welke na ‘X’ jaar 
van toepassing zijn. De hoeveelheid onderhoud en gebruik wordt niet in de voorschriften 
meegenomen  maar kan mogelijk in de toekomst (mits hier behoefte naar is) wel via tools 
gekoppeld worden in het accommodatiepaspoort zodat hier meer inzicht in wordt verkregen. 

 
Leppers, Ron (Sittard) 
BSNC is 1 van de eigenaren van het KZS. BSNC is een vereniging. Hoe gaan we om met financiële 
besluiten? Wel/niet ALV? Voorwaarden? 

Besluitvorming over de rol van de BSNC in de nieuwe entiteit voor het KZS vanaf 2023, vindt 
plaats in de ALV. Onderdeel van de besluitvorming is inzicht in de financiële bijdrage aan het 
KZS en de mogelijke financiële risico’s 

 
Knottnerus, Arjan 
Er is discussie over normering onderbouwen. Wie toets dit straks als de normering hiervoor komt te 
vervallen? Hoe wordt omgegaan met afwijkingen t.o.v. de normen en wie toets ombouwadviezen en 
geeft dispensaties? 

Onderbouw en fundering voorschriften blijven van toepassing op prestatie niveau en worden 
gekeurd door de erkende keuringsinstituten. Dispensatie wordt door bonden gegeven op het 
eindresultaat. Verantwoordelijkheid van de constructie ligt bij de opdrachtgever, de bond 
geeft hiervoor dus geen dispensaties af. 
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Conferenceroom NL Schmitz Foam B.V. 
Hoe worden taakgroepen gevormd? Wat zijn criteria? 

Taakgroepen worden door de programmaraad aangewezen en weer opgeheven indien 
gereed. Taakgroepen zijn projectgebonden en worden bemenst naar juiste en relevantie 
specialisme en gebruik t.b.v. het vraagstuk. 

 
Holst, Sander van der 
Wie heeft/krijgt de inhoudelijke regie? En hoe zorgen we ervoor dat we een 'beter' (inhoudelijk) kzs 
krijgen dan het huidige? 

Het eigenaarschap ligt bij NOC*NSF, BSNC en VSG. De werkorganisatie wordt door hen 
aangestuurd. Inhoudelijk is de onafhankelijke programmaraad verantwoordelijk voor 
voorschriften en procedures.  

 
Ceelen, Theo 
Is de programma raad wel onafhankelijk als de leden uit de branche komen  
 Ja. 

 
Schrader, I.M. (Inge) 
Gesteld is dat de huidige normen zijn vastgelegd in wet- en regelgeving. NEN-normen zijn geen 
algemeen verbindende voorschriften die door het Rijk zijn vastgesteld? Dus graag nog een nadere 
opheldering van het verschil normen / voorschriften. 

Formele normering zoals NEN zijn middels CE keurmerken doorgevoerd. Deze gaan vaak over 
bijvoorbeeld brandveiligheid. Voorschriften binnen het kwaliteitszorgsysteem zijn aanvullend 
en gaan over balstuit etc.  

 
Gosewin Bos 
Hoe gaat een meer 'bestuurlijk' ingerichte Programmaraad de vele 'technische' aspecten in ons 
sportbouw voldoende goed herkennen en prioriteren? 

De programmaraad besluit op hoofdthema’s kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid, urgentie 
en exploitatie. Indien hier draagvlak voor is wordt de inhoud uitgewerkt door een taakgroep 
waar technische kennis en gebruik zit. 

 
Ceelen, Theo 
Is er nog een level playing fileld als voor onderbouw en fundering losgekoppeld worden van de 
toplaag .  

Funderingen en onderbouwen worden in het nieuwe systeem nog steeds door erkende 
partijen gekeurd op prestatie niveau zoals stabiliteit en waterafvoerend vermogen. 

 
Knottnerus, Arjan 
LCA/duurzaamheidslabel: in hoeverre sluit dit aan bij Europese intitiatieven?  

De LCA-tool die nu wordt ontwikkeld onder de vlag van de Routekaart Verduurzaming Sport, 
biedt mogelijkheden om in de toekomst aan te sluiten bij Europese initiatieven (zgn. PEFCR-
methodiek).  
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Conferenceroom NL Schmitz Foam B.V. 
Alleen leveranciers komen op de lijst. Leveranciers van constructies? Hoe ga je om met leveranciers 
van individuele producten, zoals shock pads?  

Shockpads zijn nu nog onderdeel van samengestelde producten zoals sportvloeren. Door de 
sportvloerenlijst te transformeren naar sportproductenlijst hebben we de mogelijkheid om in 
de toekomst dit wel te splitsen. Nu kunnen wel padelkooien en mogelijk later 
inrichtingsmaterialen op de lijst worden geplaatst. 

 
Holst, Sander van der 
De prestatienorm is een hele nieuwe wijze om naar een constructie te kijken. Zijn er garanties te 
geven over de kwaliteit en levensduur van constructies? Het huidige systeem heeft zich al heel lang 
bewezen en laten zien dat dit een zeer robuust systeem is en veel zekerheid geeft over kwaliteit en 
levensduur. 

In de utiliteitsbouw is een prestatie van een fundatie en constructie (een constructeur bepaald 
of een gebouw blijft staan) altijd de norm geweest. Ook de civiele wereld is dit niet vreemd. 
We behouden de kennis van het huidige systeem door deze als aanbevelingen te behouden.
  

Schrader, I.M. (Inge) 
Signalering van keuringsmomenten zit reeds bij opdrachtgevers/gemeenten ingebed in een 
(beheer)systeem. Dit komt mij erg betutteld over maar wellicht moet ik zien als service, waarvoor we 
dan wel de rekening krijgen gepresenteerd. 

Voor veel partijen (o.a. gemeenten) wordt dit als een waardevolle aanvulling gezien. Wel is er 
een groot verschil te zien in behoeften tussen de 15 grootste gemeenten en de overige 
gemeenten. 

 
Schrader, I.M. (Inge) 
Gaat signalering van keuringsmoment naar de opdrachtgever /eigenaar van het sportveld of van de 
gebruiker / vereniging? 

In het accommodatiepaspoort gaat dit in eerste instantie naar de eigenaar. De eigenaar krijgt 
de mogelijkheid om aan te geven of de vereniging hier ook van op de hoogte moet worden 
gesteld. Deze keuzes worden gemaakt door de werkgroep accommodatiepaspoort. 

 
Ceelen, Theo 
Wie heeft de besluiten genomen voor betaling certificaten fee 2022 en wat zijn de bedragen  

De stuurgroep kwaliteitszorgsysteem heeft besloten de certificaten fee voor 2022 te verhogen 
naar gemiddeld € 750,- Deze keuze is uiteindelijk door NOC*NSF gemaakt als 
verantwoordelijke voor de begroting in het huidige systeem. Door de overige partijen in de 
stuurgroep zijn geen alternatieven geboden. 

 
Holst, Sander van der 
Graag concreet maken wie wat gaat betalen per sport (certificatenfee) 

Bedragen zijn nog niet vastgesteld. Wel is duidelijk dat tennis minder zal kosten dan 
bijvoorbeeld atletiek. Het gemiddelde bedrag zal € 750,- zijn. 

 
Ceelen, Theo 
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800 euro is dit een eenmalig bedrag of een jaarlijks  bedrag  
 Dit is een jaarlijks bedrag. 
 
 
 
 
 
Reinds, Bas 
Prestatie scores. Hoe wordt dit gemeten en beoordeeld? 

Dit is nog niet volledig uitgewerkt. Door data van keuringen in één database te verzamelen 
bestaat de mogelijkheid om bruikbare data te presenteren op de sportproductenlijst. 
Uiteraard wordt dit in overleg tussen alle partijen bepaald wat wel en niet verantwoordelijk 
kan worden gedeeld.  

 
Knottnerus, Arjan 
Duurzaamheidslabel: hier hebben partijen al veel tijd, energie en ook geld in geïnvesteerd. Hoe 
wordt hier mee omgegaan? Wordt dit gecompenseerd? 
 Bij de overdracht van de BSNC LCA-tool aan de Routekaart Verduurzaming Sport, zijn 
afspraken gemaakt over de compensatie van gedane investeringen door de partijen in de BSNC LCA-
tool. De partijen die dit betreft wordt hierover nog geïnformeerd 
 
Gosewin Bos 
Behoefte om de kosten inzichtelijk te krijgen om de verschillende onderdelen van het toekomstige 
platform operationeel te krijgen/houden. En daarnaast ook beoogde opbrengst per onderdeel. 
(bedrijfsmatige benadering) 
 Deze zijn bekend en is toegevoegd in de presentatie (sheet 28) . 
 
Gosewin Bos 
Bij wie bestaat er grote behoefte voor een accommodatiepaspoort? 

Vanuit de subsidieverstrekking van het ministerie over meer inzicht in de kwaliteit gedurende 
de levensduur van sportaccommodaties is deze ambitie benoemd. De behoefte bestaat bij 
veel opdrachtgevers, verenigingen en bonden. Voor marktpartijen kan dit 
accommodatiepaspoort ook een zeer waardevolle aanvulling zijn door bijvoorbeeld inzicht te 
krijgen t.o.v. gemiddelde in prestaties van sportproducten en inzicht in marktverdeling etc. 

  
Ceelen, Theo 
Is de behoefte aan een accommodatiepaspoort wel getoetst in de branche  

Vanuit de subsidieverstrekking van het ministerie over meer inzicht in de kwaliteit gedurende 
de levensduur van sportaccommodaties is deze ambitie benoemd. De behoefte bestaat bij 
veel opdrachtgevers, verenigingen en bonden. Voor marktpartijen kan dit 
accommodatiepaspoort ook een zeer waardevolle aanvulling zijn door bijvoorbeeld inzicht 
t.o.v. gemiddelde in prestaties van sportproducten en inzicht in marktverdeling etc. Dit is ook 
getoetst bij diverse opdrachtgevers en bonden. 

 
Schrader, I.M. (Inge) 
Wordt het accommodatiepaspoort afgestemd met IM-BOR sport of is het globaler? 

Het accommodatiepaspoort is onderdeel van een privaat systeem welke per gebruiker 
verschillende informatie biedt, afgestemd op de rechten van de gebruiker.  

 
Gosewin Bos 
Handboek Sportaccommodaties valt financieel nu buiten KZS 1.0. Dus huidige systeem kost ca euro 
250.000 en geen euro 700.000 
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Door de handboeken over te zetten in voorschriften in het 
kwaliteitszorgsysteem 2.0 wordt het huidige handboek 
binnen het nieuwe kwaliteitszorgsysteem gehaald, daarom worden de kosten beide 
inzichtelijk gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
Leppers, Ron (Sittard) 
De begroting is in de loop van de tijd behoorlijk veranderd. Waar liggen zwaartepunten en risico’s? 
Ligt er een risicoanalyse aan ten grondslag -> What if.....? 

Risicodrager is nu 100% NOC*NSF. In de toekomst zal de stichting i.o. dit overnemen. 
Uiteraard is er rekening gehouden met risico’s en is de begroting ook gebaseerd op wat de 
deelnemende partijen nu betalen over de gehele linie. Hierbij wordt uitgegaan een deelname 
van 75% van de gemeenten en sportbonden en 10% van de totale aantal sportproducten die 
op het oude systeem staan. 

 
Heusinkveld, Rob 
Op de sheet over huidige kosten/opbrengstenopzet KWAZO worden de opbrengsten inzichtelijk 
gemaakt. Hoe worden deze opbrengsten momenteel verdeeld als het gaat om de producten 
(sportvloerenlijst, handboeken, maar ook organisatie)? 
 Deze verdeling is bekend en zal worden gedeeld. 
 
Conferenceroom NL Schmitz Foam B.V. 
Sheet Businessmodel: Valt "De Industrie" onder leveranciers/aannemers ? Zo niet hoe worden de 
toeleveranciers betrokken? 

Zij zijn tot nu toe onderdeel van samengestelde producten waarmee een afdracht van hen 
niet is meegenomen.  

 
Seth van der Wielen | KYBYS 
Wanneer gaan die kosten in voor alle partijen en hoe moet je de kosten voor jaarbijdrage NEN 2022 
(e.v.) zien?  

Het nieuwe businessmodel start per 1 januari 2023. Bijdrage aan NEN werkgroepen zijn voor 
partijen afzonderlijk en worden niet breed gedragen door het kwaliteitszorgsysteem. 
NOC*NSF betaald zelf lidmaatschap aan NEN, dit is dus geen onderdeel van het 
businessmodel van het sportinfrastructuur.nl 

 
Mark de Jong 
Wat is de rol van de werkgroep businessmodel in deze begroting 

De werkgroep heeft na invulling van het business canvas model de strategie geadviseerd 
richting de stuurgroep. De Stuurgroep heeft uit drie strategieën de strategie “all parties 
involved” gekozen. We dragen met z’n een evenredig deel af om het platform draaiende te 
houden. 

 
Gosewin Bos 
Ieder onderdeel KZS zou zichzelf moeten kunnen bekostigen.  

Er is voor een strategie gekozen waarbij iedereen een zelfde bedrag betaald maar volume 
bepaald hoogte van het totaal bedrag. 

 
Knottnerus, Arjan 
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Accommodatiepaspoort: als daar echt behoefte aan is dan kun je 
toch principe gebruiker betaalt hanteren? Net als Handboek.  

Er is voor een strategie gekozen waarbij iedereen een zelfde bedrag betaald maar volume 
bepaald hoogte van het totaal bedrag. 

 
Topgrass B.V. - Christianne 
De voorgestelde jaarlijkse innovatie- en doorontwikkelbudgetten zijn enorm. Wat gebeurt er als 
budgeten niet opgaan? Vloeit het geld terug naar stakeholders door verlaging abonnementskosten 
en fees? 

De stichting als beheerder van het systeem heeft geen winstoogmerk en beheerd de 
inkomsten en uitgave. Zij kunnen daarom ook voor meerdere optie kiezen wat te doen als 
budgeten niet opgaan. 

  
Gosewin Bos 
Inkomsten zijn nu beoogd: 20% via accountfee, 20 % via certificaten en 60% via marktlicentie-fees 

Er is voor een strategie gekozen waarbij iedereen een zelfde bedrag betaald maar volume 
bepaald. 

 
Knottnerus, Arjan 
Werkgroep businessmodel. Waarom maar 1 vertegenwoordiger namens BSNC en niemand vanuit 
aannemers/levernanciers? 

Vanuit de stuurgroep zijn de werkgroep leden aangediend. Iedere stakeholder heeft één 
vertegenwoordiger afgevaardigd in deze werkgroep. 

 
Holst, Sander van der 
Hoe realistisch zijn de ingeschatte aantal ' te verkopen abonnementen/fees' etc? Wat als dit 
tegenvalt? 

Deze inschatting is op basis van ervaring van de laatste jaren, waarvan we vanuit gaan dat 
van dit totaal 75% van de gemeenten en bonden mee gaan doen en 10% van de totale aantal 
sportproducten die op het oude systeem staan. Risico’s zijn voor de beheerder NOC*NSF en 
later stichting sportinfrastructuur.nl 

 
Holst, Sander van der 
Wie beslist uiteindelijk wat er met de data gebeurt die in het systeem wordt ingevoerd? Hoe wordt 
de toestemming van het gebruik van Data georganiseerd? 

Voordat data wordt gebruikt wordt met een data-architect die het datalandschap inzichtelijk 
gaat maken waar welke toestemmingen voor nodig zijn. 

 
Knottnerus, Arjan 
Wie is straks eigenaar van het systeem? 
 Stichting sportinfrastructuur.nl, een stichting van NOC*NSF, BSNC en VSG. 
 
Holst, Sander van der 
Worden de verenigingen/clubs meegenomen in dit proces? 
 Ja. 
 
Ceelen, Theo 
Waarom voor de leveranciers en aannemers geen vast bedrag per jaar  
 Het volume is bepaald a.d.h.v. het aantal sportproducten. 
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Mark de Jong 
Hoe ziet het financieel eruit in het tussenjaar 2022 

Certificatenfee naar gemiddeld € 750,- en op basis van vrijwilligheid toegang in het 
accommodatiepaspoort voor een bijdrage van € 800,- per gebruiker. 

 
van Genugten, Christian 
Handboek is in beheer en eigendom van ARKO? Wordt dit overgenomen of blijft het bij ARKO? Wat 
kost dit en/of voor wie zijn de opbrengsten voor abonnement?  

Het handboek van ARKO is geen onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem. Het handboek 
binnen het kwaliteitszorgsysteem is een uitwerking van accommodatiehandboeken van 
sportbonden in voorschriften, richtlijnen en aanbevelingen welke wel onderdeel zijn van het 
kwaliteitszorgsysteem. 

 
Holst, Sander van der 
Ik zie geen toelichting op de certificatenfee (wie gaat wat per sport betalen)? 

Bedragen zijn nog niet vastgesteld. Wel is duidelijk dat tennis minder zal kosten dan 
bijvoorbeeld atletiek. Het gemiddelde bedrag zal € 750,- zijn. 

 
Ceelen, Theo 
Mag een partij die de account fee niet betaald nog meedoen bij realisaties etc.  

Wanneer je geen account hebt heeft dit geen invloed op het certificeringsproces. Je hebt dan 
geen inzicht in de status van je certificering. Wanneer jouw sportproduct niet op de 
sportproductenlijst staat, dan kan je niet meedoen bij realisaties, dit principe geldt nu ook 
met de sportvloerenlijst. 

 
Heusinkveld, Rob 
Licentie fee producten gemiddeld 800,-- per product. 400,-- per leverancier en 200,-- per aannemer. 
Verklaar u nader? 

Gemiddeld wordt uit gegaan dat ieder product 1 leverancier heeft en gemiddeld 2 aannemers 
welke dat betreffende product mogen aanleggen. 1 x € 400,- + 2 x € 200,- = € 800,- 

 
Mark de Jong 
Hoe zit de certificaten fee in elkaar per sport nu alleen gemiddelde worden genoemd 

Bedragen zijn nog niet vastgesteld. Wel is duidelijk dat tennis minder zal kosten dan 
bijvoorbeeld atletiek. Het gemiddelde bedrag zal € 750,- zijn. 

 
Holst, Sander van der 
Ik zie geen (financiële) toelichting op het overgangsjaar 2022. 

Certificatenfee naar gemiddeld € 750,- en op basis van vrijwilligheid toegang in het 
accommodatiepaspoort voor een bijdrage van € 800,- per gebruiker. 

 
Knottnerus, Arjan 
Licentiefee: een license systeem dus. Gaan we nu een eigen FIFA systeem invoeren? Kan dit 
mededingingsrechtelijk wel? Is dit juridisch getoetst? 

Het is een privaat systeem waarbij iedereen die aan de eisen en procedures voldoet kan 
meedoen. 
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Gosewin Bos 
Het nieuwe KZS laat nu volgens getoonde begroting niet iedere functionaliteit 'zichzelf' betalen. Kort 
gezegd: Sportproducten gaan ruim 60% van het systeem betalen. Is dit bedrijfsmatig wenselijk? 

Er is voor een strategie gekozen waarbij iedereen een zelfde bedrag betaald maar volume 
bepaald. 
 

Eric McGuire 
Komt er in een acc. paspoort ook de historie van de velden te staan (herkomst, soort, producent, 
etc)? 
 Ja incl. een materialenpaspoort van de gebruikte materialen op termijn. 
 
Ceelen, Theo 
Vallen natuurgrasvelden ook onder het kwazo systeem  

Tot op heden zijn natuurgrasvelden geen onderdeel van het certificeringssysteem van het 
kwaliteitszorgsysteem. 

 
Reinds, Bas 
Ik mis een bijdrage van keuringsinstanties in het geheel. waarom is dit? 

De keuringsinstituten hebben middels de vastlegging een inzetverplichting richting 
sportinfrastructuur.nl door bijvoorbeeld mee te doen aan round-robins en gebruik te maken 
van het keuringsportaal en het aanmelden van projecten en doorleggen van certificatenfees 
richting de stichting. Daarnaast betalen zij net zoals de adviesbureaus, architecten, enz. 
€1.500,- per jaar aan accountfee. 

 
Leppers, Ron (Sittard) 
In mijn beleving betalen de KI's ook voor gebruik van het platform cf kosten ing.bureaus 

De keuringsinstituten hebben middels de vastlegging een inzetverplichting richting 
sportinfrastructuur.nl door bijvoorbeeld mee te doen aan round-robins en gebruik te maken 
van het keuringsportaal en het aanmelden van projecten en doorleggen van certificatenfees 
richting de stichting. Daarnaast betalen zij net zoals de adviesbureaus, architecten, enz. 
€1.500,- per jaar aan accountfee. 

 
Bouwmeester, Marcel 
Verzoek: maak voor besef financiële gevolgen : wat gemeenten nu betalen en wat gemeenten in de 
toekomst gaan betalen. Per situatie Dus account en aanmelding 1 project (1 veld) en 1 account en 15 
projecten(velden) (doet planbureau ook)  
 Dit is bekend en wordt gedeeld. 
 
Knottnerus, Arjan 
We horen veel dat we het samen doen. Waarom moeten de leveranciers/aannemers dan in 
verhouding zoveel meer betalen? Er wordt wel heel gemakkelijk overheen gestapt lijkt het. Voor veel 
leveranciers zullen de jaarlijkse fee kosten behoorlijk oplopen. Zijn er geen andere kostendragers te 
vinden om het verschil tussen de 650k en huidige 250k te overbruggen? 

Er is voor een strategie gekozen waarbij iedereen een zelfde bedrag betaald maar volume 
bepaald. 
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Knottnerus, Arjan 
Financieren de testinstituten ook mee?  

De keuringsinstituten hebben middels de vastlegging een inzetverplichting richting 
sportinfrastructuur.nl door bijvoorbeeld mee te doen aan round-robins en gebruik te maken 
van het keuringsportaal en het aanmelden van projecten en doorleggen van certificatenfees 
richting de stichting. Daarnaast betalen zij net zoals de adviesbureaus, architecten, enz. 
€1.500,- per jaar aan accountfee 

 
Ceelen, Theo 
Wat is de bijdrage van bonden en noc/nsf in het kwazo systeem  
 De bonden betalen ook gemiddeld € 800,- per bond. 

 
Ceelen, Theo 
Hoor ik Bob nu zeggen dat via de keuring instituten ook nog gelden worden geworven  

De keuringsinstituten hebben middels de vastlegging een inzetverplichting richting 
sportinfrastructuur.nl door bijvoorbeeld mee te doen aan round-robins en gebruik te maken 
van het keuringsportaal en het aanmelden van projecten en doorleggen van certificatenfees 
richting de stichting. 

 
Conferenceroom NL Schmitz Foam B.V. 
Wordt het accommodatiepaspoort toegankelijk voor alle stakeholders? Ook als een bedrijf geen 
betaler van een of andere fee is, maar wel een leverancier van de aannemers en 
kunstgrasproducenten is? 

De opzet is dat bij meedoen in het systeem door bijvoorbeeld een product op de 
sportproductenlijst te plaatsen toegang wordt gegeven aan het hele systeem, dus ook 
accommodatiepaspoort. Wanneer afgeweken wordt bij de opzet “All parties involved” zal de 
toegang tot producten en diensten ook beperkt worden. 

 
Reinds, Bas 
Betalen de bonden 800,00 euro per/jaar? 
 De bonden betalen ook gemiddeld € 800,- per bond per jaar. 

 
Seth van der Wielen | KYBYS 
Bonden betalen zoals ik het begrijp idd 800/jr maar zijn net zo min eigenaar van accommodaties als 
adviesbureaus die om die reden 1500/jr mogen betalen...? 

De bonden hebben naast de bijdrage ook een inzetverplichting door resultaten uit het 
keuringsportaal te beoordelen en certificaten uit te geven. Adviesbureaus hebben daarnaast 
ook een commerciële inslag en kunnen één account voor bureau aanvragen. 

 
Knottnerus, Arjan 
Denk nog eens aan een optie om inkomsten te genereren vanuit de projecten door een vast % te 
verrekenen over de aanneemsom net zoals een CROW bijdrage..  
 Deze optie wordt meegenomen in verdere besprekingen. 
 
Gosewin Bos 
Nabrander: is mij nog niet helder: komt er een nadere uitsplitsing/onderbouwing per onderdeel KZS? 

Dit wordt meegenomen en verwerkt in de presentatie (sheet 28 toegevoegd). Tevens wordt 
dit ook meegenomen in een volgende bespreking. 
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