OVEREENKOMST BEWONERSENQUÊTE ENERGIEMODULE 2018

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te dezen vertegenwoordigd door
dhr. drs. E.J. van Kempen , directeur Woningmarkt, hierna te noemen “BZK”,
en
het Centraal Bureau voor de Statistiek, gevestigd te Den Haag en Heerlen, vertegenwoordigd
door mevrouw drs. M.J.M. Verbruggen, plaatsvervangend hoofddirecteur Sociaaleconomische en
Ruimtelijke Statistieken, hierna te noemen ‘CBS’,
Overwegende dat:
1. BZK en CBS samenwerken bij het Woon Onderzoek Nederland (WoON) 2018 en deze
samenwerking wensen voort te zetten bij de bewonersenquête van de WoONEnergiemodule 2018;
2. De onderwerpen die in dit onderzoek aan de orde komen van belang zijn voor het
werkprogramma van zowel BZK als CBS.
3. De voorwaarden waaronder samengewerkt wordt in de onderhavige overeenkomst
worden beschreven;
4. De voorwaarden in deze overeenkomst aanvullend zijn op de op 2 november 2007 tussen
BZK en CBS gesloten “Samenwerkingsovereenkomst Enquêteonderzoeken”
Komen overeen:
Artikel 1. Samenwerking BZK, CBS en overige opdrachtnemers energiemodule WoON
2018
1. CBS voorziet in het inwinnen en aan BZK beschikbaar stellen van gegevens over het
energiegedrag van huishoudens en hun mening over energiebesparende maatregelen in de
woning door middel van de bewonersenquête van de Energiemodule 2018 op basis van
het Programma van Eisen van BZK d.d. 20 juli 2017 en de offerte van CBS d.d. 16
augustus 2017.
2. De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Overeenkomst. Voor zover deze
documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde document
boven het later genoemde:

1.
2.
3.
4.
5.

Dit document
De Samenwerkingsovereenkomst Enquêteonderzoeken
Randvoorwaarden en kostenindicatie WoON Energiemodule d.d 16 augustus 2017
Programma van Eisen BZK d.d. 20 juli 2017
Overzicht van aan het databestand toe te voegen registervariabelen (bijlage 1)

Artikel 2. Uitvoeren van het onderzoek
1. Het samenstellen van de vragenlijst op basis van de vastgestelde informatiebehoefte, vindt
plaats in onderling overleg tussen BZK en CBS
2. Het veldwerk voor de bewonersenquête wordt uitgevoerd in de periode van maart tot en
met augustus 2018; een pilot start voor CBS op 1 februari 2018.
3. CBS en BZK stellen de aanschrijfbrief vast waarin de respondenten wordt meegedeeld dat
het om een gezamenlijk onderzoek gaat, waarbij CBS de verzamelde gegevens aanvult
met een aantal reeds bij CBS aanwezige variabelen.
4. Het onderzoek wordt door middel van internetwaarneming (CAWI), telefonische
waarneming (CATI) en face-to-face waarneming (CAPI) uitgevoerd. De minimaal te
behalen responsomvang bedraagt 5.883 personen. De verdere voorwaarden waaraan het
veldwerk dient te voldoen, zijn beschreven in het document Randvoorwaarden en
kostenindicatie WoON Energiemodule d.d. 16 augustus 2017 en het Programma van
Eisen BZK dd 20 juli 2017. CBS houdt BZK op de hoogte van de voortgang van het
onderzoek en zal – indien hiertoe aanleiding bestaat (bijvoorbeeld indien de
oplevertermijnen niet gehaald dreigen te worden) – BZK tijdig op de hoogte stellen van
onderzoeksgerelateerde zaken. CBS streeft naar een zo hoog mogelijke respons binnen de
randvoorwaarden zoals afgesproken in de onderzoeksschets en offerte en informeert BZK
maandelijks over het verloop van de respons tijdens het onderzoek.
5. CBS analyseert de non-respons en plausibiliteit en doet daarvan verslag aan BZK.
6. CBS levert aan de andere opdrachtnemers van het onderzoek de benodigde
(adres)gegevens van de uitgevoerde geslaagde enquêtes om fysieke woningopnamen door
deze partijen mogelijk te maken. Planning en aanlevering hiervan vindt plaats in
onderling overleg.
7. CBS zal de door deze partijen op te leveren gegevens koppelen aan de uitkomsten van de
bewonersenquête.
8. CBS is voor de respondenten zowel per telefoon als e-mail eerste aanspreekpunt, ook mbt
fysieke woningopnamen, waarbij CBS kan doorverwijzen of doorverbinden naar deze
partijen.
Artikel 3. Kosten
1. Voor de in deze overeenkomst beschreven activiteiten wordt door BZK een bijdrage aan
het CBS van in totaal € 538.400,- verstrekt.
2. De betaling vindt plaats in twee termijnen:
a. De eerste termijn, ter grootte van € 325.000,- wordt betaald na het tekenen van de
overeenkomst;
b. De tweede (slot)termijn, ter grootte van € 213.400,- wordt betaald na de
verstrekking van het in artikel 4, lid 8 bedoelde bestand, uiterlijk op 31 januari
2019.

Artikel 4. Publicaties en databestanden.
1. CBS verstrekt een eerste versie van het volledige databestand van de bewonersenquête
uiterlijk op 31 januari 2019 aan BZK.
2. In bijlage 1 behorende bij deze overeenkomst is een overzicht van registervariabelen
opgenomen die CBS binnen het databestand aan de uitkomsten van het
veldwerkonderzoek toevoegt. In overleg tussen CBS en BZK kan deze lijst nog aangepast
worden tot het moment dat de aanschrijfbrief wordt vastgesteld. Eventuele meerkosten
zullen bij BZK in rekening gebracht worden.
3. BZK zal op basis van de onderzoeksresultaten een kernpublicatie publiceren. De precieze
datum van deze publicatie wordt met CBS afgestemd. BZK kan bij het publiceren van de
kernpublicatie een eigen persbericht uitbrengen. Over volgende (voorgenomen)
publicaties zullen het CBS en BZK elkaar wederzijds informeren. CBS en BZK zullen op
de datum van het verschijnen van de eerste publicatie op hun websites hierover een
mededeling doen, waarna beide partijen vrijelijk over het gehele databestand kunnen
publiceren
4. Opdrachtgever en opdrachtnemer hebben ieder voor zich en voor zover toegestaan door
de op hen van toepassing zijnde wet en regelgeving de beschikking over de verkregen
microdata. Dit houdt in ieder geval in dat:
a. de gegevens uitsluitend voor statistische analyse en bewerking mogen
worden gebruikt.
b. CBS de bepalingen van de CBS-wet (Stb. 2003, 516) in acht neemt.
c. partijen de wettelijke bepalingen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, in acht nemen.
d. de verkregen gegevens slechts zodanig openbaar worden gemaakt dat daaraan geen
herkenbare gegevens over een afzonderlijke persoon kunnen worden ontleend.
5. Naast het databestand overlegt CBS uiterlijk op 31 januari 2019 een
onderzoeksverantwoording.
6. Indien derden in opdracht van BZK analyses uitvoeren of betrokken zijn bij
samenwerkingsverbanden met BZK, wordt het CBS geïnformeerd over de
beschikbaarstelling van de gegevens aan derden, fysiek of via remote access tegen de
daarvoor geldende voorwaarden. Bij doorlevering stemt de derde partij ermee in dat:
a. De gegevens uitsluitend voor statistische analyse en bewerking mogen
worden gebruikt.
b. CBS de bepalingen van de CBS-wet (Stb. 2003, 516) in acht neemt.
c. partijen de wettelijke bepalingen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,
waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, in acht nemen.
d. De verkregen gegevens slechts zodanig openbaar worden gemaakt dat daaraan geen
herkenbare gegevens over een afzonderlijke persoon kunnen worden ontleend.
7. De te publiceren informatie uit de Energiemodule 2018 komt voor iedereen buiten het
samenwerkingsverband gelijktijdig beschikbaar.
8. Bij elke publicatie vermelden BZK en CBS dat het een gezamenlijk onderzoek betreft
(Bron: “BZK/CBS, WoON Energiemodule 2018”). Aan derden wordt gevraagd dezelfde
bronvermelding te gebruiken.
Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de eindproducten berusten bij BZK en CBS gezamenlijk.
Artikel 6. Contactpersonen
Contactpersoon
bij CBS is Maico Hoksbergen,
Telefoon : 045 570 6638
E-mail : m.hoksbergen@cbs.nl

bij BZK is Jeroen van der Waart
06 54203241
jeroen.waart@minbzk.nl

Artikel 7. Evaluatie van de overeenkomst/voortzetting
1. BZK en CBS zullen na oplevering van het definitieve databestand in elk geval de
volgende aspecten van de samenwerking evalueren:
a. Is tijdens de uitvoering goed gestuurd op de einddoelen en sluiten de resultaten
van het project aan bij de vooraf gemaakt afspraken?
b. Hoe is tussen en met belanghebbende partijen gecommuniceerd over hun inbreng,
de voortgang en de resultaten van het project?
c. Welke verbeteringen van het product en het proces zijn mogelijk?
2. Partijen spreken de intentie uit om de samenwerking onder vergelijkbare voorwaarden
voort te zetten bij volgende peilingen van de bewonersenquête van de WoONEnergiemodule.
Artikel 8. Duur van de overeenkomst. Geheimhouding
1. De overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van partijen en eindigt als
partijen aan hun verplichtingen hebben voldaan, naar verwachting op 31 januari 2019.
2. De geheimhoudingsbepalingen die van toepassing zijn op de verzamelde gegevens blijven
voor BZK ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht.
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Bijlage I: Overzicht van aan het databestand toe te voegen registervariabelen

-

Gas- en elektriciteitsverbruik (incl. imputaties voor ontbrekende waarden);
Variabele Inliggend (Aantal verblijfsobjecten in het pand waarin het verblijfsobject ligt)
uit de BAG.

