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Allen,

Gesprek gisteren met goed verlopen. We hebben hem bijgepraat op de diverse onderwerpen.
M.b.t. WOG2 snel duidelijk maken of we hier nu een vaststellingsovereenkomst of een
wijzigingsovereenkomst sluiten (actie . Uitgangspunt van is dat we dit jaar tekenen en (75%)
betalen.
M.b.t. AK%: discussie beslechten op korte termijn aan aparte tafel. Start volgende week. Twee rws-ers
worden hiervoor benaderd (actie

Mvg,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept. docx

De bedoeling van het overleg morgen met is hem kort en op hoofdlijnen bijpraten mbt W0G2 en AK.
Er zijn voor en de heren geen besluiten te nemen (knopen te hakken) in hun telefonisch overleg
donderdagochtend.
Dus we gaan de afspraken mbt W0G2 op korte termijn invullen.
In concreto moet dat leiden tot een vaststellingsovk, een positief ICG-mandaatadvies en een met BS (

) afgestemde 75%-betaling dit jaar. Kortom, veel werk in korte tijd. Ga goed na of we dat kunnen
waarmaken. Als we nu voorzien dat iets niet lukt, dan moet dat morgen weten. En heeft hij donderdag een
vervelende mededeling te doen naar zijn counterparts. We kunnen niet volgende week gaan vertellen dat het met
W0G2 toch niet gaat lukken, dan zijn we als RWS al onze geloofwaardigheid kwijt.
Verder toelichten wat de AK-discussie op hoofdlijnen is, dat we hem nu voor W0G2 geparkeerd hebben, maar dat 'ie
zeker opgelost moeten worden en dat 'ie de kern van de samenwerkingsprincipes met de markt raakt. In hun
telefoongesprek donderdag kunnen de heren aangeven naar elkaar dat ze het belangrijk vinden dat de AK-discussie
wordt opgelost, wetende dat er precedentwerking is nu en in de toekomst naar andere projecten en om die reden de
mensen in hun organisaties steunen en faciliteren om dit aan een aparte tafel op te lossen.
Met deze stand van zaken is het voldoende als jij, en ik morgenochtend bij aanschuiven.
Mvg,

Van:
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 15:20
Aan:
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CC:
Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept. docx
Hoi
Ik kom vandaag niet op Westraven, onderstaand volgens mij duidelijk terugkoppeling die we moeten oppakken en invullen.
Wat is de bedoeling morgen in overleg met Welke informatie moeten we hem meegeven voor gesprek donderdag?
Met onderstaande terugkoppeling lijkt dit mij een dossier wat voor zich spreekt. ..is dit nog ter sprake gekomen vanochtend wat
danwel met willen bespreken?
Groet

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept. docx
All,
Zijn jullie vanmiddag op WR voor een interactieve terugkoppeling??
Hierbij alvast een schriftelijke; waarbij al de kern heeft weergeven.
W0G2 verder sluiten, conform voorbereidingen teams.
Streven naar 75% betaling dit jaar en 25% in 2020.
Bedrag vastgesteld, geen maandelijkse verrekening.
Finale kwijting op W0G2: ja. Daarbij 3 voorwaarden of uitgangspunten:

- NSM-spuikokers zitten er niet in. Onderdeel van W0G3
- Stabiel blijven op de UNO's
- Seconds opinions geven geen (nieuwe) werkzaamheden

Let op: mandaatadvies ICG op vaststellingsovk benodigd en proces inregelen met BS (FenC) om dit jaar te betalen.
AK. Geconstateerd dat er 3 'speelvelden' zijn.

- De algemene (basis)tabel van RWS
- Het kostenboek van Levvel bij inschrijving.
- De accountantsverklaring van afgelopen zomer.

Levvel blijft vasthouden aan wijziging open boek methodiek met accountantsverklaring. Zijn we niet mee akkoord gegaan.
Levvel vervolgens niet akkoord met de basistabel van RWS.
Oplossing: we sluiten W0G2 met een sterretje bij AK. Hanteren nu kostenboek-percentage bij inschrijving.
De discussie over AK kan nu niet binnen project worden opgelost. Meer ti jd nodig en deels ook andere tafels.
Zodra definitieve AK-vaststelling er is (de ene of de andere kant uit), alsnog toepassen op W0G2 (en komende WOG's).
N.b. de oplossing waarbij "boven de streep" een oplossing wordt gevonden, heeft Levvel bij voorkeur liever niet. Is niet helemaal zuiver in een
goed onderscheid indirecte-directe kosten.
Onderstaand de samenvatting van de heren van het gesprek vanochtend (de aannemer doet het altijd bondiger).
Ik herken die samenvatting. Alleen de verwijzing naar de emails (met tijdstippen) van en kan ik niet beoordelen.

: graag reactie of dit (de emails) klopt en of jullie deze afspraken conform verwachtingen verder kunnen brengen.
Samenvatting door de heren
"Uitgangspunten zijn de emails van 02 dec ( 15:12,18:53, 17:52,22:30)
Daarbij verder vanmorgen afgesproken:
- Bedrag vastgesteld, geen maandelijkse verrekening.
- Geen rekening gehouden met werkzaamheden voortvloeiend uit second opinions c.q. nieuwe wijzigingen.
- Goedkeuring UNO's voor kerst 2019.
- Over AK zijn we het nog niet eens. We houden voorlopig het percentage uit het kostenboek aan (10.96%) hangende de
afronding van de discussie.

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept. docx
Allen
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Vanmiddag zal nog nader met jullie afstemmen maar alvast highlights:
-beeld dat W0G2 kan worden gesloten met verdeling 75-25 % over 2019 resp 2020. Of dat lukt in de komende twee weken?
-bedrag niet ter discussie incl twee haakjes mbt UNO's en Gevolgen SO's
-AK was problematisch want uitkomst Acc lag beperkt maar toch wel iets hoger dan Kostenboek. Voorlopig laatste aangehouden. Discussie ICG
gaan we aan
Op zich goed gesprek met te verdedigen uitkomst, mede dankzij voorbereiding van jullie
met vriendelijke groet,

Van:
Verzonden: maandag 2 december 2019 22:11
Aan:
CC:

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept. docx

Nog een antwoord op jouw vraag inzake "zicht op de periode voor december 2018". buiten SCOpe
Levvel heeft vorige week donderdag aangegeven liever niet de kant "inzage gemaakte uren voor december 2018" op te willen. Ze geven aan
dan weer heel veel nieuwe vragen te verwachten. Daarnaast geven ze aan dat ze in de berekening van ook een fout hebben gemaakt en
toen circa teveel hebben terug gegeven. Dan zou ook de dus opnieuw berekend moeten worden. Frans en ik hebben toen
aangegeven dat als we de die kant op gingen, het dan ook terecht zou zijn om die dan opnieuw te berekenen. Het leek alsof ze dat niet
hadden verwacht, want daarna werd weer een paar keer benadrukt dat "ze weer heel veel nieuwe vragen zouden verwachten en van het 1 in
het ander zouden belanden".
We hebben toen bedacht om daar in eerste instantie dan maar weg van te blijven en op een andere manier tot de onderbouwing van
rechtmatigheid te komen, namelijk in de periode juni '19 - maart '20 per maand bepalen voor welk DO we wel en niet bepalen. Zie daarvoor de
emails van van gisteravond en vandaag. In de gesprekken daarover vandaag hebben we ook weer een paar maal gezegd "we kunnen
natuurlijk ook weer terug naar de methode met onderbouwing van de periode maart '18 - dec '18". Daarop werd dan telkens gezegd "dat
willen we liever niet" om eerder genoemde argumenten.
Het resultaat van de gesprekken vandaag heb ik vastgelegd in bijgevoegd overzicht. De groene vakjes geven aan tot wanneer RWS een bepaald
DO vergoed, waarbij we de werkelijk gemaakte uren maandelijks vergoeden.
Levvel heeft een forecast gemaakt van de uren tussen oktober '19 - maart '20 en dat omgerekend tot Euro's. Zij willen graag dat we dit bedrag
als een soort vaststelling behandelen en niet meer de werkelijk gemaakte uren gaan verrekenen.
Dit wilden ze vanmiddag wel heel snel en heel graag. Zo snel en graag dat ik denk dat hier voor hun veel ruimte in zit, hoogstwaarschijnlijk
omdat de uren forecast hoog is ingeschat.
Ik ben morgenochtend ook bereikbaar
Mvg

Van:
Verzonden: maandag 2 december 2019 19:07
Aan:

buiten scopeOnderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept. docx

D met risico dat ik iedereen voor de boten loop. Hebben we nu zicht op de eerste periode voor de
waarin men te weinig kosten maakte en waarover we geen zicht kregen.

Ps wie is er evt morgen om8 uur tel bereikbaar

Met vriendelijke groet

Van:
Datum: maandag 02 dec. 2019 6:55 PM
Aan:

Onderwerp: FW: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept. docx
Hoi
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buiten scope
Voor WOG 2 zie je dat er voor Levvel een bedrag op tafel moet komen. We hebben in overleg vanochtend discussie gevoerd over
momenten waarop DO gereed zouden moeten zijn en die zijn vervolgens ook aangepast. Daarbij zit focus nu op NSM/BSM Den Oever en
bouwen Kornwernerzand, VMR sneller af. Zoals onderstaand terecht aangeeft zit hier een afweging bij hoe snel de verschillende DO's nu
daadwerkelijk gerealiseerd zijn. ..dat levvel nu voor vaste prijs willen gaan kan ermee te maken hebben dat ze 'eieren voor hun geld kiezen'.
Voor ons kan het echter ook positief uitgelegd worden omdat we hiermee HR dossier verkleinen en discussie terugbrengen naar NSM/BSM Den
Oever.

Wat mij betreft geven we terug dat met aanpassingenIk heb met afgesproken dat we vanavond nog reactie geven aan
zoals onderstaand voorstel door teruggelegd wordt bij en dat het aan hen is om hierover verder keuze te maken.
Daarbij terecht kanttekening dat dit ook door ICG beoordeeld zal moeten worden.

kun jij morgen eea bespreken met ICG of dit voorstel door kun akkoord bevonden kan worden zodat we niet risico lopen dat als
donderdag akkoord zou gaan hij alsnog teruggefloten wordt door ICG.
Groet

Van:
Verzonden: maandag 2 december 2019 17:57

Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.  docx
Hoi
Zie hieronder in geel gearceerd. Verder:

• Ze willen wel heel graag 1 bedrag aftikken. Ik denk dat ze bang zijn dat de kosten inderdaad sterk zullen afnemen vanaf nu, of sterker
nog, dat ze al sterk zijn afgenomen in de maanden oktober en november.

• We betalen nu de engineering. Die kan dus in W0G3 niet nog eens als 5% opslag worden opgevoerd.
Bel straks maar
Groet

Van:
Verzonden: maandag 2 december 2019 17:31
Aan:
Onderwerp: FW: 191202 memo  verrekening extra kosten fase 2 - concept.  docx

los van manier presenteren (dat Levvel zo ontzettend zijn best doet ons te helpen) is het volgend mij akkoord om zo te presenteren
behalve onderstaande tekst

- De kosten per object (rode cijfers) zijn gebaseerd op  de gemiddelde uren/kosten u i t  de maanden juni -
september en daarmee een grove benadering (zonder verdere onderbouwing)

-Verrekening van periode voor 15-12-2018 (periode voorafgaand aan WOG 1) is hiermee afgerond / vervallen;
- Over genoemde bedragen worden opslagpercentages AK / W / R / SPC gerekend, waarbij het  risico percentage

(6%) alleen gerekend wordt  over de maanden oktober 2019 t/m maart 2020;
- De extra kosten t.g.v. verschuivingen voor het  NSM in  planning worden verrekend in WOG deel 3;  Mogelijk is

alle BSM aanpassen voor BD ook niet mogelijk. Die verschuiving moeten we dan ook betalen.
- De verrekening van extra ontwerpuren vanaf maart 2020 t.b.v. NSM spuikokers wordt  verrekend in WOG deel 3;
- Bedragen zijn excl. BTW;
- Factuur zal in  2019 betaald worden; dat is te  stellig. Eens, dan gaan we betalen voor kosten die ze in 2020 gaan

maken, dan doen we volgens mi j  niet..

Verzonden: maandag 2 december 2019 15:12
Aan:

Onderwerp: 191202 memo  verrekening extra kosten fase 2 - concept.  docx
Heren, een l e concept om alvast op te reageren en te kijken of we elkaar goed hebben begrepen Graag jullie reacties.
Ik zou graag een bedrag ineens en incl. % willen bereiken zodat we geen tijd meer besteden aan discussies over fase 2
verrekening.
Met vriendelijke groet / Kind regards,
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Onderwerp: RE: 191202 memo verrekening extra kosten fase 2 - concept.  docx
Beste allen,

en ik zullen vanavond hier nog op reageren. Bijgevoegd alvast mijn uitwerking van hetgeen we besproken hebben.

Onderwerp: 191202 memo  verrekening extra kosten fase 2 - concept.  docx
Heren, een l e concept om alvast op te reageren en te kijken of we elkaar goed hebben begrepen Graag jullie reacties.
Ik zou graag een bedrag ineens en incl. % willen bereiken zodat we geen tijd meer besteden aan discussies over fase 2

file:///C:/Users/ /AppData/Local/Temp/notes7C2EA6/~web6668.htm 21-9-2021


