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1 Voorwoord

Voor u ligt de selectieleidraad voor de peselectie van partijen1 die een
aanbieding willen uitbrengen om een deel van de vergunningverlenende taken
van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (hierna: de inspectie; www.iy,’.nt) over
te nemen.

Het toezicht van de inspectie wordt, zoals ook bij de andere rijksinspecties, op
een moderne leest geschoeid. Dit draagt bij aan het streven van het Kabinet naar
vernieuwing van de rijksoverheid. Een overheid die niet alleen beter presteert
maar ook aanzienlijk efficiënter en met minder ambtenaren. Voor inspecties gaat
het Coalitieakkoord van het huidige Kabinet uit van het beginsel van geschonken
vertrouwen. Dit in combinatie met een streven naar vermindering van de
toezichtlast. Dit sluit aan op kabinetstandpunt naar aanleiding van de motie
Aptroot, waarin programma’s in gang zijn gezet tot allerlei vormen van
intensieve samenwerking van inspecties.

Centraal staat in dit kader de vernieuwingsagenda van de inspectie. De inspectie
wil binnen dat kader een sterke organisatie zijn die zich richt op toezicht op de
naleving van wet- en regelgeving, in het bijzonder op het gebied van veiligheid
en milieu. Voorts wil de inspectie een betere invulling geven aan de signaal- en
adviesfunctie op deze gebieden voor politiel< en samenleving en in de
openbaarheid rapporteren over de bevindingen.

De nieuwe focus op veiligheid en milieu leidt ertoe dat de Inspectie/het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat een aantal taken gaat overdragen aan één
of meerdere partijen. De taken die voor overdracht in aanmerking komen, zijn
vergunningverlenende taken met een sterk administratief karakter en/of met
beperkt aantal discretionaire bevoegdheden (voor een overzicht van de over te
dragen taken zie bijlage E). Daarbij geldt voor de inspectie het uitgangspunt
“Taak over, Mens over”.

Om tot een zorgvuldige en objectieve selectie te komen van geschikte partijen, is
ervoor gekozen een openbare tenderprocedure te volgen.

De inspectie streeft er naar de overdracht van de vergunningverlenende taken
eind december 2008 af te ronden.

1 Hierna ook aangeduid als gegndigde(n).

Transport and Water Management tnspectarate Netherlands



Inspectie Verkeer en Waterstaat Datum Pagina
30 januari 2008 5 van 45
Rapport

Selectieleidraad voor preselectie

Voor de overdracht van deze taken geldt:

• de overdracht omvat:
de bevoegdheid tot het verlenen en/of verlengen van
vergunningen2inclusief beroep en bezwaar;

o op termijn de bevoegdheid tot het vaststellen van de tarieven
binnen een door de minister van Verkeer en Waterstaat (hierna:
de Minister) vastgesteld maximumtarief;

o uitgezonderd is het intrekken of schorsen van vergunningen; dit
blijft de taak en verantwoordelijkheid van de inspectie;

• overdracht van deze bevoegdheid wordt — in beginsel - vormgegeven
middels attributie en mocht dit niet haalbaar blijken via mandatering;

• de inspectie zal op de overgedragen taken toezicht houden.

De Europese aanbestedingsregelgeving is niet van toepassing op deze tender.

2 Hieronder vallen ondermeer kaarten/passen, certificaten, concessies, erkenningen, ontheffingen en
vrijstellingen, brevetten en een bevoegdheidsverklaringen.
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2 Leeswijzer

Deze selectieleidraad is als volgt opgebouwd. In onderdeel 3 staan enkele
standaardbepalingen die van toepassïng zijn op deze tender (preselectie én
nadere selectie). Onderdeel 4 beschrijft de over te dragen taken. In onderdeel 5
beschrijft de inspectie welk soort partijen zij verwacht. Onderdeel 6 beschrijft de
inspectieorganisatie op hoofdlijnen, zoals organisatiestructuur, processen,
systemen, inkomsten en uitgaven. Onderdeel 7 geeft een beschrijving van de
tenderprocedure (preselectie en nadere selectie).

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands



Inspectie Verkeer en Waterstaat Datum Pagina
30januari 2008 7 van 45
Rapport

Selectieleidraad voor preselectie

3 Standaardbepalingen tender
Hieronder staan enkele standaardbepalingen waar gegadigden geacht worden
vooraf mee in te stemmen. Mochten gegadigden van mening zijn dat bepaalde
bepalïngen onnodig zwaar en/of discriminerend zijn dan dienen zij dit zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk vijf (5) werkdagen vââr de sluitingtermijn voor het
indienen van de preselectie documentatie schriftelijk te melden. Zie onderstaand
punt la voor de communicatiemogelijkheden. In dat geval zal de inspectie
bepalen of desbetreffende bepaling wordt aangepast of vervalt.

1) Geen communicatie ten aanzien van de tender anders dan per post en via e
mail

Vanaf het moment dat de tender is gepubliceerd op
wwaanlwstncIirgslnde’ nl gelden de volgende regels ten aanzien van alle
communicatie (mondeling, schriftelijk, per e-mail, sms of anderszins):

a) communicatïe verloopt alleen:
a. per post gericht aan Inspectie Verkeer en Waterstaat, tav.

Postbus 90653, 2509 LR
Den Haag:

b. of via het daarvoor bestemde e-mail adres
nderoverdiachttakeninspectievnwivw.nl;

b) alle communicatie en of documentatie die op andere wijze aan de
inspectie wordt verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch of door het
versturen van post of e-mail naar een ander ontvangstadres dan
hierboven gespecificeerd) wordt genegeerd;

c) de inspectie is gerechtigd alle aan deze tender gerelateerde
communicatie op te slaan, inclusief doch niet beperkt tot
telefoongesprekken, sms - berichten, enzovoorts en gegadigden
stemmen bij voorbaat in dat deze opgeslagen informatie gebruikt
mag worden als bewijs in een juridische procedure.

Gegadigden die deze bepaling overtreden worden uitgesloten van verdere
deelname aan de tenderprocedure.

Toelichting opileze bepaling: om zorgvuldig te kunnen tenderen is het wenselijk
dat er slechts één communicatie interface is met de markt.

2) Verbod op beïnvloeding
Gegadigden maken zich op geen enkele wijze schuldig aan beïnvloeding.
Gegadigden die deze bepaling overtreden worden uitgesloten van verdere
deelname aan de tenderprocedure.

Transport and Water Management Inspectorate Netheslarids
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de over te dragen werkzaamheden van de inspectie
kenmerken zich door een nauwe operationele band met brancheorganisaties,
partijen en overige belanghebbenden. Het is niet wenselijk dat het tenderproces
wordt verstoord door een poging tot beïnvloeding.

3) Verbod op omkoping
Gegadigden onthouden zich van omkoping. Onder omkoping wordt — niet
limitatief - verstaan het doen van toezeggingen, beloningen en in het
vooruitzicht stellen van toel<omstig gewin waaronder aanstellingen aan
medewerkers van de inspectie, derden actief bij de inspectie of familieleden
en/of bevriende relaties van voornoemde personen met als oogmerk het
verkrijgen van informatie wat een competitief voordeel oplevert. Gegadigden die
deze bepaling overtreden worden uitgesloten van verdere deelname aan de
ten de rp ro ce dure.

Ioi1chtingo deze bepalingi het is niet tvenselijk dat gegadigden een
competitief voordeel verkrijgen doordat zij de beschikl<ing krijgen over informatie
die andere aanbieders niet hebben.

4) Geen verplichting tot gunning
De inspectie is te allen tijde gerechtigd de tenderprocedure te staken, op te
schorten of aan te passen. Deelname aan de tenderprocedure is volledig voor
rekening en risico van gegadigden. Er kan geen beroep gedaan worden op een
recht tot gunning, noch zullen gemaakte kosten (direct of indirect) worden
vergoed.

bepafng: de overdracht van taken is afhankelijk van een
aantal besluiten die genomen moeten worden binnen de overheid doch deels
gelegen buiten de invloedssfeer van de inspectie. Als gevolg hiervan moet het
recht voorbehouden worden de tenderprocedure op ieder moment te kunnen
staken of te wijzigen zonder dat hier kosten voor de inspectie aan verbonden
zijn.

5) Gegadigde stemt in met de inhoud van de tenderdocumentatie
Door het indienen van een aanbieding verklaren gegadigden expliciet in te
stemmen met de inhoud van de tenderdocumentatie. Gegadigden kunnen niet
achteraf klagen over discriminerende eisen, onredelijke contractvoorwaarden, te
hoge boetebedingen, verkeerd gekozen of foutieve beoordelingssystematiek,
onredelijk gestelde selectie- en gunningcriteria enz. als ze geen gebruik hebben
gemaakt van de mogelijkheid dit vooraf te doen.

Transport and Water Management In5pectorate Netherlands
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ToeIichting_dhpaJing mochten gegadigden van mening zijn dat er fouten
of onredelijke eisen of wensen in de tenderdocumentatie staan dan moeten zij dit
uiterlijk vijf (5) dagen voor de sluitingstermijn voor het indienen van
aanbiedingen (zowel tijdens de preselectie als tijdens de nadere selectie) melden
opdat de inspectie in de gelegenheid is deze fouten of onredelijke eisen of
wensen te herstellen.

6) Gegadigden akkoord met rechtsgevolgen gunning
Door het indienen van een aanbieding verklaren gegadigden zich expliciet
akkoord met de rechtsgevolgen die een eventuele gunning met zich meebrengt.

Toelichting deze bep.a[ing: in beginsel wordt de overdracht van taken
geregeld via attributie. Als gevolg hiervan wordt de winnende gegadigde een
ZBO (met alle rechtsgevolgen van dien). Mocht attributie voor bepaalde
onderdelen niet (tijdig) haalbaar zijn dan wordt overdracht geregeld via
(tijdelijke) mandatering.

In beide gevallen speelt zowel het vraagstuk van de ministeriële
verantwoordelijkheid een rol als het feit dat er verschillende rechtsgevolgen aan
de overdracht zijn verbonden (bijvoorbeeld de regelgeving ten aanzien van
ZBO’s).

7) Onbeperkte aansprakelijkheid “eigen verklaringen”
Door het indienen van een aanbieding accepteren gegadigden onbeperkte
aansprakelijkheid voor de afgifte van eigen verklaringen”.

Tllhtingpdezebepaiirig het gebruik van “eigen verklaringen” beperkt
kosten voor de gegadigden. Blijkt achteraf dat een ‘eigen verklaring” niet
gestand wordt gedaan, kan de schade voor de inspectie groot zijn (uitschrijven
nieuwe aanbesteding, juridische geschillen, vertragingsschade, imagoschade
enz.).

Gezien het feit dat gegadigden voor honderd (100) procent in moeten kunnen
staan voor de door hen zelf ingediende eigen verklaringen” is onbeperkte
aansprakelijkheid een redelijke eis.

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands
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4 Beschrijving over te dragen taken
Dit hoofdstuk beschrijft een clustering van de over te dragen taken. De taken zijn
verdeeld in drie percelen. Per perceel staat een algemene beschrijving van de
activiteiten van inspectie, gevolgd door een opsomming van de taken van
inspectie die overgedragen worden.

De drie percelen zijn:
• Land en binnenvaart
• l<oopvaardij en visserij
• Luchtvaart

4.1 Perceel 1: Land en binnenvaart

De inspectie draagt de volgende taken op het gebied van land en binnenvaart
over:

Taken ten aanzien van de taxi
De inspectie staat voor veilig vervoer per taxi. De overheid heeft regels opgesteld
om dit te bevorderen. Deze regels zijn er om de arbeidsomstandigheden van
chauffeurs te verbeteren en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De inspectie
ziet erop toe dat taxiondernemers en taxichauffeurs de regels naleven. Dit
gebeurt door bedrijfs- en wegcontroles en het verlenen van
ondernemingsvergunningen taxi en chauffeurspassen taxi.

eursasentaxi
Iedere taxichauffeur moet een chauffeurspas hebben. De pas moet voor de klant
goed zichtbaar in de taxi zijn bevestigd. Klanten weten op deze manier dat ze bij
een erkende chauffeur in de auto zitten. De chauffeur is strafbaar als hij
taxivervoer verricht zonder geldige en goed leesbare chauffeurspas. Tijdens
wegcontroles wordt minimaal gekeken of de chauffeurspas aanwezig is. Om
vervalsingen en misbruik tegen te gaan zijn er echtheidskenmerken aangebracht.
De chauffeurspas is vijf jaar geldig. Er bestaan twee typen chauffeurspassen. Een
volledige en een beperkte chauffeurspas.
Taxichauffeurs die rijden met vaste passagiers, op vaste routes en vaste tijden en
die geen financiële handelingen verrichten in de taxi, kunnen een aangepast
examen doen. Dat examen levert een beperkte pas’ op die uitsluitend bedoeld is
voor de hiervoor omschreven beperkte taxidiensten. De beperkte pas’ is
herkenbaar aan de grote hoofdletter B’ die erop geplaatst is. Bij controle moeten
de chauffeurs aantonen dat zij een beperkte taxidienst verrichten.

Voor de volledige chauffeurspas moet de taxichauffeur een uitgebreider examen
afleggen waarna hij gekwalificeerd is om volledig taxivervoer te verrichten.

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands
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De inspectie werkt in overleg met de taxibranche en consumentenorganisaties
aan de ontwikkeling van een boordcomputer voor taxis. Deze boordcomputer is
aangekondigd in de Wet Personenvervoer 2000 en wordt naar verwachting eind
2008 verplicht gesteld. Vanaf eind 2008 zullen de huidige chauffeurspassen
vervangen worden door een aantal kaarten voor de boordcomputer van de taxi’s.

Onder de over te dragen taken valt het verlenen en/of verlengen van
chauffeurspassen taxi, alsmede in de toekomst de kaart voor de boordcomputer
taxi.

Qnrnemfeigunninaeivoef
De toelating tot het beroep van taxiondernemer is gereguleerd door middel van
de ondernemersvergunning voor taxivervoer. Het doel van de
ondernemingsvergunning taxi is het borgen van de basiskwaliteit van
taxiondernemingen, en aldus van het vervoer door die ondernemingen, ten
behoeve van de reizigers. Slechts ondernemingen die voldoen aan de eisen van
betrouwbaarheid en vakbekwaamheid, en die als vervoerder kunnen worden
aangemerkt, kunnen zo’n vergunning krijgen. De inspectie toetst of aanvragers
aan de eisen voldoen.

Ook behandelt de inspectie aanvragen om wijziging van de
ondernemingsvergunning taxi. Bovendien heeft de inspectie taken op het gebied
van (periodieke) toetsing en continuering van de ondernemingsvergunning taxi.

Bij de ondernemingsvergunning horen vergunningbewijzen die zijn voorzien van
echtheidskenmerken. De inspectie verleent deze documenten, die ter controle in
taxi’s aanwezig moeten zijn. Ondernemers krijgen vergunningsbewijzen voor het
aantal auto’s dat hen duurzaam ter beschil<king staat.

Voor grensoverschrijdend taxivervoer naar Nederland verstrekt de inspectie
bewijzen van toelating aan ondernemingen die in het land van vestiging een
ondernemingsvergunningen taxi hebben.

Taken ten aanzien van busvervoer
De branche busvervoer bestrijkt twee markten: openbaar vervoer en besloten
busvervoer. Het openbaar vervoer betreft personenvervoer dat voor iedereen
toegankelijk is en volgens een dienstregeling loopt. Al het andere busvervoer is
besloten busvervoer.

Europese regels schrijven voor dat professionele busvervoerders moeten voldoen
aan de eisen voor toetreding tot het beroep: betrouwbaarheid, vakbekwaamheid
en kredietwaardigheid. De inspectie verleent ondernemingsvergunningen bus aan
de aanvragers die aan die eisen voldoen en die als vervoerder zijn aan te merken.
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Ook wijzigt zij deze. Bovendien heeft de inspectie taken op het gebied van
(periodieke) toetsing en continuering van de ondernemersvergunning bus. Net
als bij het taxivervoer moet in elk voertuig een vergunningbewijs aanwezig zijn;
de inspectie verleent die op aanvraag.

Voor het vervoer naar het buitenland zijn aanvullende documenten vereist. De
inspectie verleent vergunningen voor geregeld vervoer binnen de Europese Unie
en verstrekt reisbladen voor ongeregeld vervoer. Voor ‘eigen’ vervoer binnen de
EU geeft de inspectie attesten af. Verder geeft of onthoudt de inspectie
goedkeuring aan aanvragen om vervoer dat naar of door Nederland gaat, maar
waarvoor de aanvraag in een andere lidstaat is ingediend. Bi- en multilaterale
verdragen bepalen ten slotte welke eisen gelden voor busvervoer dat de grenzen
van de EU overschrijdt, en welke documenten, onder welke voorwaarden, de
inspectie voor dat vervoer moet afgeven.

Bij de ondernemingsvergunningen bus horen ook een aantal taken met kleine
afgifteaantallen. Zie ook bijlage D.

Taken ten aanzien van de afgifte van kaarten voor de digitae tachograaf
De digitale tachograaf is een apparaat dat rij- en rusttijden in voertuigen vastiegt.
Daarnaast registreert de digitale tachograaf de snelheid en de gereden afstand
van het voertuig.

De invoering van de digitale tachograaf komt voort uit Europese wetgeving. Met
de invoering van de digitale tachograaf worden binnen Europa een aantal doelen
nagestreefd:

• Meer veiligheid op de Europese wegen doordat de chauffeur en de
vervoerder een beter inzicht in de rij- en rusttijden krijgen. Tevens zijn
deze tijden door inspecteurs beter te controleren.

• Minder oneerlijke concurrentie binnen Europa doordat:
o alle vervoerders binnen Europa zich aan dezelfde regels voor rij

en rusttijden moeten houden;
o deze regels door de controlerende instantie sneller en beter te

controleren zijn;
o de digitale tachograaf minder fraudegevoelig is.

De digitale tachograaf bestaat uit:
• een kastje (voertuigunit) dat in het voertuig wordt geplaatst, bestaande

uit een schermpje, twee openingen voor smartcards en een printer
• een sensor (bewegingsopnemer) die is aangesloten op de versnellingsbak.
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Zowel op Europees als nationaal niveau is het gebruik van de tachograaf bij wet
geregeld. Op Europees niveau is de regelgeving in de volgende documenten
vastgelegd:

• Verordening 3820/85 gaat over de harmonisatie van bepaalde
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (ook wel rij- en
rusttijden genoemd).Verordening 3821/85 betreft het gebruik van het
controleapparaat in het wegvervoer (ofwel de analoge tachograaf).

• Verordening 2135/98 betreft een aanvulling op het gebruik van het
controleapparaat en introduceert de digitale tachograaf als middel om rij
en rusttijden te registreren. In Annex 1B van deze verordening staat
precies beschreven aan welke (technische) specificaties de digitale
tachograaf moet voldoen.

In Nederland is de Verordening 3821/85 betreffende het controleapparaat,
uitgewerkt in de Arbeidstijdenwet (zie staatsblad 370), het Arbeidstijdenbesluit
Vervoer (zie staatsblad 306), de Regeling Tachograafkaarten (zie staatscourant
2005 135) en de Regeling Controleapparaten 2005 (zie staatscourant 2005 131).
De actuele wet- en regelgeving is te vinden op www.wetten.overheid.nI.

Sinds 1 mei 2006 is het verplicht dat nieuwe vrachtwagens en autobussen van de
digitale tachograaf voorzien zijn. Dit geldt voor bepaalde voertuigen uit het
goederenvervoer en het personenvervoer.

De digitale tachograaf registreert rij- en rusttijden, snelheid, de afgelegde
afstand, gegevens van de bestuurder en verschillende soorten werkzaamheden.
Het apparaat werkt in combinatie met vier verschillende soorten
tachograafkaarten: een bestuurderskaart, een bedrijfskaart, een werkplaatskaart
en een controlekaart. De kaarten zijn persoonsgebonden en blijven vijf jaar
geldig.

Alleen de uitgifte van tachograafkaarten (verlenen en/of verlengen) valt onder
de over te dragen taken.

Taken ten aanzien van de binnenvaart
De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste van Europa: negenduizend
vaartuigen waarvan iets meer dan de helft vrachtschepen. De inspectie streeft
naar maximale veiligheid op Nederlandse binnenwateren en ziet er daarom op
toe dat wet- en regelgeving worden nageleefd. Zij richt zich daarbij op de
binnenvaartonderneming, erkende classificatie- en expertisebureaus, bemanning
van schepen en bedrijven die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke
stoffen.

Schepen in de binnenvaart moeten voldoen aan wetten en regels. Er worden
eisen gesteld aan de bouw, inrichting en uitrusting van het schip, en aan het
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laad- en motorvermogen. Daarnaast moet bijna ieder binnenvaartschip worden
geregistreerd en heeft het een Rijnvaartverklaring nodig. Het schip moet
technisch gekeurd worden. De inspectie keurt alle schepen voor de beroepsvaart.
De inspectie controleert de staat van het schip, maar ook de technische
installatie. Elk schip moet geregeld worden herkeurd. Afhankelijk van het soort
schip en de ouderdom vindt die herkeuring plaats na een periode van drie tot
tien jaar.
De regels voor ondernemers in de binnenvaart zijn vastgelegd in de Wet vervoer
binnenvaart (Wvb). Deze wet is gericht op een goede bedrijfsuitoefening bij het
vervoer van goederen en personen per binnenschip.
De inspectie is verantwoordelijk voor het verstrekken van wettelijk
voorgeschreven documenten aan de ondernemer, het schip en de bemanning.
Ook verleent de inspectie ontheffingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen
over de binnenwateren.

Taken die de inspectie op het gebied van de binnenvaart over wil overdragen zijn
de volgende:

• Ontheffingen Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart (Wvbb);
De Wvbb heeft ten doel de veiligheid en goede sociale omstandigheden
in de binnenvaart te garanderen. Voor bepaalde typen vervoer gelden
afwijkende regels, bijvoorbeeld voor snelle veerponten (meer dan 30 km
per uur) en voor vrachtvervoerende binnenvaartschepen die onder
bepaalde condities met minder bemanning mogen varen;

• Rijnvaartverklaringen; Voor bijna ieder schip in de beroepsvaart is een
Rijnvaartverklaring nodig. Zon verklaring geeft het recht te varen in alle
wateren van de EU-lidstaten en die van Zwitserland, enkele
uitzonderingen daargelaten. Een Rijnvaartverklaring wordt afgegeven in
het land waar het schip is geregistreerd;

4.2 Perceel 2: Koopvaardij en visserij

De regelgeving voor de koopvaardij en visserij richt zich op de veiligheid van het
schip en de bemanning. Er zijn regels die de vaar- en rusttijden voorschrijven.
Tevens geeft het de kwalificaties aan waaraan een persoon dient te voldoen om
een bepaalde functie uit te mogen voeren.

Op de koopvaardij en visserij is, naast internationale en Europese regelgeving, de
nationale regelgeving van toepassing. De Zeevaartbemanningswet staat hierin
centraal voor wat betreft de persoonsdocumenten. eze wet is van toepassing
op alle zeevarenden die varen op zeeschepen onder Nederlandse vlag.
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Over te dragen taken van de inspectie op het gebied van de koopvaardij en
visserij zijn de volgende persoonsdocumenten:

• Afgifte vaarbevoegdheidsbewijzen zeevaart en visserij; Dit document
geeft aan dat de houder voldoet aan de eisen van opleiding, ervaring en
lichamelijke geschiktheid om een bepaalde functie uit te voeren aan
boord van een schip. Een vaarbevoegdheidsbewijs wordt aangevraagd
door werktuigkundige en/of stuurlieden en gezellen (matrozen).

• Afgifte monsterboekjes zeevaart; In dit boekje staan alle belangrijke
gegevens over werkervaring en afgeronde opleidïngen. Het
monsterboekje is een soort paspoort voor zeevarenden en is nodig voor
iedereen die een functie heeft aan boord.

• Afgifte overige persoonsdocumenten
o Dispensaties voor personen worden verstrekt op moment dat er

zich een uitzonderlijke situatie voordoet waardoor de personen
niet voldoen aan de gestelde eisen maar om commerciële
doeleinden wel dient te varen. Na beoordeling wordt een
eenmalige ontheffing verleend.

o Afgifte loodscertificaten: Document voor loodsen die het
zeevaartverkeer op verzoek van de reder begeleidt door het
Noord ze ege b ei d.

o Afgifte Type rating certificaat of competence: wordt verstrekt aan
bemanning op srtelvarende schepen. Hiervoor gelden speciale
vereisten.

4.3 Perceel 3: Luchtvaart

Veiligheid heeft prioriteit in de luchtvaart en staat in het algemeen op een hoog
niveau. Samen met (inter)nationale organisaties, bedrijven en personen zet de
inspectie zich in voor verbetering van de luchtvaartveiligheid.

De inspectie ziet toe op de vakbekwaamheid van technisch
onderhoudspersoneel, vliegers en verkeersleiders. Het stelt eisen aan opleidingen
en regelt de uitgifte van brevetten van deze drie categorieën
functionarissen. Met deze brevetten kunnen de houders aantonen over welke
bevoegdheden ze beschikken. Het werk van de inspectie is in toenemende mate
gebaseerd op internationale wetten en regels. Deze zijn doorgaans ontwikkeld
door International Civil Aviation Organisation (ICAO), Joint Aviation Authorities
(JAA) en diens opvolger European Aviation Safety Agency (EASA) welke de
nationale luchtvaartautoriteiten in Europa controleert.
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Taken die de inspectie op het gebied van de luchtvaart over wil overdragen zijn
de volgende:

• Afgifte brevetten luchtverkeersleiders (brevetten Flight Information
Service Manager, brevetten Aeronautical Station Operator); Iedere
persoon die werkzaam is in de luchtverkeersdienstverlening dient in het
bezit te zijn van een geldig brevet. Dit document geeft aan dat de houder
voldoet aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen.

• Certificatie Opleidingsinstantie Luchtvaart; de inspectie certificeert
opleidingsinstellingen voor luchtvaartpersoneel door een registratie of
kwalificatie (opnieuw) af te geven volgens de Regeling
Opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001. Die is gebaseerd op
.IAA-voorschriften.

• Afgifte bevoegdheden vliegend personeel; iedere persoon die vliegt dient
in het bezit te zijn van een geldig brevet. Dit document geeft aan dat de
houder voldoet aan de gestelde opleidings- en ervaringseisen. Het gaat
hierbij om zowel privé als beroepsvliegers.

• Afgifte bevoegdheden Luchtvaart Technisch Personeel (Bewijzen van
bevoegdheid AML); iedere persoon die werkzaam is in de luchtvaart als
technisch onderhoudspersoneel dient in het bezit te zijn van een geldig
brevet. Met dit document wordt de vakbekwaamheid aangetoond.

• Theorie- en praktijkexamens; De theorie-examens worden afgenomen
door het CBR. De over te dragen taken bevatten de coördinatie van
zowel theorie- als praktijkexamens en verwerking van de
examengegevens.
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5 Geen voorkeur voor het soort gegadigde
In beginsel heeft de inspectie géén voorkeur voor een bepaald soort gegadigde
anders dan dat deze beschikt over relevante recente ervaring op het gebied van
vergunningverlening én over voldoende financiële draagkracht beschikt (zie de
selectiecriteria).

Zoals bij iedere tender zullen gegadigden tot één van onderstaande categorieën
behoren:

a) één gegadigde die alle taken (drie percelen) overneemt (zelfstandig dan
wel met behulp van onderaannemers);

b) een combinatie van gegadigden die tezamen alle taken (drie percelen)
overneemt (een gelegenheidscombinatie);

c) meerdere gegadigden aan wie één of meerdere percelen worden gegund.

De inspectie behoudt zich expliciet het recht voor niet te gunnen als er geen
passende aanbiedingen zijn ontvangen voor alle percelen. In dat geval blijft
immers een deel van de taken achter bij de inspectie.

Vanzelfsprekend is het voor de inspectie het meest eenvoudig indien er één
gegadigde is die alle taken overneemt; na overdracht van de taken moet de
inspectie immers toezicht uitoefenen.

Tegelijkertijd kan de situatie niet worden uitgesloten dat het eindresultaat in
termen van kwaliteit en duurzaamheid beter is bij overdracht aan meerdere
partijen aan wie één of meer percelen wordt gegund. Om die reden heeft de
inspectie geen voorkeur voor het soort gegadigde.
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6 Beschrijving huidige en over te dragen deel van de
lnspectieorganisatie

In dit onderdeel introduceren wij de inspectie als organisatie. Onderdeel 6.1.
beschrijft de huidige organisatie (in termen van missie, visie, taken, mensen,
processen, systemen, inkomsten en uitgaven). 6.2. geeft een opsomming weer
van het over te dragen deel van de Organisatie. Tevens wordt in onderdeel 6.2
een aantal additionele eisen en wensen geformuleerd met betrekking tot de
overdracht.

6.1 Organisatie algemeen

De inspectie is onderdeel van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De
inspectie is een geïntegreerde toezichtorganisatie waarin het accent wordt gelegd
op de uitvoering van Verkeer en Waterstaat taken. De toezichtfuncties van de
inspectie zijn geordend in twaalf (12) domeinen van toezicht. Een domein van
toezicht sluit aan bij de wet- en regelgeving en kent een institutioneel netwerk,
zoals een brancheorganisatie.

De twaalf (12) domeinen van toezicht zijn:
• koopvaardij;
• visserij;
• binnenvaart;
• taxivervoer;
• busvervoer;
• goederenvervoer (over de weg);
• luchthavens en luchtruim;
• luchtvaarttechnische bedrijven;
• luchtvaartoperationele bedrijven;
• spoor;
• tram en metro;
• waterbeheer.

6.1.1 Missie en visie Inspectie
De inspectie bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg,
water, lucht en rail door burgers en ondernemers en bericht over de resultaten
van het werk in de openbaarheid.

Visie: de inspectie streeft naar een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland met:
• zo min mogelijk ongelukken, incidenten, milieuvervuiling en overlast;
• voldoende mogelijkheden voor economische expansie;
• ondernemers en burgers die zich daar eveneens verantwoordelijk voor

voelen, in een goed geordende markt.
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Kernwaarden: Binnen de inspectie gelden drie (3) kernwaarden: alert, helder en
deskundig. Deze kernwaarden verwijzen naar de manier van optreden in de
dagelijkse bezigheden van de inspectie.

Alert: De inspectie is waakzaam en attent op ontwikkelingen in de omgeving van
de organisatie (zowel nationaal als internationaal) op het gebied van een veilig
en duurzaam gebruik van lucht, water en land voor transport van personen en
goederen door burgers en ondernemers. Alert handelen spreekt met name uit de
manier waarop de inspectie effectief en efficiënt optreedt en over haar
werkzaamheden rapporteert.

Helder: De inspectie is een Organisatie die een duidelijke streep trekt. V6ôr de
streep is zij meedenkend, achter deze streep treedt zij sanctionerend op. In de
communicatie moet de inspectie duidelijk aangeven aan welke de regels de
geïnspecteerde zich moet houden. Het niet naleven van de regels betekent dat
sancties opgelegd worden.

Deskundig: (Actuele) deskundigheid is noodzakelijk om als autoriteit in het veld
van verkeer en vervoer op te treden. De sectoren moeten met vragen over
verkeer en vervoer bij de inspectie terecht kunnen. De ervaring en deskundigheid
van de inspectie komt ook tot uiting in haar rol als antenne voor beleid.

6.1.2 Taken Inspectie
De inspectie bewaakt en bevordert de veiligheid van het transport op de weg, in
de scheepvaart, in de lucht en op het spoor. Hiermee draagt de inspectie bij aan
een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland, met zo weinig mogelijk ongelukken,
incidenten en milieuvervuiling.

De inspectie geeft vergunningen af en ziet toe op de naleving van wet- en
regelgeving. De inspectie stelt zich bovendien ten doel om het burgers en
bedrijven zo goed mogelijk te informeren over de werkwijze en resultaten van
haar toezicht.

De inspectie kent vier kerntaken:
• inspecties/handhaving;
• toelating en continuering (vergunningverlening);
• kennis en advies;
• berichtgeving.

De scope van deze tender is beperkt tot de kerntaak toelating en continuering
(vergunningverlening).
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Toe’ating en Continuering (vergunningverlening)
In veel domeinen van Verkeer en Waterstaat speelt vergunningverlening een
belangrijke rol. Hiermee wordt reeds bij de toelating tot het domein voldaan aan
bepaalde kwaliteitsnormen. Onder toelating wordt verstaan het door de
overheid toetsen of bedrijven en burgers voldoen aan de gestelde eisen, het
eventueel geven van extra voorschriften en het verlenen van toestemming
voordat zij tot het starten en verrichten van bepaalde handelingen over mogen
gaan’. Dit betreft zowel toelating van technische objecten en systemen als de
toelating van bedrijven en personen tot het domein en het toelaten van
activiteiten aan en op watersystemen.

Continuering is een periodieke verlenging van toelating. Het proces van toelating
en continuering leidt tot de (her)afgifte van een vergunning, dan wel het
weigeren of een beperking van de vergunning.

6.1 .3 Organogram Inspectie

KoofddITedIe
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Bovenstaand organogram geeft de huidige organisatiestructuur van de inspectie
weer. De inspectie is een lijnorganisatie waarvan de Hoofddirectie en de negen
(9) toezichteenheden (TE’s) de centrale as vormen. De TE’s voeren de primaire
processen uit waaronder de over te dragen taken op het gebied van toelating en
continuering. Daarnaast zijn er vier (4) stafafdelingen die de TE’s ondersteunen
maar ook zelfstandig producten leveren. De Toezicht Beheereenheid (TBE) is
verantwoordelijk voor het optimaliseren van alle administratieve werkprocessen
voor de TE’s.

6.1.4 Medewerkers Inspectie
Bij de inspectie werken op dit moment ongeveer 1000 medewerkers. De
verdeling daarvan is als volgt:

Bedrijfsonderdeel Aantal medewerkers
Hoofddirectie 2
Toezichteenheden 569
Directie Bedrijfsvoering 105
Directie Toezichtontwikkeling, Communicatie en Onderzoek 75
Directie Informatie en Digitalisering 41
Toezicht Beheereenheid 178
Project specifieke medewerkers 30
Totaal 1000

6.1.5 Werkprocessen Inspectie
In de preselectiefase van de tender is het niet zinvol in detail te treden over de
(geïntegreerde) werl<processen binnen de inspectie. Een beschrijving van de
bestaande werkprocessen maakt onderdeel uit van de documentatie die
beschikbaar komt in de nadere selectie (fase 2).

6.1.6 Systemen Inspectie
Het proces van toelating en continuering wordt ondersteund door meerdere IT
systemen. Een overzicht van systemen is opgenomen in bijlage A. Een overzicht
van de contracten rondom de afgifte van kaarten voor de digitale tachograaf is
opgenomen in bijlage B.

6.1.7 Loket (front office)
Op het hoofdkantoor, gevestigd in Den Haag, heeft de inspectie een balie
ingericht als loket voor het aanvragen en afhalen van vergunningen voor de
domeinen binnenvaart, zeevaart, luchtvaart en personenvervoer. Voor het
afhalen van de chauffeurspas taxi wordt gebruik gemaakt van de loketfunctie
van de postkantoren. Elektronische aanvragen is (deels) mogelijk via de website
van de inspectie. Telefonische afhandeling van vragen loopt eveneens via het
hoofdkantoor van de inspectie.
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6.1.8 Huidige inkomsten en inkomstenprognose
In de tabel hieronder staan de te verwachten inkomsten vermeld . Voor 2007
betreft dit de gerealiseerde inkomsten (gebaseerd op tarieven 2007) tot en met
november 2007 (aangevuld met een inschatting over december 2007). Voor
2008 is een prognose afgegeven op basis van de nieuwe tarieven 2008, zie
bijlage D. De gegevens in onderstaande tabel zijn een indicatie gebaseerd op
historische afzetgegevens (gemiddeld), gecombineerd met de tarieven van 2008
bij gelijkblijvende wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend kan de inspectie geen
garantie afgeven ten aanzien van de daadwerkelijke vraag naar producten.
Opgemerkt wordt dat een aantal producten over de jaren heen een cyclisch
verloop kent. Een aantal producten in de luchtvaart zijn pas vanaf 2008
tarifeerbaar.

Percelen 2007 ex post 2008 ex ante 2009 ex ante 2010 ex ante
Perceel 1: €K 7.176 €K 5.290 €K 6.549 €K 6.549
Land en binnenvaart
Perceel 2: €K 952 €K 863 €K 766 €K 766
Koopvaardij en
viss e rij
Perceel 3: 917 €K 2.117 €K 2.016 €K 2.016
Luchtvaart
Totaal €K 9.045 €K 8.271 €K 9.331 €K 9331

De inkomsten worden bepaald door het aantal vergunningen dat jaarlijks wordt
afgegeven alsmede het tarief dat hiervoor in rekening mag worden gebracht.
Deze tarieven worden jaarlijks (na consultatie met de brancheorganisaties)
vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Die consultaties zijn verplicht
volgens de wet en maken dus ook onderdeel uit van de over te dragen
werkzaamheden.

In de eerste jaren na overdracht (de transitiefase) is de jaarlijkse tariefaanpassing
alleen mogelijk na goedkeuring vooraf door de Minister. Nadat de transitiefase is
afgerond — dat wil zeggen de tariefsontwikkeling stabiel is - krijgen partijen aan
wie de taken zijn overgedragen de bevoegdheid deze tarieven na consultatie met
de brancheverengingen zelfstandig vast te stellen met inachtneming van een
door de Minister vast te stellen maximumtarief.
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6.2 Over te dragen deel van de inspectie organisatie

Uitvoering van de taken na overdracht aan een partij dient in lijn te zijn met de
eerder omschreven missie en visie van de inspectie. De belangrijkste
onderwerpen die geregeld moeten worden bij de overdracht zijn:

• over te dragen medewerkers van de inspectie;
• over te dragen processen en/of opnieuw in te richten processen;
• over te dragen systemen en/of opnieuw in te richten systemen;
• over te dragen loketfunctie (front office fysiek en virtueel);
• overige eisen.

Deze onderwerpen worden in de volgende paragrafen beschreven. Hieronder
vallen een aantal activiteiten die nader omschreven worden in het Programma
van Eisen (nadere selectie) waaronder online informatie over afgegeven
documenten, overleg enzovoorts.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zal de publieke belangen vanuit het
perspectief van ministeriële verantwoordelijkheid en de gebruikers willen
waarborgen. Daartoe zal de inspectie een stu ring- en toezichtrelatie hebben met
de ontvangende partijen.

Door overdracht van deze taken geeft de inspectie invulling aan een taakstelling
uit het regeerakkoord (vermindering aantal ambtenaren). Aanbiedingen die geen
invulling geven aan deze taal<stelling worden afgewezen.

6.2.1 Over te dragen medewerkers van de inspectie
Het totaal aan taken wordt momenteel uitgevoerd door 130 medewerkers. Dit
betreft zowel direct als indirect (overhead) personeel. Bij deze medewerkers is
veel ervaring en deskundigheid aanwezig die van belang is om de veelal
complexe (juridische) criteria te kunnen toepassen. Medewerkers beschikken over
een uitgebreid netwerk en hebben kennis van desbetreffende branche. De
inspectie biedt medewerkers met een vaste aanstelling de mogelijkheid om op
vrijwillige basis het werk naar de partij (en) aan wie wordt gegund te volgen.

Bij de uiteindelijke gunning speelt de factor “Taak over, Mens over” een
belangrijke rol. Gegadigde(n) dient tijdens de nadere selectie (fase 2) aan te
tonen dat:

a) zijn organisatie voldoende aantrekkingskracht heeft (leuk om voor te
werken of om met die organisatie geassocieerd te worden);

b) er een adequaat arbeidsvoorwaardenpakket (primair, secundair) wordt
geboden
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Het is aan de gegadigde om reeds in de preselectie aan te geven hoeveel
medewerkers er minimaal welkom zijn in de nieuwe Organisatie, zodat de
inspectie kan toetsen in welke mate invulling wordt gegeven aan het
uitgangspunt ‘Taak over, Mens over”. Mochten ondanks het bovengestelde te
weinig medewerkers van de inspectie overgaan, dan zal de gegadigde(n) aan wie
wordt gegund zelf tijdig moeten zorgdragen voor een passende bemensing om
de over te dragen taken naar behoren uit te voeren.

Per perceel geven wij een indicatie van het huidige aantal betrokken
medewerkers. Vanzelfsprekend zijn er ook openstaande vacatures, tijdelijk
personeel, natuurlijk verloop, enzovoorts. Daarnaast heeft de uitgave van
vergunningen een cyclisch karakter waardoor het daadwerkelijk benodigde aantal
medewerkers per perceel per jaar schommelt (uitschieters naar boven en beneden
die worden opgevangen door tijdelijke inhuur van medewerkers)

In de berel<ening van het aantal medewerl<ers per perceel is ook de overhead
(Financiën, HRM, ICT enzovoorts) meegenomen.

Perceel Aantal medewerkers
Perceel 1: land en binnenvaart 105
Perceel 2: koopvaardij en Visserij 11
Perceel 3: luchtvaart 14
Totaal 130

6.2.2 Over te dragen processen
Alle vergunningverlenende processen binnen de inspectie zijn beschreven. Deze
procesbeschrijvingen (opgenomen in de documentatie voor de nadere selectie)
kunnen gegadigde(n) helpen bij de overdracht van taken.

Vanzelfsprekend is de gegadigde(n) aan wie de overdracht wordt gegund
verantwoordelijk voor het inrichten van de daarvoor noodzakelijke processen.

6.2.3 Overdraagbare systemen
Alle bestaande systemen die samenhangen met de vergunningverlenende
processen binnen de inspectie zijn beschreven. Voor een deel zijn deze systemen
(kwaliteit, ICT, enzovoorts) eventueel onder voorwaarde overdraagbaar of
tijdelijk te gebruiken.

Een beschrijving van de huidige systemen is opgenomen in de documentatie voor
de nadere selectie.
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Vanzelfsprekend is de gegadigde(n) aan wie de overdracht wordt gegund
verantwoordelijk voor het inrichten van de daarvoor noodzakelijke systemen,
waarbij het huidige niveau van compliancy en de E-overheidsnormen als
minimumeis geldt (inclusief het huidige serviceniveau).

6.2.4 Over te nemen loketfunctie (front office)
Een overzicht van de eisen en wensen die gesteld worden aan een nieuw in te
richten front office door gegadigde(n) zal worden opgenomen in de
documentatie voor de nadere selectie. Duidelijk is wel dat de gegadigde(n) de
oketfunctie op een zodanige manier dienen vorm te geven dat de kwaliteit van
de dienstverlening minimaal gelijk blijft.

6.2.5 Overige eisen gesteld aan aanbieding
Voor het overdragen van de werkzaamheden gelden de volgende overige eisen:

• overdracht moet formeel starten uiterlijk 1 januari 2009 of zeven (7)
maanden na ondertekening convenant;

• overdracht vindt plaats zonder kosten voor de inspectie; gegadigde moet
bereid zijn de taken over te nemen en te exploiteren uit de daarmee
samenhangende inkomstenstroom;

• aanbiedingen die geen invulling geven aan de in paragraaf 6.2 genoemde
taakstelling worden afgewezen;

• gegadigde(n) moet aangeven welk deel van de huidige medewerkers
minimaal in aanmerking komt om (op non-selectiebasis) te gaan werken
voor de nieuwe organisatie tegen een adequaat
arbeidsvoorwaardenpakket, zodat de inspectie kan toetsen in welke mate
invulling is gegeven aan het uitgangspunt Taak over, Mens over”;

• huidige kwaliteit dienstverlening moet minimaal gegarandeerd worden;
• gegadigde(n) moet acteren conform relevante wet- en regelgeving;
• werkzaamheden zullen fluctueren in de tijd. Als gevolg van

wetswijzigingen kunnen taken verminderen of vermeerderen.
Gegadigde(n) dient zich hieraan bij voorbaat te conformeren;

• gegadigde(n) dienen hun onafhankelijkheid aan te kunnen tonen;
• van gegadigde(n) verwachten wij dat zij in staat zijn de kosten zodanig te

beheersen dat de tarieven uiteindelijk niet meer stijgen en op termijn
zelfs kunnen dalen;

• gegadigde(n) moet zoveel mogelijl< de bestaande contracten met derden
overnemen voor zover relevant voor het perceel waarop geboden wordt;
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gegadigde(n) moet in ieder geval de ontwikkelde software voor de
boordcomputer taxi (perceel 1) overnemen tegen een nader te bepalen
som;
gegadigde(n) hebben een vestiging in Nederland.

Bovenstaande eisen zien .p...d.enadere selectie. Gegadigde(n) die niet aan
ei5.eiLtegemoet kuntien komeowrdt
preseIe..ctLe
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7 De tenderprocedure

De tenderprocedure is als volgt ingericht in twee (2) fasen; de preselectie en de
nadere selectie. Deze worden hieronder beschreven.

7.1 Fase 1: de preselectie

1) start van de tender door het publiceren van een aankondiging op de
tenderwebsite www.aanbestedingskalender.nl (23 januari 2008);

2) voorlichtingsbijeenkomst (plenair) met geïnteresseerde partijen (7 februari
2008). Tijdens deze bijeenkomst worden onderstaande onderwerpen
behandeld:

a. huidige werkprocessen;
b. huidige systemen;
c. huidige formatie;
d. cultuur en organisatie van de inspectie;
e. interfaces met de inspectie, andere overheidsorganisaties en

branche organisaties;
f. huidige wet- en regelgeving alsmede toekomstige ontwikkelingen;
g. tenderprocedure en planning(en);

Vanzelfsprekend krijgen aanwezige gegadigde(n) de gelegenheid om vragen te
stellen. Deze voorlichtingsbijeenl<omst duurt één hele werkdag.

3) Sluitingtermijn aanbiedingen preselectie voor partijen (25 februari 2008 tot
uiterlijk 12.00 uur);

4) uitgenodigde partijen presenteren hun aanbieding (6 of 7 maart 2008);

5) keuze voor maximaal vijf (5) partijen die doorgaan naar de nadere selectie
(21 maart2008);

6) afschrijven overige partijen (21 maart 2008).

Selectiecriteria fase 1
De volgende selectiecriteria gelden in fase 1:

Selecti ecriteri a
Selectie criteria hebben betrekking op kwalificaties van de .a.nbied.er. Het betreft
onderwerpen als financiële draagkracht en bewezen kennis en ervaring.
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Gezien het feit dat bij attributie de overdracht in beginsel voor onbeperkte tijd is
(tenzij de attributie wordt ingetrokken) worden er zware eisen gesteld aan de
financiële draagkracht van gegadigde(n).

Aangezien op voorhand niet bepaald kan worden voor welk perceel of voor
welke percelen gegadigde(n) zich aanmelden gelden de volgende eisen aan de
financiële draagkracht van gegadigde(n):

1) jaarlijkse omzet over de afgelopen drie jaren is minimaal drie (3) maal de
te verwachten gemiddelde omzet voor het perceel of de percelen waar
gegadigde(n) zich voor aanmelden;

2) er is een reservevermogen aanwezig van minimaal twee (2) maal de te
verwachten omzet voor het perceel of de percelen waar gegadigde(n)
zich voor aanmelden.

Vanzelfsprekend kan de financiële draagkracht ook worden aangetoond doordat
een derde partij niet zijnde de gegadigde een garantiestelling afgeeft.

Daarnaast is het wenselijk dat gegadigde(n) voldoende aantoonbare kennis en
ervaring hebben met het proces van vergunningverlening. Om die reden wordt
de volgende eis gesteld ten aanzien van kennis en ervaring:

twee (2) referenties waarvoor partijen binnen de afgelopen drie jaar
soortgelijke werkzaamheden hebben uitgevoerd.

Bepalen drie tot vijf beste gegadigden per perceel
De situatie l<an zich voor doen dat op zowel alle percelen wordt ingeschreven als
op één individueel perceel. Bij het bepalen welke gegadigden worden
geselecteerd hanteert de inspectie voor de nadere selectie een bandbreedte van
drie tot vijf beste gegadigden per perceel. In beginsel streeft de inspectie er naar
om voor de nadere selectie drie gegadigden per perceel uit te nodigen, maar als
de preselectie daartoe aanleiding geeft kunnen dit ook vijf (5) partijen worden.

Om te bepalen welke gegadigden uitgenodigd worden voor de nadere selectie
dienen gegadigden een visiedocument in te dienen. In dit visiedocument staat
beschreven hoe de gegadigde denkt de taken over te nemen (zie bijlage C met
een opsomming van de onderwerpen die in dit visiedocument behandeld moeten
worden).

Dit visiedocument wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

1) garantie minimum aantal over te nemen medewerkers (35%);
2) overname risico omzet (30%);
3) integraal kwaliteitsmanagement (20%);
4) ten aanzien van perceel 1; overname van derden (15%);
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De drie (3) tot vijf (5) beste gegadigden per perceel (op basis van bovenstaande
beoordelingscriteria) worden uitgenodigd voor de nadere selectie.

7.2 Fase 2: de nadere selectie

De geselecteerde partijen ontvangen 11 april 2008 een gedetailleerd bestek
(Programma van Eisen) op basis waarvan zij een aanbieding moeten uitbrengen.
Tot uiterlijk 19 mei 2008 (12.00 uur) is de mogelijkheid om een aanbieding in te
dienen.

Gezien de complexiteit van de uitbesteding verwacht de inspectie niet dat
uitsluitend op basis van de te ontvangen aanbieding(en) gegund kan (gaan)
worden. Daarvoor is de materie te complex en zijn er over en weer een groot
aantal activiteiten noodzakelijk die tot op detail geregeld moeten worden.

Om die reden zal met de partij(en), die de meest geschikte aanbieding(en) heeft
uitgebracht, een proces van onderhandelingen” worden gestart (per perceel,
een combinatie van percelen of ten aanzien van de aanbieding voor alle
percelen). Alleen indien die onderhandelingen worden gestaakt wordt naar de
tweede meest geschikte aanbieding gegaan (enzovoorts).

Met de term ‘onderhandelingen” doelt de inspectie op verdeling van risico’s, het
opstellen van detailplanningen, details ten aanzien van interfaces (mens,
systeem, proces), overeengekomen prestatienormen, enzovoorts.

Die gedetailleerde afspraken zullen worden vastgelegd in een opmaat contract.
Het streven is om medio juni 2008 een convenant te sluiten met één of meerdere
gegadigden of partijen en de maanden daarna te gebruiken om afspraken op
detailniveau vast te leggen in een definitief contract. Uiterlijk 1januari 2009 of
zeven maanden (7) na sluiting van het convenant(en) moet de overdracht
formeel starten.

Het kost de inspectie tijd om de overdracht van de uit te voeren werkzaamheden
te regelen via attributie. In de tussenliggende periode zal er sprake zijn van
tijdelijke mandatering in combinatie met een uitvoeringsovereenkomst.

Gunningcriteria nadere selectie
Gunningcriteria hebben betrekking op kwalificaties van de aanbieding. De
gunningcriteria voor de nadere selectie worden pas vermeld in het definitieve
Programma van Eisen.
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8 De planning

Fase 1: preselectie

Publicatie aankondiging 23 januari 2008

Publicatie tender 30 januari 2008

Voorlichtingsbijeenkomst 7 februari 2008

Sluiting inschrijvingstermijn (uiterlijl< 1200 uur) 25 februari 2008

Presentatie aanbiedingen uitgenodigde partijen 6 of 7 maart 2008

Selectie partijen; afschrijving overige partijen 21 maart 2008

Fase 2: nadere selectie

Toezending Programma van Eisen geselecteerde partijen 11 april 2008

Sluiting termijn indiening aanbiedingen (uiterlijl< 12.00 uur) 19 mei 2008
Uitnodiging tot onderhandelingen” van meest geschikte

23 mei 2008partijen met aanbiedingen

Sluiten van een convenant 12 juni 2008

Formele start overdracht 1 januari 2009
(of 7 maanden na

sluiten convenant)
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Bijlagen

Bijlage A Door Inspectie VenW gebruikte applicaties (hoofdapplicatie +
gerelateerde applicatie) t.b.v. in de tender vallende producten per
perceel.

Bijlage 8 Overzicht contracten tachograaf
Bijlage C Visiedocument (paragraaf 7.1 Selectieleidraad voor preselectie)
Bijlage D Tarieven tenderproducten 2008
Bijlage E Productenlijst
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Bijlage A: Door Inspectie VenW gebruikte applicaties (hoofdapplicatie ÷ gerelateerde
applicatie) t.b.v. in de tender vallende producten per perceel.

Excel Verbandcontroles (tel bestand)
BIC/Dianta Inkijkfunctie door inspecteurs

(koppeling naar de database van
Persvv)

Persvv en Informatiecentrum: inkijkfunctie
Rover voor vragen via telefoon
Vergunningen Openbare inkijkfunctie op
online (web) wwwivvnl; gegevens komen uit

database Persvv
MenO Voortgangsbewaking primair
MSAccess proces

Reisbladen bus Excel Rover Facturatieen verbandcontroles
Word documenten genereren

Ondernemersvergunningen IV (Int. Rover Facturatie en verbandcontroles
bus (internationaal) Vervoer) IV lnkijkfunctie voor inspecteurs

MSAccess IV Informatiecentrum: inkijkfunctie
applicatie (via afdeling)

VGCL Vervolgproces JZ (Bezwaar &
Beroep afhandeling) uitsluitend
voo rtga n gs bewaking

Kaarten digitale tachograaf KAUS KAUS/SAP Facturatie
KAUS/SAP Verbandcontroles
KAUS/VGCL Vervolgproces JZ (Bezwaar &

Beroep afhandeling)
Dianta Inkijkfunctie door inspecteurs (via

RDW in Tachograafkaartregister)

Pagina
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Pér Typé Vergunning Hoofd Gérelateerde Rol
ceel applicatie applicatie

O n d em em in gsve rgu n n i nge n
taxi en bus (nationaal)
Vergunningsbewijzen taxi en
bus

Persvv Rover
MSAccess

Facturatie en verbandcontroles

VGCL Vervolgproces JZ (Bezwaar &
Beroep afhandeling) uitsluitend
voo rtgan gs b e w a king

Chauffeurspassen taxi /
Kaarten Boordcomputer taxi
(BCT)

Chauffeurspas
(BCT nog in
ontwikkeling)

Chauffeurspas Voortgangsbewaking primair
proces

Chauffeurspas Informatiecentrum: inkijkfunctie
voor vragen via telefoon + (delen
van het) aanvraagproces
aan/uitzetten zonder gegevens te
muteren
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Flare/SAP Facturatie en verbandscontroles

Flare lnkijkfunctie door inspecteurs

Inspectie Verkeer en Waterstaat
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Rijn v a artv e rk 1 a ringen

Per Type Vergunning Hoofd Gerelateerde Rol
ceel applicatie applicatie —

Cavca Rover
Cavca

VGCL

Ontheffingen Wvbb

2

Facturatie en verbandscontroles
Informatiecentrum: inkijkfunctie
(via afdeling)
Vervolgproces JZ (Bezwaar &
Beroep afhandeling) uitsluitend
voortgangsbewaking

Monsterboekjes en
vaarbevoegdheden

MS-Office
applicaties
SAP top2
vergunningen

SAP
en SAPBW

SAP
VCGL

MAZVB

MAZVB
nasiag

Voortgangsbewaking primaire
proces
Facturatie en verbandscontroles
Informatiecentrum: inkijkfunctie
Vervolgproces Bezwaar & Beroep
afhandeling
Vastiegging resultaat medische
l<eu ring door keurïngartsen
(koppeling met SAP)
lnkijkfunctie resultaat historische
rnedche keuringen

Overige
persoonsdocumenten

3

MS-Office
applicaties
FlareBrevetten VKL-ers, ASOs en

FISOs
Certificatie
opleidingsinstanties
luchtvaart

Flare Voortgangsbewaking primaire
proces

Brevetten/bevoegdheden
vliegend personeel
Afgifte bevoegdheden
vliegend personeel

Flare

VGCL

Onderhouden examen
vragen en genereren
examens LOB

Lplus
MSAccess

Informatiecentrum: inkijkfunctie
voor vragen via telefoon
Vervolgproces JZ (Bezwaar &
Beroep afhandeling)
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8ijlage 8: Overzicht contracten tachograaf

De over te dragen werkzaamheden worden ondersteund door een aantal diensten van derden
waar de Inspectie VenW (of het departement) een contract mee heeft gesloten ten aanzien van
de tachograafkaarten (perceel 1). Commerciële gegevens worden in deze fase van de
aanbesteding niet beschikbaar gesteld.

SDU-Identification/Fysiek produceren van de tachograafkaarten

De overeenkomst ziet op:
• verwerven van lege kaarten;
• het maken van een beveiligd grafisch ontwerp;
• het personaliseren van de tachograafkaarten;
• het verzendklaar maken en afleveren van de tachograafkaarten aan het afgiftepunt;
• het beheer van lege kaarten;
• het verwerken en verstrekken van informatie tbv KAUS;
• het verwerken en verstrekken van informatie tbv de MSCA.

Opgemerkt wordt dat een dergelijk contract ook bestaat voor de chauffeurspas.

De overeenkomst loopt tot 29 augustus 2013.

Postkantoren NV/Distributie en uitgifte van de digitale tachografenkaart

De overeenkomst ziet op:
• dagelijks op werkdagen ophalen van de Tachograafkaarten bij de Personalisator en

aanleveren op het Hoofdkantoor van Postkantoren BV uiterlijk om 10.00 op de
betreffende dag;

• vervoeren van Tachograafkaarten vanaf het Hoofdkantoor te Utrecht en deze
distribueren naar Afgiftepunten;

• vervoeren van de, op Afgiftepunten, ingenomen retourkaarten naar de Inspectie VenW;
• elektronisch verzenden aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat, wanneer het aantal

Tachograafkaarten op de geleidelijst in een Zending niet overeenkomt met het
ontvangen aantal Tachograafkaarten op een Afgiftepunt, afkomstig van de
Personal is ato r;

• uitreiken van Tachograafkaarten aan Aanvrager die in het bezit is van een Afhaalbericht
en waarbij identificatie van Aanvrager door middel van legitimatie van het rijbewijs en
pasfoto op Tachograafkaart heeft plaatsgevonden, zoals verder uitgewerkt in de
p rod uctinfo rm atie;

• door Aanvrager laten ondertekenen van een Afhaalbericht en verzenden naar de
Inspectie Verkeer en Waterstaat;

• ontvangen van een Tachograafkaart in geval van vervanging van een Tachograafkaart;
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• retourneren van de Tachograafkaart(en) aan Inspectie Verkeer en Waterstaat, indien
gegevens en/of foto van Tachograafkaart niet overeenkomt met de gegevens van de
aanvrager;

• retourneren van Tachograafkaart(en) indien deze niet binnen de in de productinformatie
afgesproken termijn door de aanvrager wordt afgehaald;

• aanleveren van up-to-date bestanden van de adressen van de afgiftepunten aan de
Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Opgemerkt wordt dat een dergelijk contract ook bestaat voor de chauffeurspas.

Er geldt een opzegtermijn van 6 maanden.

Collis

De dienstverlening ziet op:
• de garantie dat Collis de kennis van de Europese Digitale tachograaf in stand houdt;
• beschikbaar is als helpdesk/vraagbaal< m.b.t. de tachograafkaarten;
• levering van regelmatige testtools en verlengde garantie op hardware;
• levering van diensten voor het functioneel testen van tachograafkaarten;
• levering van diensten voor het analyseren van kaarten die terugkeren uit het veld;

De overeenl<omst is voor een periode van drie jaar aangegaan en loopt t/m 31 december 2008.

RDW/Database persoons- en voertuiginformatie

De dienstverlening ziet op:
• het registreren van kaartgegevens in het tachograafregister;
• leveren van informatie uit het rijbewijzenregister t.b.v. de kaart uitgifte door

Inspectie/MO;
• beheren en onderhouden van de persoons- en bedrijfsgegevens van uitgegeven kaarten

aan de hand van Gba en KvK mutaties;
• nationale ontsluiting van het tachograafregister en overige informatiebronnen van de

RDW ten behoeve van handhaving door Inspectie/Handhaving;
• internationale uitwisseling van tachograafkaartgegevens uit het tachograafregister van

Tachonet ten behoeve van:
o Internationale kaart uitgevende instanties
o Internationale handhavinginstanties.

De overeenkomst loopt tot 1 januari 2010,
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Getroriics PinkRoccade/Certificaten

De SLA beschrijft de tussen de Inspectie VenW en Getronics PinkRoccade overeengekomen
service levels met betrekking tot de basisondersteuning en exploitatie van PKI diensten alsmede
de daarmee verbonden rapportage aan de Inspectie VenW.

Beheerd ie n sten
• het implementeren van software, updates, patches en het voeren van een administratie

hiervan;
• het implementeren van onder a) bedoelde software updates en -patches welke gericht

zijn op de beveiliging van het systeem;
• het nemen van geëigende maatregelen om de software te beveiligen tegen verlies,

beschadiging en misbruik;
• het verzamelen, admirtistreren en doorgeven van fouten, gebreken en wensen met de

bijbehorende informatie aan de leverancier(s) van de applicatie(s) of andere onderdelen
van het systeem;

• het periodiek aan opdrachtgever schriftelijk rapporteren over de in de rapportageperiode
verrichte werkzaamheden en het periodiek met de opdrachtgever bespreken van deze
rapportage;

• het uitvoeren van een classificatie van de middelen ten behoeve van de beveiliging. Deze
activiteit wordt periodiek, ten minste jaarlijks beoordeeld en wordt zonodig aangepast.

Onderhoud sd ie n sten
• het herstellen van gebreken;
• het zo spoedig mogelijk aanpassen, wijzigen of zonodig vervangen van de documentatie

indien op enig tijdstip blijkt dat de documentatie niet meer volledig voldoet dan wel zal
voldoen aan de daaraan gestelde eisen en/of anderszins onjuiste informatie bevat dan
wel onvolledig, onvoldoende of verouderd is zal worden;

• het in overleg met de opdrachtgever aanpassen of wijzigen van de software in verband
met een wijziging in het systeem.

• het aanpassen of wijzigen van het systeem in verband met gewijzigde of nieuwe eisen; e.
het specificeren en aanbrengen van beperkte functionele aanpassingen in (de software
van) het systeem;

• het zoeken naar en zo mogelijk specificeren en aanbrengen van aanpassingen c.q.
wijzigingen in het systeem welke bijdragen tot kwalitatieve verbetering van het systeem
of verbetering van de functionaliteit van het systeem;

• het zoeken naar en zo mogelijk specificeren en aanbrengen van aanpassingen c.q.
wijzigingen in het systeem teneinde gebreken te voorkomen;

De overeenkomst loopt tot 23 oktober 2013.
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CAP Gemini/onderhoud KAUS

De overeenkomst ziet op:
• Het leveren van onderhoud van het informatiesysteem KAUS
• Beschikbaarstelling van een servicedesk t.b.v. de beantwoording van key user vragen• Beschikbaarstelling van voldoende getrainde support medewerkers, voor het beheer vanKAUS, om de overeengekomen servicelevels te realiseren
• Beschikbaarstelling van een service manager als contactpersoon voor alle diensten in deSLA genoemd met de autoriteit om noodzakelijke beslissingen te nemen
• Toezicht houden op de beheer diensten en de rapportage hiervan aan de inspectie opperiodieke basis
• Het onderhouden van het VRS-systeem middels een onder-aannemingsovereenkomst• Het beheren van een Ontwikkel- en systeemtestomgeving

De overeenkomst loopt tot 6 juni 2010.
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Bijlage C: Visiedocument (paragraaf 7.1, Selectieleidraad voor preselectie)

Feitelijk vragen wij gegadigden een klein deel van de Inspectie VenW over te nemen; mensen,
processen en — in mindere mate — bestaande ICT-systemen.

De visie van gegadigden is leidend bij het bepalen welke gegadigden uitgenodigd worden een
aanbieding uit te brengen. Hieronder staat een aantal onderwerpen vermeld dat behandeld moet
worden in het visiedocument. Mocht uw Organisatie uitgenodigd worden een aanbieding uit te
brengen in de nadere selectie dan dient deze aanbieding overeenkomstig de gepresenteerde visie
te zijn.

De gepresenteerde visie wordt beoordeeld aan de hand van de vier (4) criteria vermeld in
paragraaf 7.1 te weten:

1) garantie minimaal aantal duurzaam over te nemen medewerkers (maximaal 35 punten);
2) overname risico omzet (maximaal 30 punten)
3) integraal kwaliteitsmanagement (maximaal 20 punten);
4) ten aanzien van perceel 1: overname contracten derden (15 punten)

Onderwerpen die aandacht behoeven (tijdens de fase van overdracht en/of beheer):

Hoe worden de over te nemen medewerkers begeleid bij de overgang naar de nieuwe
organisatie. Welke meerwaarde biedt uw Organisatie als nieuwe werkgever en is er
sprake van een adequaat arbeidsvoorwaarden pakket. Er dient een indicatie te worden
afgegeven van het aan te bieden pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
(groeil<ansen, bijscholing, eventueel noodzakelijke verhuizing, enz.). Maximaal aantal
van 35 punten dat wordt toegekend aan de garantie een minimaal aantal duurzaam over
te nemen medewerkers, een adequaat arbeidsvoorwaardenpakket en meerwaarde als
werkgever.

In paragraaf 6.1.8 is een grove indicatie gegeven van de te verwachten inkomstenstroom
uit de afgifte van vergunningen bij gelijkblijvende wetgeving. Deze indicatie is gebaseerd
op historische gegevens (gemiddeld) gecombineerd met de — overeengekomen - tarieven
voor 2008. Vanzelfsprekend kan de Inspectie VenW geen garantie afgeven ten aanzien
van de daadwerkelijke inkomsten. U dient aan te geven in hoeverre uw organisatie het
risico van de omzet overneemt op een schaal van 0 tot 100%. Maximaal 30 punten.
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De kwaliteit van een product of dienst wordt bepaald door de kwaliteit van het
voortbrengingsproces. Deze is weer afhankelijk van de kwaliteit van de organisatie,
inclusief de ICT-organisatie. Dit houdt in dat er gewerkt moet worden aan een strategie,
structuur en cultuur van de totale organisatie. U dient integraal kwaliteitsmanagement te
beschrijven aan de hand van de af te nemen eindproducten voor de klanten (wijze van
afhandeling, klantvriendelijkheid, baliefunctie, internet, koeriersdiensten enz.)
(maximaallO punten) én te verwachten daling van de tarieven in een percentage ten
opzichte van de tarievenlijst 2008 (maximaal 10 punten). Gebruik te objectiveren
gegevens in uw omschrijving.

• Ten aanzien van perceel 1: een aantal contracten met derden moet worden
overgedragen door Inspectie VenW respectievelijk worden afgekocht (zie bijlage B). U
dient aan te geven in hoeverre uw organisatie bereidt is deze contracten over te nemen
op een schaal van 0 tot 100%. Maximaal 15 punten.
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Pagina

40 van 45

1 Ondernemingsvergunning taxi wijziging vergunning voor taxivervoer
(samenstelling v.o.f.) 627

1 Ondernemingsvergunning taxi wijziging vergunning voor taxivervoer (naam of
adres) 90

1 Ondernemingsvergunning taxi EG-verklaring taxivervoer 269
1 Ondernemingsvergunning taxi ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer 269
1 Ondernemingsvergunning taxi bewijs van toelating internationaal taxivervoer 179
1 Ondernemingsvergunning taxi wijziging bijlage vergunning voor taxivervoer 0
1 Vergunningbewijzen taxi Vergunningsbewijs voor taxivervoer (toelating /

wijziging) 36
1 lJergunningbewijzen taxi Verg. bewijzen - toetsing 36
1 Chauffeurspassen Taxi Chauffeurspas le afgifte + verlenging 50
1 Chauffeurspassen Taxi Chauffeurspas wijziging 50
1 Chauffeurspassen Taxi Chauffeurspas duplicaat 50
1 Ondernemingsvergunning Intern. Bus verlening vergunning geregeld vervoer 1432
1 Ondernemingsvergunning Intern. Bus wijziging vergunning geregeld vervoer 716
1 Ondernemingsvergunning Intern. Bus wijziging naam onderaannemer 179
1 Ondernemingsvergunning Intern. Bus Vergunning pendelvervoer 716
1 Ondernemingsvergunriing Intern. Bus Transito vergunning 895
1 Ondernemingsvergunning Intern. Bus Attest eigen vervoer binnen de EU 90
1 Ondernemingsvergunning Intern. Bus Vergunning ongeregeld vervoer met bussen 90
1 Ondernemingsvergunning Intern. Bus document (Wit-)Rusland 0
1 Ondernemingsvergunning Intern. Bus nstemming EU vergunning geregeld vervoer 0
1 Ondernemingsvergunning Intern. Bus nstemming EU geregeld transitovervoer 0
1 Ondernemingsvergunning Nat. Bus wijziging bijlage vergunning voor collectief

ersonenvervoer 0
1 Ondernemingsvergunrting Nat. Bus vergunning voor collectief personenvervoer 1074
1 Ondernemingsvergunning Nat. Bus vergunning voor collectief personenvervoer onder

beperkingen 1074
1 Ondernemingsvergunning Nat. Bus communautaire vergunning voor busvervoer 358
1 Ondernemingsvergunning Nat. Bus wijziging vergunning voor collectief

)ersonenvervoer (naam of adres) 90
1 Ondernemingsvergunning Nat. Bus wijziging vergunning collectief personenvervoer

(samenstelling v.o.f.) 358

1 Ondernemingsvergunning taxi vergunning voor taxivervoer 985
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1 Ondernemingsvergunning Nat. Bus ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en
besloten busvervoer 269

1 Ondernemingsvergunning Nat. Bus gewaarmerkt afschrift van een communautaire
vergunning 67

Kaarten digita tachograaf

1 Reisbladenboeken Bus Reisbladenboeken 45

Kaarten digitale tachograaf

Kaarten digitale tachograaf Bestuurderskaart digitale tachograaf 83
vVerkplaatskaart digitale tach ograaf

Kaarten digitale tachograaf Bedrijfskaart digitale tachograaf

Controlekaart digitale tachograaf

1

1

Rijn vaartve rkla ring

1 Ontheffing Wvbb Ontheffing Wet vaartijden en bemanningssterkte
binnenvaart 65

83

Rijnvaartverklaring Rijnvaartverklaring

83

83

Rijnvaartverklaring certificaat exploitatie rijnvaartverklaring

wijziging adres rijnvaartverklaring

2 Vaarbevoegdheidsbewijzen Vaarbevoegdheidsbewijzen koopvaardij
(functieafhankelijk) 97

90

0

2 Vaarbevoegdheidsbewijzen Vaarbevoegdheidsbewijzen koopvaardij
(functieafhankelijk) 65

0

2

2 Vaarbevoegdheidsbewijzen Vaarbevoegdheidsbewijzen van erkenning
(koopvaard ij)

2 Vaarbevoegdheidsbewijzen Vaarbevoegdheidsbewijzen visserij

2

Mtonsterboekjes Monsterboekjes

2

2 Overige persoonsdocumenten Certificaat loods
Overige persoonsdocumenten

2

Overige persoonsdocumenten

2

97

Overige persoonsdocumenten

97

Examen certificaatloods
Typerateringcertificaten

63

Verklaring module wetgeving

97

Overige persoonsdocumenten Dispensaties voor bemanningsleden 197

224

97

0

3 Brevetten VKLers Initiële afgifte brevet VKLers in opleiding 45
3 Brevetten VKLers Initiële afgifte brevet VKLers 45
3 Brevetten VKLers Verlengen/wijzigen brevetten VKLer in opleiding 45
3 Brevetten VKLers Verlengen/wijzigen brevetten VKLer 45
3 Brevetten FISOs (flight information Initiële afgifte brevet FISO

service officer)
45

3 Brevetten FISOs (flight information Verlengen/wijzigen brevetten FISO
service officer) 45
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3 Brevetten ASOs (aeronautical station Verlengen/wijzigen brevetten ASOs
operator)

45

3 Certificatie opleidingsinstanties Erkenning opleidingsinstelling 2865

3 Afgifte bevoegdheden vliegend Bewijs van bevoegdheid vliegers ATPL, CPL, CFEL
ersoneel 506

3 Afgifte bevoegdheden vliegend Bewijs van bevoegdheid vliegers PPL en CPL (FB)
ersoneel 487

3 Afgifte bevoegdheden vliegend Bewijs van bevoegdheid vliegers RPL
ersoneel 487

3 Afgifte bevoegdheden vliegend Vernieuwing document
ersoneel 60

3 Afgifte bevoegdheden vliegend Bewijs van gelijkstelling
)ersoneel 60

3 Afgifte bevoegdheden vliegend JAA Conversie bewijs van bevoegdheid
>ersoneel 0

3 Afgifte bevoegdheden vliegend Bevoegdheidsverklaring bijzonder (uitbreiding)
ersoneel 102

3 Afgifte bevoegdheden vliegend Bevoegdheidsverklaring bijzonder (nul-tartief)
)ersoneel 0

3 Afgifte bevoegdheden vliegend Bevoegdverklaring instructeur (uitbreiding)
)ersoneel 131

3 Afgifte bevoegdheden vliegend Bevoegdverklaring instructeur
)ersoneel (verlenging/hernieuwde afgifte) 131

3 Afgifte bevoegdheden vliegend RT/LPE bevoegdverklaring
)ersoneel 52

3 Afgifte bevoegdheden vliegend Bevoegdverklaring algemeen (uitbreiding)
personeel 102

3 Afgifte bevoegdheden vliegend Bevoegdverklaring algemeen (nul-tarief)
personeel 0

3 Afgifte bevoegdheden vliegend Ontheffing WL art. 2.1 4e lid
personeel 0

3 Bewijzen van bevoegdheid afgifte AML 94
3 Bewijzen van bevoegdheid afgifte Part-66 AML 137
3 Bewijzen van bevoegdheid AML (motor)ZVT 94
3 Bewijzen van bevoegdheid afgifte bevoegdverklaring AML 94
3 Bewijzen van bevoegdheid afgifte bevoegdverklaring Part-66 AML 137
3 Bewijzen van bevoegdheid verlenging bevoegdverklaring 137
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3 Brevetten ASOs (aeronautical station nitiële afgifte ASOs
operator) 45
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3 Bewijzen van bevoegdheid verlenging bevoegdverklaring AML (motor) ZVT 0
3 Theorie/praktijkexamens Theorie examens (ATPL, CPL (uitgezonderd CPL

(FB)), IR)° 131
3 Theorie/praktijkexamens Theorie examens (RPL, PPL, CPL-FB) 89
3 Theorie/praktijkexamens Praktijkexamens (toedeling ipex) 0
3 Theorie/praktijkexamens Praktijkexamens (toedeling minister) 229
3 Theorie/praktijkexamens Praktijkexamens radiotelefonie 0

De theorie examens worden door het CBR afgenomen. De tarieven van deze examens worden ook geïnd door het CBR. HetCBR maakt minder kosten dan de examens opbrengen. Het verschil wordt afgedragen aan de partij die de verwerking van de
examens uitvoert.
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3 Bewijzen van bevoegdheid vernieuwing AML 94

Transport and Water Management Inspectorate Netherlands



Inspectie Verkeer en Waterstaat Datum Pagina
30 januari 2008 44 van 45
Rapport

Selectieleidraad voor preselectie

Bijlage E: Productenlijst

1 Ondernemingsvergunningen taxi
1 Vergunningbewijzen taxi
1 Chauffeurspassen taxi
1 Ondernemingsvergunningen bus, nationaal en internationaal
1 Vergunningbewijzen bus
1 Reisbiadenboeken bus
1 Kaarten digitale tachograaf
1 Ontheffingen Wet vaartijden en bemanningsterke binnenvaart
1 Rijnvaartverklaringen

2 Vaarbevoegdheidsbewijzen zeevaart
2 Monsterboekjes zeevaart
2 Overige persoonsdocumenten zeevaart

3 Brevetten VKLers
3 Brevetten flight information service officer
3 Brevetten aeronautical station operator
3 Certificatie opleidingsinstanties luchtvaart
3 Afgifte bevoegdheden vliegend personeel
3 Bewijzen van bevoegdheid (AML)
3 Coördinatie theorie/pral<tijkexamens Luchtvaart operationele bedrijven
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