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VOORWOORD

Programma van Eisen

Dit PvE bevat de informatie die de inschrijver nodig heeft voor het indienen van een aanbieding voorde overdracht van vergunningverlenende taken van de inspectie.

Dit PvE is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en kan op generlei wijze worden aangemerkt alseen juridisch bindend document voor de inspectie. De inspectie behoudt zich het recht voor dit PvE tewijzigen of in te trekken op elk gewenst moment en de inspectie accepteert geen verantwoordelijkheid
jegens wie dan ook voor enig verlies van inkomsten- en/of winst, gevolgschade of bijzondere schadevoortvloeiend uit opgewekt vertrouwen. De inspectie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voorkosten gemaakt in verband met het uitbrengen van een aanbieding.

Dit PvE is als volgt ingedeeld:

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6

Algemene Bepalingen
Eisen en Wensen
Vormeisen aanbieding
Gun ningcriteria
Concept overeen komst
Bijlagen

De volgende termijnen gelden voor de gunning:

Dinsdag 1juli 2008
Dinsdag 15juli 2008
Dinsdag 30 juli 2008
Dinsdag 26 augustus 2008

verzenden PvE aan inschrijvers
12:00 uur NL tijd sluitingsdatum voor het indienen van vragen
verzenden antwoorden op vragen aan inschrijvers
12:00 uur NL tijd sluitingsdatum indienen aanbieding

De sluitingsdatum voor het indienen van een aanbieding is vier (4) weken nadat de inspectie de
antwoorden op de vragen verzonden heeft. Indien beantwoording van de vragen meer tijd vraagt dantwee weken, wordt de sluitingsdatum voor het indienen van een aanbieding aangepast.

De sluitingsdatum voor het indienen van een aanbieding is
dinsdag 26 augustus 2008

om 12:00 uur Nederlandse tijd

De inspectie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om geen opdracht te plaatsen indien niet tevensbinnen één (1) maand na bekendmaking van de (voorlopige) gunning aan de winnende aanbieder(s)wederzijds consensus is bereikt over het af te sluiten contract.
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

De volgende Algemene Bepalingen zijn van toepassing op deze tenderprocedure.

1.A. ALGEMENE VOORWAARDEN AAN EEN AANBIEDING

1 .A.1. Structuur van een aanbieding

Een aanbieding moet als volgt zijn opgebouwd:
• Een aanbiedingbrief;
• Onderdeel A: een inhoudelijk voorstel;
• Onderdeel B: een reactie op de concept overeenkomst;
• Onderdeel C: bijlagen waarom wordt verzocht.

In hoofdstuk drie (3) staan de vormeisen waar een aanbieding aan moet voldoen.

1.A.2. Uitsluitend gebruik van de Nederlandse taal

Een aanbieding en alle daaraan gerelateerde correspondentie moeten zijn opgesteld in de Nederlandse
taal.

1. B. FORMELE VOORWAARDEN, TOEZEGGINGEN EN GARANTIES

1.B.1. Formele voorwaarden, toezeggingen en garanties

1.B.1. sub. A. Eerlijke concurrentie

Door indiening van een aanbieding, verklaart de inschrijver dat:

o De voorwaarden in een aanbieding op onafhankelijke wijze tot stand zijn gekomen zonder
beperkende afspraken met een andere inschrijver, concurrent of bemiddelaar;

• De voorwaarden in een aanbieding niet bekend zijn gemaakt en niet bekend worden gemaakt aan
een andere inschrijver of een concurrent totdat de inschrijver is geïnformeerd over de uitkomst van
deze tender, tenzij wet- en regelgeving de inschrijver voorschrijft deze voorwaarden openbaar te
maken;

• Geen poging is ondernomen of zal worden ondernomen door de inschrijver om enig andere
inschrijver of concurrent over te halen niet een aanbieding in te dienen teneinde de concurrentie te
beperken.

1.B.1.sub. B. Meldingsplicht omissies in het PvE

De inschrijver zal de inspectie onmiddellijk informeren over fouten, onjuistheden of inconsistenties in dit
PvE. De inschrijver verliest de mogelijkheid zich op fouten onjuistheden of inconsistenties in dit PvE in
rechte te beroepen indien zij niet uiterlijk dinsdag 15 juli 2008 om 12:00 uur Nederlandse tijd de
inspectie daarvan op de hoogte heeft gebracht zodat de inspectie in de gelegenheid wordt gesteld
eventuele fouten, onjuistheden of inconsistenties in dit PvE te corrigeren.
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1 .B.1. sub. C. Instemming vooraf

Door het indienen van een aanbieding verklaart de inschrijver expliciet dat hij instemt met de
gun ningcriteria en de wijze van beoordeling zoals beschreven in hoofdstuk 4.

Indien een inschrijver voldoet aan een wens (het antwoord is in dat geval ja”) dient een volledige
(gedetailleerde) beschrijving van de invulling van die wens te zijn opgenomen aan de hand waarvan de
inspectie kan toetsen of ook daadwerkelijk aan die wens voldaan wordt.

Het voldoen aan een wens betekent dat het maximaal daarvoor te behalen punten wordt toegekend;
het niet voldoen aan een wens levert 0 punten op. Het voorwaardelijk voldoen aan een wens levert
eveneens geen punten op.

1.8.2. Geen publiciteit

Het is de inschrijver niet toegestaan bel<end te maken dat hij is uitgenodigd een aanbieding uit te
brengen, bezig te zijn een aanbieding uit te brengen, of reeds een aanbieding te hebben uitgebracht,
dan na publicatie van de gunning.

1.B.3. Geldigheidsduur aanbieding is zes maanden

De inschrijver verklaart zijn aanbieding voor een periode van 6 (zes) maanden na de sluitingsdatum
gestand te doen.

1.B.4. Sluitingsdatum

De sluitingsdatum voor het indienen van een aanbieding is dinsdag 26 augustus 2008
12:00 uur Nederlandse tijd.

1.8.5. Verzoek inspectie om aanvullende informatie

De inschrijver moet binnen drie (3) werkdagen de verzoeken van de inspectie om aanvullende
informatie beantwoorden.

1.8.6. Europese aanbestedingsrichtlijnen niet van toepassing

Door het indienen van een aanbieding accepteert de inschrijver expliciet dat de Europese
aanbestedingsregelgeving niet van toepassing is.

1 .B.7. Eigendom van een aanbieding

/ Alle documenten die ingediend zijn op basis van het PvE, inclusief alle antwoorden op de verzoeken om
aanvullende informatie, worden eigendom van de inspectie. De inspectie gebruikt commercieel
vertrouwelijke informatie of informatie over eigendomsrechten uitsluitend voor het beoordelen van een
aanbieding.

1.8.8. Geen vergoeding van kosten in verband met een aanbieding

Kosten gemaakt in verband met het opstellen en indienen van een aanbieding worden niet vergoed.
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1.B.9. Geen verplichting te gunnen

De inspectie heeft het recht te gunnen, deels te gunnen (één of meerdere percelen) en niet te gunnen.

In de voorselectie is aangegeven dat de inspectie zich het recht voorbehoud niet te gunnen als er geen
passende aanbieding voor het totaal van (alle drie) de percelen worden ontvangen.

Een aanbieding kan er toe leiden dat de aanbesteding (geheel of gedeeltelijk) wordt ingetrokken
zonder dat hier kosten of aansprakelijkheid voor de inspectie uit voortvloeien.

In het geval geen van de aanbiedingen aan de eisen voldoet, kan de inspectie besluiten de tender te
staken en een onderhandelingsprocedure op te starten. Alleen de inschrijver die in deze fase van de
tender (nadere selectie) een aanbieding heeft uitgebracht wordt uitgenodigd deel te nemen aan een
dergelijke onderhandelingsprocedure.

1.B.10. Wijze van beantwoording

1.B.10. sub. A. Aanbieding is conform eisen in het PvE

De inschrijver moet uitdrukkelijk verklaren dat een aanbieding in overeenstemming is met alle in het
PvE gestelde eisen.

1.B.10. sub. B. Aanbiedingsbrief

De aanbiedingsbrief moet ondertekend zijn door een daartoe gemachtigd persoon.

1.8.10. sub. C. Akkoordverklaring concept overeenkomst

In de concept overeenkomst staan artikelen die betrekking hebben op de eisen waar een aanbieding
aan moet voldoen. De inschrijver dient daarom expliciet te verklaren de artikelen in de concept
overeenkomst, voor zover deze betrekking hebben op de eisen, te hebben gelezen, te aanvaarden en
dat afwijkende voorwaarden van de inschrijver niet van toepassing zijn.

Deze concept overeenkomst wordt na de gunning aangevuld met artikelen die betrekking hebben op
een aanbieding van de winnende inschrijver.

Indien de inschrijver, in het uitzonderlijke geval, een wijziging en/of aanvulling wenst van de concept
overeenkomst (voor zover het artikelen betreft die niet tevens een eis zijn in dit PvE en concept-
overeenkomst) dan dient de aanbieder de volledige tel<st van de wijziging en/of aanvulling te
vermelden in zijn aanbieding alsmede een duidelijk opgaaf van de redenen waarom”.

1.B.10. sub. D. Voorbehouden

Een aanbieding mag geen voorbehouden bevatten ten aanzien van de ien.

Een voorbehoud op een wn uit het PvE dient duidelijk te worden beschreven in een apart onderdeel
van een aanbieding met een duidelijke omschrijving van het voorbehoud. De consequenties van het
maken van een voorbehoud is dat er bij de beoordeling van die wens geen punten worden toegekend.
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1. C. FINANCIËN

1 .C.1. Munteenheid is Euro

Alle financiële getallen in een aanbieding moeten in Euro zijn gesteld.

1.C.2. Tarieven exclusief BTW

Uitgangspunt is dat een aanbieding wordt uitgebracht voor één of meerdere percelen op basis van dete verwachten baten uit tarieven van de vergunningen (dus géén financiële vergoeding).

In de berekening ten behoeve van een aanbieding dient er vooralsnog vanuit te worden gegaan dat
geen BTW in rekening wordt gebracht aan de vergunningaanvrager. De in een aanbieding opgenomentarieven voor vergunningen zijn exclusief BTW.

1.D. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1.D.1. Verbod op vervreemding IE.

Op alle intellectuele eigendomsrechten van de inspectie die overgaan naar de inschrijver rust een
verbod op vervreemding. Het staat de inschrijver vrij ontheffing van dit verbod te vragen aan de
inspectie.

1.D.2. Logo verbod

De logo’s van de inspectie en het ministerie van Verkeer en Waterstaat mogen in beginsel, na
attributie, niet meer gebruikt worden, tenzij wettelijke voorschriften anders bepalen.

1.E. BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ONDERAANNEMERS

1.E.1. Onderaanneming

De inschrijver dient, in geval sprake is van onderaannemers, in een aanbieding inzichtelijk te maken vanwelke onderaannemers gebruik wordt gemaakt, de plaats van uitvoering en de jaarlijkse waarde die deonderaanneming vertegenwoordigt.

Indien de jaarlijkse waarde van een onderaanneming groter is dan 20% van de te verwachten baten uittarieven voor de vergunningen moet een verklaring zijn opgenomen dat de onderaannemer hoofdelijke
aansprakelijkheid aanvaardt voor het totaal van de overgedragen taken.

1.F. TENDERPROCEDURE

1.Fî. Wijzigingen in het PvE

Het staat de inspectie vrij tot twee (2) weken voor de sluitingsdatum van dinsdag 26 augustus 2008
wijzigingen aan te brengen in het PvE.

Indien - naar het eigen oordeel van de inspectie - de wijzigingen dermate substantieel zijn dat
inschrijvers meer tijd nodig hebben om deze wijzigingen adequaat door te voeren in de nog uit te
brengen aanbiedingen kan de inspectie besluiten de sluitingsdatum van deze tender verplaatsen naareen latere datum.
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1 .F.2. Belangrijke data tenderprocedure

De volgende vier (4) data gelden voor deze tenderprocedure:

Dinsdag 1juli 2008 : verzenden PvE aan inschrijvers
Dinsdag 15 juli 2008 : 12:00 uur NL tijd sluitingsdatum voor het indienen van vragenDinsdag 30 juli 2008 : verzenden antwoorden op vragen aan inschrijvers
Dinsdag 26 augustus 2008 12:00 uur NL tijd sluitingsdatum indienen aanbieding

1 .F.3. Vragen ten aanzien van het PvE of de tenderprocedure

Alle vragen ten aanzien van het PvE of deze tenderprocedure kunnen uitsluitend gesteld worden:

a) per post gericht aan inspectie Verkeer en Waterstaat, t.a.v.
Postbus 90653, 2509 LR Den Haag;

b) of via het daarvoor bestemde e-mail adres: tenderoverdrachttakeninspectievenw@ivw.nl;

tot woensdag 15 juli 2008 12:00 uur Nederlandse tijd (tenzij deze termijn door de inspectie is
verlengd). Vragen die ontvangen worden na woensdag 15 juli 2008 12:00 uur worden genegeerd.

Alle communicatie en of documentatie die door de inschrijver op andere wijze dan hierboven vermeldaan de inspectie wordt verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch of door het versturen van post of e-mail naareen ander ontvangstadres dan hierboven gespecificeerd) wordt genegeerd.

De inspectie is gerechtigd alle aan deze tender gerelateerde communicatie op te slaan, inclusief dochniet beperkt tot telefoongesprekken, sms - berichten, enzovoorts en de inschrijver verklaart zich doorindiening van een aanbieding akkoord dat deze opgeslagen informatie gebruikt mag worden als bewijsin een juridische procedure.

De inspectie stelt de inschrijver de mogelijkheid om vanaf maandag 7 juli 2008 tot en met dinsdag 26augustus 12.00 uur Nederlandse tijd de volgende documenten bij de inspectie aan de Nieuwe Uitleg 1te Den Haag te komen inzien:
- De over te dragen of te gebruiken applicaties (inclusief gebruikerskosten);
- De over te nemen of af te kopen contracten zie bijlage C;
- Applicatie kaarten boordcomputer taxi;
- De overeenkomsten met Luxemburg;
- Beheersregeling documentaire informatieverzorging VenW 2005 samenhangende met de

Arch lefwet;
- Een vertrouwelijk overzicht van het aantal functies per schaal en schaalgemiddelden.

Wanneer de inschrijver van deze mogelijkheid gebruikt maakt gelden enkele instructies:
- De inschrijver staat het vrij om vanaf vrijdag 4 juli 2008 telefonisch contact op met

voor het maken van een afspraak;
- De inschrijver geeft aan wanneer (eerste mogelijkheid vanaf maandag 7 juli 2008) en hoelang

hij nodig heeft en met wie hij komt;
- De afspraak wordt via de email aan de inschrijver gezonden welke de inschrijver via een reply

bevestigt;
- De inschrijver wordt bij de receptie aangemeld en bij aankomst door

opgehaald en naar een ruimte gebracht;
- Tijdens het inzien van de documenten is er geen gelegenheid voor het stellen van inhoudelijke

vragen; deze kunnen per post of per email tot woensdag 15juli tot 12.00 uur Nederlandse
ingezonden worden;

- Tijdens het inzien van documenten is het niet toegestaan om kopieën op welke wijze dan ook
van de documenten te maken; het is de inschrijver wel toegestaan alleen notities te maken
voor eigen gebruik.

Page 10 of 77



Programma van Eisen

Inspectie Verkeer en Waterstaat

1 .F.4. Geen informatie tijdens de beoordeling

De inschrijver dient zich gedurende de beoordelingsperiode te onthouden van contact met
medewerkers van de inspectie met betrekking tot deze tender. De inschrijver die handelt in strijd met
deze bepaling wordt uitgesloten en eventueel aansprakelijk gesteld indien dit handelen schade tot
gevolg heeft.

‘1 .F.5. Intrekken of aanpassen aanbieding

Het staat de inschrijver Vrij v66r dinsdag 26 augustus 2008 12:00 uur Nederlandse tijd een aanbieding
in te trekken of te wijzigen.

1 .F.6. Beoordeling aanbieding

Een aanbieding wordt als volgt beoordeeld:
1) Conformiteit met de eisen en zo ja,
2) Voorzien van punten conform hoofdstul< 4.

Indien twee of meer aanbiedingen voor een perceel gelijk eindigen als ‘best beoordeeld, dan worden
de inschrijvers uitgenodigd om in een presentatie een toelichting te geven op de transitiefase. De
beoordelingscriteria voor deze presentatie worden vooraf beschikbaar gesteld.

1 .F.7. Procedure van gunning via onderhandeling

In het geval geen van de aanbiedingen aan de eisen voldoet, kan de inspectie besluiten de tender te
staken en een onderhandelingsprocedure op te starten. Alleen de inschrijver die in deze fase van de
tender (nadere selectie) een aanbieding heeft uitgebracht wordt uitgenodigd deel te nemen aan een
dergelijke onderhandelingsprocedure.

1.F.8. Informatie over de uitkomst van de tender

De inschrijver wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitkomst van de tender. De inschrijver heeft het
recht op een toelichting waarom zijn aanbieding is afgewezen. De onderbouwing van een afwijzing
heeft alleen betrekking op een uitgebrachte aanbieding van de inschrijver zelf.

1 F.9. Bezwaar in rechte

De inschrijver wiens aanbieding is afgewezen heeft 15 dagen de tijd om zijn afwijzing in Kort Geding
aan te vechten bij de burgerlijke rechter. De bevoegde rechter is de Rechtbank te Den Haag.

1.G. VERZENDING EN ONTVANGST VAN EEN AANBIEDING

1.G.1. Verpakking

Een aanbieding dient verstuurd te worden in een dubbele envelop. De buitenste envelop — goed en
stevig afgesloten — bevat uitsluitend de volgende gegevens:

Inspectie Verkeer en Waterstaat
t.a.v.
Nieuwe uitleg 1
2514 BP Den Haag
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Met in de inkerbovenhoek duidelijk gemarkeerd:
Ten der Overdracht Taken.
Uitsluitend te openen door

Het gebruik van logos en andere herkenbare tekens op de buitenste envelop is niet toegestaan (het
gebruik van een doorzichtige buitenste envelop evenmin).

De binnenste envelop — goed en stevig afgesloten — bevat de naam van de inschrijver. Op de binnenste
envelop zijn logos en of andere herkenbare tekens wel toegestaan.

1.G.2. Indienen van een aanbieding

Een aanbieding wordt per post verstuurd of per hand bezorgd.

Per post dient een aanbieding aangetekend verstuurd te worden en tenminste drie (3) werkdagen voor
de sluitingsdatum verzonden te zijn.

Indien door de inschrijver gekozen wordt voor het indienen van een aanbieding per post dient zo
spoedig mogelijk na verzending van een aanbieding per e-mail een bericht te worden gestuurd aan
tenderoverdrachttakeninspectievenw@ivw.nl met daarin de volgende gegevens:

a) Naam inschrijver;
b) Datum en plaats verzending;
c) Aantal poststukken.

Uitsluitend en alleen indien aan deze formaliteiten is voldaan, en een aanbieding is door de
inspectie niet binnen de daarvoor gestelde sluitingstermijn ontvangen, dan stelt de inspectie de
inschrijver in de gelegenheid om een kopie van de aanbieding in te dienen.

Uitsluitend zijn medewerkers van de inspectie gerechtigd te tekenen voor de ontvangst van een
peizband bezorgde aanbieding.
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HOOFDSTUK 2 EISEN EN WENSEN

2 t _iiiMdLn.g
Met dit PvE beoogt de inspectie een aantal taken verdeeld over drie percelen over te dragen aan
één of meerdere inschrijvers.

De taken betreffen:
• Afgifte en continueren van kaarten, documenten of vergunningen;
• Schorsen en intrekken van kaarten, documenten of vergunningen (op administratieve gronden

en wanneer de houder niet langer voldoet aan de voorwaarde(n) voor afgifte);
• Afhandelen van mogelijk bezwaar en voorbereiden van mogelijk beroep op de

bovengenoemde beslissingen.

De lijst met over te dragen taken zoals vermeldt in de Selectieleidraad voor preselectie tender
Inspectie Verkeer en Waterstaat d.d. 12 februari 2008 (het preselectiedocument) is in bijlage D
nader gepreciseerd.

De overdracht vindt plaats uiterlijk zeven maanden na ondertekening van de overeenkomst. Dit
betekent dat op dat moment de overdracht de bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de
uitvoering van de taken worden gemandateerd vooruitlopend op de attributie, alsmede de
overdracht van de mensen in arbeidsrechtelijke zin plaatsvindt.

In dit hoofdstuk staan de eisen en wensen voor overdracht van de taken vooruitlopend op de
attributie. Aan eisen moet worden voldaan (zonder enig voorbehoud). Voldoen aan zo veel
mogelijk wensen leidt tot een betere beoordeling van een aanbieding.

Tijdens de preselectie heeft de inschrijver verklaard in de nadere selectie een aanbieding uit te
brengen conform hetgeen gesteld is in onderdeel 6.2.5. van het preselectiedocument.
De eisen en wensen van de inspectie vallen uiteen in vier — met elkaar verband houdende
onderwerpen:

• Personeel en arbeidsvoorwaarden (2.2);
• Borging kwaliteit en continuïteit (2.3);
• Financiën (2.4);
• Transitiefase (2.5).

Onderstaand is aangegeven aan welke eisen de aanbieding moet voldoen. Een aanbieding mag
geen voorbehouden bevatten ten aanzien van de eisen (zie 1.B.10 sub d). Het nadien niet
nakomen van de overeenkomst waarin deze eisen zijn vastgelegd, leidt tot de sanctie(s)
beschreven in de concept overeen komst.

In hoofdstuk 4 staat een overzicht van de wensen waar punten mee behaald kunnen worden.
Tevens is daar aangegeven wanneer een aanbieding aan een wens voldoet. Op wensen mag een
voorbehoud worden gemaakt. In dat geval worden er géén punten toegekend; dit om een
objectief vergelijk van de aanbiedingen te borgen (ongelijkwaardige voorbehouden). Het niet
nakomen van wensen zoals toegezegd in een aanbieding leidt tot de sanctie(s) beschreven in de
concept overeenkomst.

De inspectie heeft geen voorkeur voor een inschrijver die op één of meerdere percelen biedt. Een
aanbieding moet zodanig zijn ingericht dat deze per perceel kunnen worden beoordeeld.
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De inschrijver mag op verzoek bij ten kantore van de inspectie
Verkeer en Waterstaat documentatie inzien van:

• De over te dragen of te gebruiken applicaties (inclusief gebruikerskosten);
• De over te nemen of af te kopen contracten;
• Applicatie kaarten boordcomputer taxi;
• De overeenkomsten met Luxemburg;
• Beheersregeling documentaire informatieverzorging VenW 2005 samenhangende met de

Archiefwet;
• Een vertrouwelijk overzicht van het aantal functies per schaal en schaalgemiddelden.

2.2. Ein wensen Personeel en arbeidsvoorwaarden

1Aerrnd
Een van de belangrijkste en meest bijzondere onderwerpen van overdracht is het personeel dat
thans met de uitvoering is belast. Kundige, ervaren, enthousiaste en Ioyale medewerkers waar deinspectie trots op is. Medewerkers beschikken over een uitgebreid netwerk en hebben kennis van
desbetreffende branche. Bij de overdracht is het uitgangspunt Taak over, Mens over”.

De inspectie biedt medewerkers met een vaste aanstelling de mogelijkheid om op vrijwillige basis
het werk naar de inschrijver aan wie wordt gegund te volgen. Dit betreft in de eerste plaats de
direct betrokken medewerkers en in de tweede plaats de overige medewerkers binnen de inspectie
met hetzelfde of vergelijkbaar functieprofiel.

Mochten ondanl<s het bovengestelde te weinig medewerkers van de inspectie overgaan, dan zal de
inschrijver aan wie wordt gegund zelf tijdig moeten zorgdragen voor een passende bemensing om
de over te dragen taken naar behoren uit te voeren. In dat geval kunnen afspraken worden
gemaaid over de medewerkers in tijdelijke dienst die thans een deel van de over te dragen functies
vervullen. Opgemerkt wordt dat thans nog niet duidelijk is hoeveel medewerkers overgaan.

Dit zal ingevolge de procedures van de Reorganisatie Leidraad VenW ongeveer twee (2) maanden
voor de daadwerkelijk overdracht exact bekend zijn.

De inspectie vindt het van belang dat de betrokken medewerkers een nieuwe werkgever krijgen
waar ze vertrouwen in hebben. Een deel van dat vertrouwen zal de eerste maanden na gunning
gewonnen moeten worden door de wijze waarop de nieuwe werkgever zich tijdens de transitiefase
presenteert. Een ander deel kan bij voorbaat worden gewonnen door het aanbieden van een
adequaat arbeidsvoorwaardenpakket.

2.2.2. Eisen voor Personeel en arbeidsvoorwaarden
Tijdens de preselectie heeft de inschrijver reeds toegezegd:

• Een totaal minimum aantal medewerkers over te nemen;
• Op non-selectie basis;
• Tegen adequate arbeidsvoorwaarden.

De eisen die worden gesteld aan personeel en arbeidsvoorwaarden geven invulling aan het
uitgangspunt ‘Taak over, Mcns over”.
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De met betrekking tot personeel en arbeidsvoorwaarden zijn:
• De inschrijver doet de toezegging uit de preselectiefase gestand;
• De inschrijver geeft in een aanbieding aan het aantal fte (full time equivalent) dat per perceel

wordt overgenomen, in absolute getallen (geen percentages);
• Het opgegeven aantal is ongeclausuleerd;
• De aanbieding uit de preselectie geldt als een minimum, voor zover van toepassing, naar rato

verdeeld over de percelen (naar de in het preselectiedocument in paragraaf 6.2.1. opgenomen
verhouding);

• Overname van de medewerkers vindt plaats op non-selectiebasis;
• Mochten te weinig medewerkers bereid zijn om over te gaan, zal de inschrijver zelf tijdig

zorgdragen voor voldoende en deskundig personeel.

De over te dragen taken werden in 2007 op basis van voorcalculatie uitgevoerd door 130 fte. Voor
perceel 1 (land en binnenvaart) betreft dit 105 fte, voor perceel 2 (koopvaardij en visserij) 11 fte
en voor perceel 3 (luchtvaart) betreft het 14 fte.

In de voorselectie is aangegeven dat de over te dragen medewerkers thans onder het Algemeen
Rijksambtenarenreglement (ARAR) vallen.

2.2.3. Wensen voor_Personeel en arbeidsvoorwaarden
Naast eisen heeft de inspectie ook wnsen voor personeel en arbeidsvoorwaarden. Deze betreffen:

1 Netto salaris:
a) De individuele medewerker gaat er netto niet op achteruit en behoudt salarisgroei op basis van

huidige inschaling en huidige CAO-afspraken.

2 Pensioenverzekering:
a) Het ABP, eventueel via ABP-stichting, of gelijkwaardig met overname van de exitlasten van het

ABP (wordt genoemd bij Nota van inlichtingen).

3 Beloningsaspecten:
a) Persoonlijk ontwikkelingsplan;
b) Vergoeding woon- en werkverkeer;
c) Vakantie;
c) Betaald ouderschapsverlof;
d) Levensloopregeling en spaarloonregeling;
f) Doorbetalen bij ziekte.

4 Garanties:
a) Werkzekerheidsgarantie voor 5 jaar;
b) Garantie overname dienstjaren met betrekking tot ontslagrecht;
c) Overname afspraken parttime werken.

5 Locatie kantoor:
o 0 tot 10 km van Den Haag of;
o 10 tot 50 km van Den Haag op A locatie of;
o 10 tot 50 km van Den Haag.

In bijlage E worden de begrippen nader toegelicht.
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23. Eisen en wensen boïging.ntinuïteit i1aUtt

.Achter rond
De eisen en wensen in deze paragraaf borgen de ministeriële verantwoordelijkheid zowel in de
situatie van (voorlopige) mandatering als bij attributie.
Wat de inspectie beoogt met borging continuïteit en kwaliteit is uitgewerkt in de volgende
subonderdelen:

• Conform iteit aan regelgeving (2.3.2);
• Producten, processen en ICT (2.3.3);
• Sturing, toezicht en verantwoording(2.3.4.A);
• Onafhankelijkheid (2.3.4.B);
• Overleg met de sectoren en VenW (2.3.4.C);
• Kwaliteitsborging (2.3.5);
• Uitwerking informatie (2.3.6);
• Dossiers en archieven (2.3.7).

2.3.2. Confçirnjttaanieglgving
De inspectie hanteert de volgende eisen in verband met regelgeving:

De inschrijver dient zich in een aanbieding expliciet te conformeren aan huidige en toekomstige
Nederlandse en Europese regelgeving en internationale verdragen die betrekking hebben op de
over te dragen taken. De uitvoering van de overgedragen taken en bevoegdheden moet in
overeenstemming zijn met de geldende wet- en regelgeving. Hieronder staat een overzicht met de
belangrijkste van toepassing zijnde Nederlandse regelgeving. In een aantal gevallen vloeien
(nieuwe) eisen voort uit internationale verdragen of regelgeving van de EU.

Ten aanzien van alle drie de percelen geldt de volgende algemene regelgeving die betrekking heeft
op bestuursorganen bekleed met openbaar gezag:

• Algemene wet bestuursrecht;
• Wet openbaarheid van Bestuur;
• Archiefwet;
• Wet Bescherming Persoonsgegevens;
• Wet elektronische handtekeningen.

Daarnaast geldt meer specifieke regelgeving met betrekking tot de drie (3) percelen. Een overzicht
met de belangrijkste wet- en regelgeving per perceel is in bijlage A opgenomen.

23. Producten, processen en ICT

2.3.31 Achtergcond
Na de overdracht staat het de inschrijver aan wie de taken zijn gegund vrij om de werkprocessen.
de ondersteunende ICT en de rol van derden bij deze processen te veranderen naar eigen inzicht
met inachtneming van de bepalingen in het Programma van Eisen.

Een beschrijving van hoofdlijnen en indicatoren van de huidige werkprocessen en producten is
opgenomen in bijlage D.
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Uitgangspunt is dat de inschrijver in een aanbieding garanties biedt Çi dat de dienstverlening
van de overgedragen taken minimaal van dezelfde kwaliteit is als het huidige niveau. Dat wil
zeggen conform wettelijke eisen en op het huidige niveau voor wat betreft prestaties,
dienstverlening en service. Deze eis is uitgewerkt in de paragrafen 2.3.3 t/m 2.3.7 en nader
gespecificeerd in bijlage D.

2.3.32. Eisen vorJÇZ[
Met betrekking tot ICT gelden de volgende eisn:

• Perceel 1: overnemen van de hoofdapplicatie KAUS en onderliggend onderhoudscontract,
of indien niet gewenst afkopen van het onderliggend onderhoudscontract (zie bijlage F3).

• De overige hoofdapplicaties kunnen omniet, echt er zonderkosten van de inspectie worden
overgenomen dan wel gebruikt. Bij gebruik zullen gebruil<skosten in rekening worden
gebracht (zie bijlage El).

• De SAP applicatie kan niet worden overgenomen maar (tijdelijk) worden gebruikt (zie
bijlage F4).

2.
• Geautomatiseerde koppelingen worden aangeboden conform ‘overheidservicebus”

vichus.nD;
• Er is geen verlies aan functionaliteit voor de klanten én medewerkers van de inspectie van

alle in bijlage F genoemde applicaties.
3. Garantie van digitale inkijk faciliteiten en geautomatiseerde koppelingen voor de ontsluiting en

levering van informatie aan de inspectie en derden, bijvoorbeeld andere overheden.
a) Bij bestaande koppelingen;
b) Bij nieuwe koppelingen.

4. Kaarten boordcomputer taxi en digitale tachograaf:
De inschrijver heeft bij de uitgifte van de kaarten voor de boordcomputer taxi en de uitgifte
van kaarten voor de digitale tachograaf de taak van registrerende autoriteit (RA) en mogelijk
van certification service provider’ (CSP) en voldoet aan de voorwaarden van PKI-Overheid
(PKI = public key infrastructure) (zie bijlage C en F2).

5. De inschrijver continueert de operationele samenwerking zoals vastgelegd in de memory of
understanding (MoU) met Luxemburg en in de volmacht overeenkomst voor het beheer van
de contracten met derden voor de uitgifte van de kaarten voor de digitale tachograaf.

Aan de eis onder 1 wordt voldaan indien in een aanbieding wordt aangegeven dat voor één van de
twee opties wordt gekozen. Een aanbieding voldoet aan de eisen 2 tot en met 5 indien wordt
ingestemd met deze eisen.

Toelichting
1 en 2) Overname huidige ICT systemen
De ICT wordt overgedragen zoals op het moment van overdracht in gebruik bij de inspectie. Na
overdracht staat het de inschrijver Vrij hier wijzigingen in aan te brengen mits:
• Geautomatiseerde koppelingen worden aangeboden conform overheidservicebus’

(www overheid sservice h LIS nD;
• Er geen verlies is aan functionaliteit voor de klanten én medewerkers van de inspectie van alle

in bijlage F genoemde applicaties.
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3) Garantie digitale in kijk faciliteiten en geautomatiseerde koppelingen voor de ontsluiting en
levering van in formatie aan de inspectie en derden, bijvoorbeeld andere overheden.
a) De inspectie heeft online toegang tot de gegevens die zij nodig heeft voor de operationele

taken bij de uitvoering van de inspectie taken (zie ook 2.3.6.) en ten behoeve van
informatievoorziening voor andere organisaties (bijvoorbeeld KLPD, andere betrol<ken
inspectiediensten, Douane enzovoorts.) waarmee de inspectie samenwerkingsafspraken heeft.
De inschrijver dient een garantie af te geven dat de inspectie (en de hierboven bedoelde
andere inspecties) zonder kosten toegang blijft houden tot gegevens, voor zover het de
bestaande koppelingen betreft (zie bijlage B). In geval de inschrijver nieuwe systemen invoert
of bestaande wijzigt, dient zij te garanderen zonder kosten voor de inspectie, zorg te dragen
voor de koppelingen met de inspectie (zie bijlage B).

b) De inschrijver is zich ervan bewust en bereid om bij de inrichting van zijn ICT rekening te
houden met het streven van de inspectie om in de nabije toekomst onder meer in het kader
van nieuwe frontoffices en samenwerkingsverbanden, meerdere van deze online verbindingen
te willen maken. In dat geval I<unnen met VenW nadere financiële afspraken gemaakt worden
indien de inschrijver aantoont dat er extra kosten worden gemaakt.

4) Kaarten boordcomputer taxi en digitale tachograaf
De Nederlandse overheid heeft een eigen PKI-structuur opgezet (Pl<l-overheid) om de
betrouwbaarheid van overheidscertificaten te garanderen. Daarom wordt van uitgevers van
certificaten binnen de hiërarchie van de overheid, verwacht dat ze van PKI-overheid
gebruikmaken. Thans is bij VenW in voorbereiding de invoering van de boordcomputer taxi (BCT),
waarbij voor de afgifte van de kaarten van BCT aansluiting bij de PKI-structuur wordt
voorgeschreven. Bij de uitgifte van kaarten voor de digitale tachograaf is dit reeds het geval.

De inschrijver aan wie wordt gegund heeft bij de uitgifte van de BCT-kaarten en de systeemkaart
de rol van ‘registrerende autoriteit (RA) en mogelijk van ‘certification service provider (CSP)’. Dit
houdt in dat de inschrijver aan wie wordt gegund hiertoe wordt gecertificeerd en geaudit.

5). Samenwerking met Luxemburg.
Er bestaat een nauwe samenwerking tussen de Société Nationale de Contrôle Technique (SNCT) in
Luxemburg en de inspectie op het gebied van de uitgifte van kaarten voor de digitale tachograaf.
SNCT en de inspectie hebben gemeenschappelijk het uitgifteproces van digitale tachograafkaarten
ontwikkeld. Daarbij is afgesproken dat een aantal overeenkomsten van de inspectie met derden,
waaronder SDU en Getronics PinkRoccade, ook worden afgesloten namens Luxemburg. Dit ligt
vast in een Memory of Understanding (MoU) tussen de minister van Verkeer en Waterstaat van
Nederland en de minister van Transport van Luxemburg en in een volmacht overeenkomst tussen
de SNCT en de inspectie (zie bijlage C). Deze overeenkomst is niet afkoopbaar.
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2.33.3 Wensen voor ICT
De inspectie heeft de volgende wensen met betrekking tot de over te dragen CI:

• De dienstverlening voldoet aan de huidige en toekomstige criteria van het programma
elektronische overheid (www.e-overheid.nl);

• Relevante systemen van de inschrijvers sluiten aan het koppeivlak “Interconnect Rijk’;

Toelichting
De dienstverlening voldoet aan de huidige en toekomstige criteria van het programma
elektronische overheid (www.e-overheid.nl). In het bijzonder speelt hier het beleid van het kabinet
om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren (Betere dienstverlening door e
overheid’). Bij de digitalisering van de overheidsprocessen speelt vergunningverlening dus een
belangrijke rol. Vergunningverlening is dan ook één van de thema’s van de e-overheid.

2.3.4.A. Stu ring. toezicht en verantwoordLng
Voor wat betreft sturing, toezicht en verantwoording zijn er formele verschillen tussen de beoogde
situatie waarin de bevoegdheden en taken worden overgedragen door middel van attributie en de
situatie waarin de overdracht plaatsvindt door middel van mandaat. Bij attributie zullen een reeks
bepalingen van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen rechtstreeks van toepassing zijn. De
ministeriële bevoegdheden in het kader van sturing, toezicht en verantwoording zijn in beginsel
daartoe beperkt, voor zover in de attributiewet geen aanvullende bevoegdheden worden voorzien.
Bij mandaat is de ministeriële verantwoordelijkheid voor de taakuitvoering volledig evenals de
instructiebevoegdheid van de Minister. Voor zover mandaat toepassing vindt (in de beginfase en
als terugvaloptie), zullen echter voor het overige het mandaatbesluit en de overeenkomst het
sturings-, toezicht- en verantwoordingssysteem langs de hieronder uiteengezette lijnen zoveel
mogelijk op vergelijkbare wijze worden uitgewerl<t als in de situatie van attributie. Van mandaat
zal in elk geval sprake zijn in de beginfase van taakoverdracht en ook daarna waar attributie niet
mogelijk blijkt.

Na de overdracht moet invulling worden gegeven aan de ministeriële verantwoordelijkheid. De
ministeriële verantwoordelijkheid wordt gewaarborgd door sturing, toezicht en verantwoording.
Doel is verkrijgen van waarborgen dat de uitvoering van de overgedragen taken rechtmatig en
doelmatig plaatsvindt conform de eisen en afspral<en naar aanleiding van gunningscriteria alsmede
de continuïteit van de uitvoering. VenW zal een specifieke toezichtvisie opstellen.

Daarbij wordt voor het bepalen van de aard en intensiteit van het toezicht rekening gehouden met
de (systeem)risico’s en waarborgen die zijn aangebracht onder andere in het interne
kwaliteitszorgsysteem (zie ook 2.3.5). Tevens wordt daarbij rekening gehouden met mogelijke
audits die door anderen worden gehouden (bijvoorbeeld door de raad van accreditatie) en de
uitkomsten daarvan. Hetzelfde geldt voor de verantwoordingsinformatie, die onderdeel is van de
informatiebehoefte van de inspectie zoals opgenomen in 2.3.6.
De inschrijver verleent medewerking aan VenW voor de uitvoering van dit toezicht voor zover
VenW dat redelijkerwijs behoeft. Dit geldt ook voor audits die uit hoofde van verdragsbepalingen
door of namens verdragsorganisaties worden uitgevoerd.

Een maand voorafgaande aan de overdracht wordt door VenW een startaudit uitgevoerd om te
bepalen of overdracht verantwoord is en om risico’s vast te stellen met betrekking tot het inrichten
vn toezicht. Hiervoor wordt vooraf een protocol voor opgesteld dat als bijlage wordt toegevoegd
aan de definitieve overeenkomst tussen de inspectie en de inschrijver. Indien blijkt dat overdracht
niet mogelijk is door oorzaken toe te rekenen aan de inschrijver kan de inspectie een boete
opleggen (zie artikel J concept overeenkomst) onverminderd het recht op vergoeding van schade.
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Na de overdracht zal VenW periodiek overleg voeren met de inschrijver over onder meer
(mogelijke) voornemens tot wijziging van beleid en (internationale) wet- en regelgeving, het
stellen van beleidsregels, het geven van aanwijzingen,de uitkomsten van het toezicht en signalen
van belanghebbenden. In het geval er sprake is van wijziging of uitbreiding van taken, kan de
inschrijver gevraagd worden een uitvoeringstoets uit te voeren.

Voor de inschrijver zal na gunning en taakoverdracht in ieder geval de volgende formele in
gelden op het gebied van sturing, toezicht en verantwoording:
• Bij attributie aan een privaatrechtelijke rechtspersoon die de taak als neventaak uitvoert zijn de

volgende artikelen van de Kaderwet ZBO van toepassing: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 38 en
artikel 41 lid 1;

• Bij attributie aan een publiekrechtelijk ZBO dat geen onderdeel is van de Staat of aan een
privaatrechtelijke ZBO die uitsluitend publieke taken uitoefent, zijn de volgende artikelen van
de Kaderwet ZBO van toepassing: 17, 18, 19,20,21,22,23 en 26 tot en met 35, en 41, lid 1;

• Bij mandaat zal in het mandaatbesluit respectievelijk de overeenkomst/de
uitvoeringsovereenkomst, zoveel mogelijk op dein de situaties onder 1. en 2. bedoelde wijze
uitwerking worden gegeven aan het systeem van sturing, toezicht en verantwoording.

De inschrijver moet in zijn aanbieding expliciet verklaren dat hij aan deze eisen voldoet.

De eisen in het vervolg van paragraaf 2.34. geven onder meer invulling aan een aantal van de
genoemde bepalingen uit de Kaderwet ZBO.

• Indien uitvoering niet plaatsvindt binnen de rechtspersoon aan wie wordt gegund, zal de
bedoelde rechtspersoon conform het gestelde in dit hoofdstuk door middel van sturing en
toezicht waarborgen moeten creëren voor een kwalitatief goede taakuitvoering (zoals bedoeld
in 2.3.5).;

• De inschrijver gaat akkoord dat een maand voorafgaande aan de overdracht door VenW een
startaudit plaatsvindt om te bezien of voldoende waarborgen bestaan voor een verantwoorde
overdracht en om de risico’s ten behoeve van het toezicht vast te kunnen stellen;

• De inschrijver verleent medewerking aan audits die uit hoofde van internationale regelgeving
en verdragen door internationale organisaties worden uitgevoerd (bij perceel 3 Luchtvaart
bijvoorbeeld ICAO en IATA).

De inschrijver moet in zijn aanbieding expliciet verklaren dat hij aan deze eisen voldoet.

De inspectie hanteert de volgende wn met betrekking tot de uitvoering:

• Uitvoering vindt plaats binnen de rechtspersoon aan wie wordt gegund. (Dit laat onverlet dat
medewerkers desgewenst in dienst zijn van de in 2.2.2. genoemde ABP-stichting).

2.3.4 B. Onafhankelijkheid
De inschrijver waarborgt onafhankelijkheid ten opzichte van de aanvragers van vergunningen voor
de duur van de taakoverdracht (eis).

De inschrijver moet in zijn aanbieding expliciet verklaren dat hij aan deze voldoet en
beschrijven op welke wijze hier aan wordt voldaan.
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2.3.4.C. Overleg met de sectoren en VenW
Op het gebied van overleg met de sectoren cq. brancheorganisaties gelden de volgende isn:

• De inschrijver waarborgt dat hij na de overdracht periodiek overleg voert (minimaal één keer
per jaar) met de brancheorganisaties over het gewenste niveau van dienstverlening en
mogelijke aanvullende kwaliteitseisen;

• De inschrijver waarborgt dat hij na de overdracht overleg heeft gevoerd met de
brancheorganisaties voordat hij een voorstel indient ter vaststelling van de tarieven bij de
Minister. Vanaf het moment dat de inschrijver zelf de tarieven vaststelt, voert de inschrijver
overleg met brancheorganisaties voordat hij de tarieven vaststelt;

• De inschrijver heeft een inspanningsverplichting om zich op de hoogte te stellen van de
mogelijke wijzigingen of voorgenomen wijzigingen in beleid en (inter)nationale wet- en
regelgeving hetzij door overleg met VenW hetzij anderszins.

De inschrijver moet in zijn aanbieding expliciet verklaren dat hij aan deze eisen voldoet.

2.3.5. Kwaliteitsborgin
De inschrijver voert de taken uit binnen de kwaliteitseisen die in de wet- en regelgeving zijn
gesteld alsmede binnen het huidige niveau_van dienstverlening (zie bijlage D).

Desgewenst kan in overleg met de desbetreffende brancheorganisatie van het huidige
kwaliteitsniveau of van de bestaande afspraken worden afgeweken. In ieder geval voldoet de
inschrijver op het gebied van kwaliteit aan de volgende in:

• De (algemene) eisen die voortvloeien uit de in paragraaf 2.3.2 genoemde algemene en
specifie[ce wet- en regelgeving;

• De inschrijver beschikt bij de overdracht over een kwaliteitsborgingsysteem. Twee jaren na
overdracht van de taken zijn de processen ISO (9001 of een vergelijkbare norm) gecertificeerd;

• Niveau van dienstverlening (zie bijlage D):
- Het aantal klachten en bezwaarschriften wordt gehandhaafd of verminderd;
- De behandeling van aanvragen, (aanvraag-, doorloop- en levertijden) is binnen het huidige

niveau;
- Dezelfde of betere faciliteiten worden geboden voor aanvragen, betalen, afgeven en

bereikbaarheid;
• De inschrijver beschikt tijdig over de deskundigheid en kennis die noodzakelijk is voor de uit te

voeren en voor zover van toepassing aan de deskundigheids- en opleidingsvereisten uit wet
en regelgeving en internationale verdragen.

De inschrijver moet in zijn aanbieding expliciet verklaren dat hij aan deze eisen voldoet.

Daarnaast heeft de inspectie de volgende wensen:

• Garantie verkorting van de levertijd met minimaal 10% per 2012 (vergeleken met 2008);
• Garantie verkorting van de levertijd met minimaal 25% per 2012 (vergeleken met 2008);
• Garantie verkorting van de aanvraagtijd met minimaal 25% per 2012 (vergeleken met 2008);
• De inschrijver aan wie wordt gegund heeft aantoonbare ervaring met 50 of vergelijkbare

normen;
De inschiijver aan wie wordt gegund is voor 2012 gcaccrediteeid.
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2.3.6 Uitwerking Informatievoorziening
De eisen die gesteld worden aan informatie vloeien vooral voort uit nationale wetten en
internationale verdragen en regelgeving alsmede de toezichtfunctie van de inspectie na overdracht.
De inschrijver verstrekt alle informatie aan de toezichthouder die nodig is om invulling te kunnen
geven aan de ministeriele verantwoordelijkheid, zowel in de situatie van attributie als in de
(tijdelijke) situatie van mandatering.

Daartoe behoren (ter uitwerking van de in paragraaf 2.3.4 opgenomen uitgangspunten) in elk
geval de volgende nadere eisen:

A.
Het beschikbaar stellen van informatie op strategisch niveau. Deze informatie houdt verband met
de ministeriële verantwoordelijkheid. Het gaat dan om informatie die de inspectie als autoriteit
nodig heeft om aan actoren binnen Nederland (parlement, anderen) verantwoordingsinformatie te
kunnen verstrekken alsmede voor rapportages aan communautaire overheden en
verdragsorganisaties. Daartoe behoort ook de verantwoordingsinformatie zoals bedoeld in de
Kaderwet ZBO.

B.
Op tactisch niveau moet procesinformatie beschikbaar worden gesteld over de uitkomsten van de
processen:
• Informatie over de uitkomsten van het proces: kwaliteitsindicatoren over output, prestaties,

performance, dienstverlening en service;
• De resultaten van externe audits naar kwaliteitsborgingsystemen.

c.
0p operationeel niveau moet informatie op dagelijkse basis beschikbaar worden gesteld die nodig
is voor:
• Het inspectieproces van de Inspectie VenW;
• Het inspectieproces van de inspecties die nu en in toekomst samen met andere

inspectiediensten worden uitgevoerd (frontoffices);
• Risicoanalyses van de inspectie (dagelijks);
• Informatieverzoeken van andere inspectiediensten (dagelijks), waarmee de Inspectie VenW

samenwerkingsafspraken heeft afgesloten;
• Informatieverzoeken ten behoeve van Inspectiediensten van andere landen uit hoofde van

communautaire en verdragsverplichtingen.

D.
Na het sluiten van de overeenkomst zullen de informatie eisen (en additioneel geboden informatie
bij de wensen) in een apart informatieprotocol in detail worden uitgewerkt.

De inschrijver voldoet aan deze eisen indien hij in zijn aanbieding expliciet instemt met D. en een
garantie afgeeft dat A. B. en C. in het onder D. genoemde informatieprotocol worden uitgewerkt.

2.3.7_Overname_archieffunctie
Op de overgedragen publieke taken (het betreft uitoefening van bestuursbevoegdheden) is de
Archiefwet van toepassing en de daaruit voortvloeiende beheersregeling documentaire
informatieverzorging van VenW. [r meel een archieffunctie zijn waarin de gegevens en bestanden
worden gebracht en gehouden die samenhangen met de over te dragen taken in goede,
geordende en toegankelijk staat. Dit geldt voor alle documenten die ten grondslag liggen aan de
afgifte van de vergunningen in de periode vanaf de overdracht.

Page 22 of 77



P r EErogammavan isen

Inspectie Verkeer en Waterstaat

De inschrijver kan te allen tijde (nog) relevante documenten uit het archief van de inspectie
opvragen ten behoeve van afgifte en continuering van vergunningen na de overdracht.

De inschrijver moet in zijn aanbieding expliciet verklaren dat hij deze archieffunctie zal vervullen.

2.4. Financiën

2.4.1. Achtergrond tariefontwikkeling
In het preselectiedocument staat: “Van gegadigden 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”. Tevens is opgenomen dat in de eerste jaren na overdracht de jaarlijl<se tariefaanpassing
alleen mogelijl< is, na goedkeuring vooraf door de Minister. Op het moment dat de
tariefsontwikkeling stabiel is, krijgt de inschrijver aan wie de taken wordt overgedragen de
bevoegdheid deze tarieven na consultatie met de brancheorganisaties zelfstandig vast te stellen
met inachtneming van een door de Minister vast te stellen maximumtarief.

Hieronder wordt de periode waarin de Minister de tarieven vaststelt, bepaald op drie jaren.
Bovendien wordt voor deze periode per perceel een plafond voor tariefstijgingen vastgesteld.

2.4.2. Eisen voor Financiën
De ein die gelden op het gebied van Financiën (Tarieven en Contracten) zijn:

• De inschrijver neemt het huidige omzetrisico (zie ook bijlage C van het preselectiedocument) in
zijn geheel over;

• De inschrijver realiseert zich en verklaart zich akkoord dat:
a) Er de komende jaren taken kunnen vervallen (bijvoorbeeld een vergunning die geschrapt

wordt) of inhoudelijk wijzigen en dat de gevolgen van dit risico geheel en al bij de
inschrijver aan wie overgedragen wordt ligt. Indien deze wijziging niet binnen een redelijke
termijn (1 /aar ) is aangekondigd, zal overleg plaatsvinden over de financiële gevolgen.

b) Er de komende jaren nieuwe taken bijkomen of bestaande taken worden uitgebreid waar
de Minister een tariefregeling aan verbindt of — indien een tariefregeling niet mogelijk is —

er een andere financiële afspraak wordt gemaakt;
c) Indien in geval van nieuwe taken of wijziging van bestaande taken door VenW een

uitvoeringstoets wordt gevraagd, worden daar met VenW zo nodig (mits goed
onderbouwd) financiële afspraken over gemaakt.

• Overdracht vindt plaats zonder financiële bijdrage van VenW aan de inschrijver. De inschrijver
moet de taken overnemen en exploiteren uit de daarmee samenhangende inkomstenstroom;

• De tarieven mogen in de drie jaren na overdracht niet meer stijgen dan maximaal:
a) 23 % boven het niveau 2008 bij perceel 1,
b) 14 % boven het niveau 2008 bij perceel 2,
c) 0 % boven het niveau 2008 bij perceel 3.
Het betreft steeds stijging in nominale termen. De stijging betreft het gewogen gemiddelde
van alle tarieven;

• Na drie (3) jaar mag de inschrijver zelf de tarieven vaststellen, maar mogen de tarieven niet
meer stijgen dan het door de Minister vastgestelde maximum tarief (onder voorbehoud van
tijdige wetswijziging);

• De inschrijver neemt de in bijlage C opgenomen verplichte contracten over. De inschrijver die
(sommige) contracten niet wil overnemen zal deze moeten afkopen. De afkoopsom is voor
rekening van de inschrijver. Hieronder valt voor de inschrijver op perceel 1 ook de contracten
uit bijlage C en F2 voor de nog in ontwikkeling zijnde Boord Computer Taxi.
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De inschrijver moet in zijn aanbieding expliciet verklaren dat hij aan deze ien voldoet.

Uit de aanbieding blijkt de aanwezigheid van voldoende liquide middelen om één jaar lang in
de mogelijke kosten en voorschotten verband houdende met de overdracht te kunnen voorzien
en om aan alle financiële verplichtingen die met de over te dragen taken samenhangen,
kunnen blijven voldoen;
Uit de aanbieding blijkt de aanwezigheid van voldoende middelen om drie jaar lang in
eventuele exploitatieverliezen te kunnen voorzien.

2A.3. Wensen voor Financiën
De inspectie heeft de volgende wensen voor de ontwikkeling van de tarieven:

Perceel 1:
1. De tarieven zijn vanaf de overdracht gelijk aan 2008;
2. De tarieven dalen binnen drie jaren na de overdracht ten opzichte van 2008 met 5%;
3. De tarieven dalen binnen drie jaren na de overdracht ten opzichte van 2008 met 10%;

Perceel 2:
1. De tarieven zijn vanaf de overdracht gelijk aan 2008;
2. De tarieven dalen binnen drie jaren na de overdracht ten opzichte van 2008 met 5%;
3. De tarieven dalen binnen drie jaren na de overdracht ten opzichte van 2008 met 10%;

Perceel 3:

1. De tarieven zijn vanaf de overdracht gelijk aan 2008;
2. De tarieven dalen binnen drie jaren na de overdracht ten opzichte van 2008 met 10%;
3. De tarieven dalen binnen drie jaren na de overdracht ten opzichte van 2008 met 15%.

Het betreft steeds stijgingen of dalingen in nominale termen. De percentages zijn een gewogen
gemiddelde naar rato van de verwachte omzet 2008.

Opgemerkt wordt dat de minister van VenW naar verwachting per 1 januari 2009 nieuwe tarieven
zal vaststellen in de richting van volledige kostendekkendheid.

2.5. Eisen aan Transitiefase
Aanbiedingen moeten voorzien zijn van een plan voor de transitiefase. Dit betreft de fase tussen
ondertekening van de overeenl<omst en de daadwerkelijke overdracht zie ook 2.1.

Dit plan moet tenminste de volgende elementen bevatten:
• Een risicoanalyse (kwalitatief en kwantitatief) van de overdracht inclusief de te nemen

mitigerende maatregelen (door de aanbieder en of de inspectie);
• Een voorstel voor risicoverdeling en mitigerende maatregelen (uitgangspunt daarbij is dat

degene die het risico het best kan beheren dit risico draagt);
• Een planning per week, inclusief een voorstel voor een periodieke rapportage over de

transitiefase aan de inspectie;
• Een beschrijving van de wijze waarop aanbieders de dagelijkse leveringszekerheid borgen

gedurende de transitiefase;
• Een beschrijving van de wijze waarop aanbieders borgen dat er tijdig voldoende

gekwalificeerde medewerkers zijn indien (te)veel medewerkers van de inspectie besluiten
niet over te gaan;

• Een escalatieprocedure indien de inschrijver het niet eens worden over te nemen
mitigerende maatregelen;
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• Een beschrijving van het projectteam van de inschrijver op welke wijze de transitiefase
begeleidt wordt (aantal fte en tijdsduur, functies en expertise);

• Een beschrijving van een wervingscampagne binnen de inspectie om te borgen dat er tijdig
voldoende gekwalificeerde medewerkers overstappen naar de inschrijver;

• Invulling betrokkenheid sectoren bij de transitiefase (bijvoorbeeld klankbordgroep,
klanten panel);

• Interne en externe communicatie.

De inschrijver voldoet aan de eis als hij een plan voor de transitiefase overlegt dat al deze
elementen bevatten.

Er mogen geen kosten voor de transitiefase in rekening worden gebracht. De inspectie zorgt zelf
voor een adequate bemensing (maximaal 5 fte) voor het ondersteunen van het overgangsproces.
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HOOFDSTUK 3 VORMEISEN AAN EEN AANBIEDING

Om de aanbiedingen onderling goed te kunnen vergelijken gelden er strikte vormeisen aan een
aanbieding.

Zoals reeds beschreven in hoofdstuk één moet de aanbieding als volgt zijn opgebouwd:
• Een aanbiedingbrief;
• Onderdeel A: een inhoudelijk voorstel;
• Onderdeel B: een reactie op de concept overeenkomst;
• Onderdeel C: alle noodzakelijke bijlagen.

Voor alle duidelijkheid merkt de inspectie op dat een aanbieding zodanig ingericht moet zijn dat
deze per perceel kan worden beoordeeld. Het staat de inschrijver Vrij om een (1), twee (2) of drie
(3) aanbiedingen uit te brengen (Voor een, twee of alle drie de percelen).

De aanbieding wordt per perceel beoordeeld om tot een goed vergelijk van de aanbiedingen te
kunnen komen. Een aanbieder die drie (3) aanbiedingen uitbrengt voor alle drie (3) de percelen
kan: a) alle drie de percelen winnen, b) 2 percelen winnen, c) 1 perceel winnen en d) geen enkel
perceel winnen.

3A. Een inhoudelijk voorsti
De inspectie wil in het inhoudelijke voorstel de volgende onderwerpen behandeld zien:

• De positie van het over te dragen organisatieonderdeel:
• Onderdeel en positie ten opzichte van de inschrijver die overneemt;
• De positionering naar de markt (wordt het onderdeel alleen maar overgenomen of gaan er

taken bijkomen uit de markt voor vergunningverlening);
• Een beschrijving van het toekomstig management;
• Een uitgebreide beschrijving op welke manier invulling wordt gegeven aan alle eisen en

wensen genoemd in hoofdstuk 2.

3.B. Rtie op de concept overeenkomst
De inschrijver dient uitdrukkelijk te verklaren de bepalingen in de concept overeenkomst
(hoofdstuk 5) te hebben gelezen, te hebben begrepen en te hebben aanvaard en dat afwijkende
voorwaarden van de aanbieder en/of zijn onderaannemer niet van toepassing zijn. Indien de
inschrijver, in het uitzonderlijke geval, een wijziging en/of aanvulling wenst van de concept
overeenkomst, dient de inschrijver met inachtneming van het gestelde in hoofdstuk 1 de volledige
tekst van de wijziging en/of aanvulling te vermelden in zijn aanbieding alsmede een duidelijk
opgaaf van de redenen “waarom”. Alleen bij bepalingen waar geen eis staat kan afgeweken
worden. De definitieve versie van de concept overeenkomst wordt pas na de voorlopige gunning
opgesteld teneinde het voorstel van de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund in de
voornoemde overeenkomst op te kunnen nemen.

3.C. Aiinoodzakelijke bijlagen
De inspectie verzoekt de inschrijver alle bijlagen toe te voegen die noodzakelijk zijn voor een
adequate beoordeling (bijvoorbeeld een verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid indien die
nodig mocht zijn). Indien relevante bijlagen ontbreken levert dat onnodig vertraging op.
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HOOFDSTUK 4

Door het indienen van een aanbieding verklaart de inschrijver dat hij instemt met de
gunningcriteria en de wijze van beoordeling zoals tevens beschreven in hoofdstuk 1 Bi. sub C.
Indien een inschrijver voldoet aan een wens (het antwoord is in dat geval “ja”) dient een volledige
(gedetailleerde) beschrijving van de invulling van die wens te zijn opgenomen aan de hand
waarvan de inspectie kan toetsen of ook daadwerkelijk aan die wens voldaan wordt. Het voldoen
aan een wens betekent dat het maximaal daarvoor te behalen punten wordt toegekend; het niet
voldoen aan een wens betekent 0 punten (alles of niets). Het voorwaardelijk voldoen aan een
wens levert eveneens geen (dus 0) punten op.
De inspectie hanteert onderstaande wensen met bijbehorende punten. In onderstaande kolom
dient de inschrijver aan te geven voor welk perceel de gunningcriteria worden ingevuld. Bij
tarieven is de onderverdeling naar percelen al gemaakt en dient de inschrijver alleen het perceel in
te vullen waarvoor een aanbieding wordt gedaan. De inschrijver wordt tevens verzocht om bij
iedere wens in de rechterkolom een ja’ of een ‘nee’ in te vullen, met uitzondering van Locatie
kantoor. Daar volstaat één van de drie opties. Zie bijlage E voor gedetailleerdere informatie.

Perceel 1 Perceel 2 Perceel 3

10

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2
2
2
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GUNNINGCRITERIA

P’’ “ v& rze ke ring
. Het ABP, eventueel via ABP-stichting, of gelijkwaardig met

overname exitlasten van het ABP

.—.-,--,,

RIr,nr, crç,cnprfpn

Onderstaande gunningcriteria gelden als aanbieding voor

Personeel en arbeidsvoorwaarden met een totaal te behalen aantal punten: 35 punten

Wensen Beoordeling Ja of Nee
Netto salaris

. De individuele medewerker gaat er netto niet op achteruit en 13
behoud salarisgroei op basis van huidige inschaling en huidige CAO
afspraken.

Locatie kantoor
. 0 tot 10 km van Den Haag of 3 of
c 10 tot 50 krn van Den Haag op A locatie of 2 of
. 10 tot 50 km van Den Haag 1

. Persoonlijk ontwikkelingsplan

. Vergoeding woon- en werkverkeer

. Vakantie

. Betaald ouderschapsverlof

. Levensloopregeling en spaarloon regeling

. Doorbetalen bij ziekte

Garanties
. Werkzekerheidsgarantie voor 5 jaar
• Garantie overname dienstjaren met betrekking tot ontslagrecht
. Overname alle afspraken parttime werken
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Borging kwaliteit en continuiteit met een totaal te behalen aantal punten: 40 punten

Wensen Beoordeling Ja of Nee
ZBO

. Uitvoering vindt plaats binnen de rechtspersoon aan wie wordt 8
gegund

Kwaliteitsborging (zie niveau levertijd en aanvraagtijd bijlage D)
. Garantie verkorting van de levertijd met minimaal 10% per 2012 4

(vergeleken met 2008)
. Garantie verkorting van de levertijd met minimaal 25% per 2012

(vergeleken met 2008)
. Garantie verkorting van de aanvraagtijd met minimaal 25%per

42012 (vergeleken met 2008)
. De inschrijver aan wie wordt gegund heeft aantoonbare ervaring 4met ISO of vergelijkbare normen
. De inschrijver aan wie wordt gegund is voor 2012 geaccrediteerd 4

1 CI
• De dienstverlening voldoet aan de huidige en toekomstige criteria 6

van het programma elektronische overheid (www.e-overheid.nl)
. Relevante systemen van de inschrijvers sluiten aan het koppelvlak 6

‘lnterconnect_Rijk’

Financiën met een totaal te behalen aantal punten: 25 punten

Wensen Beoordeling Ja of Nee
Tarieven
Perceel 1:

1. De tarieven zijn vanaf de overdracht gelijk aan 2008 10
2. De tarieven dalen binnen drie jaren na de overdracht ten opzichte

van 2008 met 5%
3. De tarieven dalen binnen drie jaren na de overdracht ten opzichte

van 2008 met 10%

Perceel 2:
1. De tarieven zijn vanaf de overdracht gelijk aan 2008 10
2. De tarieven dalen binnen drie jaren na de overdracht ten opzichte 7,5

van 2008 met 5%
3. De tarieven dalen binnen drie jaren na de overdracht ten opzichte 75

van 2008 met 10%

Perceel 3:
1. De tarieven zijn vanaf de overdracht gelijk aan 2008 10

2. De tarieven dalen binnen drie jaren na de overdracht ten opzichte
7van2008metlO%

3. De tarieven dalen binnen drie jaren na de overdracht ten opzichte
van2008metl5%
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Hoofdstuk 5: CONCEPT-OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE OVERDRACHT VAN TAKENVAN DE INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAAT

Dit hoofdstuk is in een os document toegevoegd.
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Hoofdstuk 6 BIJ LAGEN

Bijlage A: Wet- en regelgeving
Bijlage B: Bestaande koppelingen
Bijlage C: Contracten
Bijlage D: Hoofdlijnen en indicatoren producten en processen
Bijlage E: Toelichting wensen personeel en arbeidsvoorwaarden
Bijlage F: Applicaties per perceel
Bijlage G: Nota van wijzigingen
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Bijlage A: Wet- en regelgeving

In deze bijlage staat een overzicht met de belangrijkste van toepassing zijnde Nederlandse wet- en
regelgeving. Een overzicht met de belangrijkste specifieke wet- en regelgeving met betrekking tot
de drie percelen is eveneens opgenomen, inclusief internationale verdragen en regelgeving van de
EU.

Wet- en regelgeving ten aanzien van alle drie de percelen
Ten aanzien van alle drie de percelen geldt de volgende regelgeving:
• Algemene wet Bestuursrecht;
• Wet openbaarheid van bestuur;
• Archiefwet;
• Wet Bescherming Persoonsgegevens;
• Wet elektronische handtekeningen;
• Autorisatiebesluit gebruik GBA.

Wet- en regelgeving ten aanzien van perceel 1:

tigringenaanz[envariJiet ndr4eLLajici
• Wet Personenvervoer 2000;
• Besluit personenvervoer 2000;
• Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000;
• Regeling taxichauffeur 2005;
• Tijdelijke beleidsregel leer-werk-traject taxi;
• Wet goederenvervoer over de weg;
• Besluit goederenvervoer over de weg;
• Verordening (EEG) 684/92;
• Richtlijn (EG) 96/26;
• Interbus-overeenkomst;
• Regeling vakbel<waamheid beroepspersonenvervoer;
• Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto;
• Beleidsregel vakbel<waamheid taxivervoer;
• Beleidsregel toetsing vergunningen personenvervoer aan de wet BIBOB;
• Bi- en multilaterale verdragen (verdragen zijn/worden gepubliceerd in het Tractatenblad);
• Arbeidstijdenwet;
• Arbeidstijdenbesl uit vervoer;
• Verordening EEG 3821/85;
• Verordening EEG 561/2006;
• Verordening EG 1360/2002 (annex 1B);
• EG Richtlijn 2002/15/EG;
• EG Richtlijn 2003/88/EG;
• EG Richtlijn 2006/22/EG;
• Regeling tachograafkaarten;
• Regeling controleapparaten 2005;
• Regeling taken Dienst Wegverkeer (t.b.v. kaartregister en tachonet);
• ERCA Policy version 2.0 (EC, DG-TREN), Administrative Agreement 17398-00-12;
• The Netherlands MSA policy dd 14 july 2004;
• Voor de BCT zijn nog enkele regelingen in ontwikkeling;
• En alle onderliggende regelgeving.
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Wet- en regelgeving ten aanzien van het onderdeel binnenvaart:
• Wet vervoer binnenvaart (per 30-12-2008 Binnenvaartwet);
• Besluit vervoer binnenvaart (per 30-12-2008 Binnenvaartbesluit);
• Regeling Rijnvaartverklaring en bewijs van toelating, (per 30-12-2008 Binnenvaartregeling);
• Regeling tarieven scheepvaart 2005;
• Richtlijn 87/540/EEG;
• Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995;
• Wet vaartijden en bemanningssterl<te binnenvaart;
• Besluit vaartijden en bernanningssterkte binnenvaart;
• Regeling vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart;
• En alle onderliggende regelgeving.

Wet- en regelgeving ten aanzien van perceel 2:
• Schepenwet;
• Zeevaartbemanningswet;
• Besluit zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart;
• Besluit zeevisvaartbemanning;
• Regeling tarieven scheepvaart 2007;
• Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) 95;
• En alle onderliggende regelgeving.

Wet- en regelgeving ten aanzien van perceel 3:
• Wet luchtvaart;
• Besluit Bewijzen van Bevoegdheid voor de Luchtvaart;
• Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001;
• Examenreglement voor luchtvarenden 2004;
• Regeling Tarieven Luchtvaart;
• EASA, Verordening (EG) Nr. 1592/2002, Verordening (EG) Nr. 216/2008,

Verordening 2024/2003 annex III, Part 66 sectie A, eisen voor de externe vergunning aanvrager
en sectie B eisen voor de afgevende instantie;
1 CAO;
JAR FCL;
En alle onderliggende regelgeving.
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Bijlage B: Bestaande koppelingen

Zie bijlage El t/m F4 voor zover daar sprake is van inkijkfuncties.
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Over te nemen dan wel af te kopen contracten (zie 2.4.2)
Opdraditnemer Dienst/product
Perceel 1, Chauffeurspas taxi
SDU Identification BV Productie chauffeurpassen
Sapnummer 4500109212
Contractduur 1/3/2008 t/m 28/2/2010
Verlenging Optioneel tot 28/2/2013
Opzegtermijn 3 maanden
Maximale verplichting t/m 2013 € 481.125
Openstaande verplichting (juni 2008) € 472.968
Afkoopsom Niet bekend, in overleg met leverancier en inspectie te

bepalen
Postkantoren BV Distributie en uitgifte chauffeurspassen, mcl. controle aan de

persoon en inname tbts
Sapnummer 4500098067
Contractduur 1/6/2007 t/m 31/5/2011
Verlenging Jaarlijkse verlenging, binnen de contractperiode.
Opzegtermijn 3 maanden bij invoering BCT
Maximale verplichting t/m 2011 € 533.430
Openstaande verplichting (juni 2008) € 481.974
Afkoopsom Niet bekend, in overleg met leverancier en inspectie te

bepalen
Perceel 1, Kaarten BCT
SDU Identification BV Productie kaarten BCT
Informatie Nog niet bekend
Postkantoren BV Distributie en uitgifte van de kaarten BCT
Informatie Nog niet bekend
GetronicsPinkRoccade CA tbv kaarten BCT
Informatie Nog niet bekend
Capgemini Nederland BV Ontwikkeling en onderhoud aanvraag- en uitgiftesysteem

kaarten BCT
Sapnummer 4500011857
Contractduur tot 1/10/2008
Maximale verplichting € 714.000
Openstaande verplichting (juni 2008) Niet bekend
Afkoopsom € 550.000
Perceel 1, Kaarten digitale tachograaf
Capgemini Outsourcing BV Onderhoud KAUS + Onderhoud VRS (New Bridges)
Sapnummer 4500041199
Contractduur tot 6/6/2010
Maximale verplichting € 284.481
Openstaande verplichting (juni 2008) € 23.079
SDU ldentification BV Productie kaarten DT + SLA (ook tbv Luxemburg)
Sapnummer 4500011859
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Contractduur 29/8/2003 t/m 28/8/2013
Verlenging Optioneel tot 28/8/2018
Opzegtermijn 3 maanden
Maximale verplichting t/m 2013 € 7.022.941
Openstaande verplichting.(juni 2008) € 5.216.412
Afkoopsom Niet bekend, in overleg met leverancier en inspectie te

bepalen
Postkantoren BV Distributie en uitgifte kaarten DL mci. face to face check
Sapnummer 4500011863
Contractduur 25/11/2003 t/m 25/11/2013
Opzegtermijn 6 maanden
Maximale verplichting t/m 2013 € 1.917.838
Openstaande verplichting (juni 2008) € 1.010.742
Afkoopsom Niet bekend, in overleg met leverancier en inspectie te

bepalen
GetronicsPinkRoccade Geeft uit en beheert de elektronische certificaten tbv kaarten

DT + SLA (ook tbv Luxemburg)
Sapnummer 4500011862
Contractduur 24/10/2003 t/m 23/10/2013
Verlenging Optioneel tot 23/10/2018
Opzegtermijn 3 maanden
Maximale verplichting t/m 2013 € 2.180.090
Openstaande verplichting (juni 2008) € 1.839.729
Afkoopsom Niet bekend, in overleg met leverancier en inspectie te

bepalen
RDW Technisch beheer en onderhoud TI<R en Tachonet

aansluiting, mci. toegang tot gegevens uit rijbewijs- en
kenteken register en uit GBA en KvK-bestanden

Sapnummer 4500063976
Contractduur 1/6/2005 t/m 31/12/2009
Opzegtermijn 6 maanden
Maximale verplichting t/m 2009 € 1.474.675
Openstaande verplichting (juni 2008) € 479.994
Afkoopsom Niet bekend, in overleg met leverancier en inspectie te

bepalen
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Bijlage D: Hoofdlijnen en indicatoren producten en processen

1 Algemeen

Processtappen
Alle afgifteprocessen voor vergunningen doorlopen grofweg hetzelfde proces. In alle processen zijn de
volgende generieke processtappen te herkennen. De overdracht betreft alle processtappen.
1) Aanvragen: Het informeren van (potentiële) klanten en het registreren van aanvragen.
2) Voorbereiden en onderzoeken: Het voorbereiden van taken voor de onderzoeksfase. Het

analyseren van risico’s. Het op basis van de ter beschikking gestelde informatie verrichten van het
benodigde onderzoek inzake het voldoen aan de gestelde norm(en).

3) Afhandelen: Het op basis van de informatie uit de oordeelsvorming beslissen of een aanvraag in
aanmerking komt.

4) Archiveren en beheren: Het archiveren van het dossier en het op basis van het verstrijken van de
geldigheidsduur of het wijzigen van gestelde normen of het niet meer voldoen aan de gestelde
normen pro-actief handelen.

5) Klachten, bezwaar en beroep: Een klant kan het niet eens zijn met een handelswijze en kan
daarover een klacht indienen. Bezwaar aantekenen betekent dat een klant gebruik maakt van het
recht om een voorziening te vragen bij het bestuursorgaan dat een besluit nam waar hij het niet
mee eens is. Het bezwaarschrift wordt schriftelijk ingediend bij het orgaan dat het besluit heeft
genomen. Als de klant het niet eens is met de beslissing die is genomen op het bezwaarschrift dan
kan beroep worden aangetekend bij de rechter.
NB: Alle processtappen worden overgedragen.

Processen
Alle vergunningen hebben verschillende processen die tot een zelfde product kunnen leiden. De
overdracht betreft alle processen.
• Verlenen: Proces van ie afgifte, 1e aanvraag of een nieuwe aanvraag van een kaart, document of

vergunning.
• Verlengen: Herhaalde aanvraag of vernieuwen van een kaart, document of vergunning wanneer

de geldigheidstermijn (bijna) is verlopen.
• Omzetten: Verhogen, uitbreiden of afgeven van een kaart, document of vergunning met als

uitgangspunt een eerder afgegeven kaart, document of vergunning.
• Wijzigen: Herhaalde aanvraag van een kaart, document of vergunning vanwege (kleine) wijziging

van de vergunning gegevens.
• Vervangen: Proces van afgifte van een kopie of duplicaat van een kaart, document of vergunning.
• Tussentijds toetsen: Het tijdens de looptijd van de kaart, document of vergunning toetsen of

nog aan de vergunningvereisten wordt voldaan. Bij bepaalde vergunningen is deze stap in de
wet opgenomen als eis t.b.v. het continueren van de vergunning.

• Schorsen en Intrekken: Het op administratieve gronden intrekken en schorsen van een kaart,
document of vergunning en wanneer blijkt dat de houder niet langer voldoet aan de
voorwaarde(n) van de afgifte.

• Bezwaar en beroep: Afhandelen van mogelijk bezwaar en voorbereiden van mogelijk beroep
op de bovengenoemde beslissingen.
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Definities
• Totale doorlooptijd: De tijd die verstreken is tussen het moment dat de aanvraag werd

geregistreerd en het moment dat het product is afgeleverd.
• Levertijd (behandeltijd + productietijd): De tijd die verstreken is tussen het moment waarop de

aanvraag compleet werd (en betaald is) en het moment waarop het product is verstuurd naar
aanvrager. We onderscheiden drie verschillende waarden:
o In wetgeving vastgelegde termijn (wettelijk);
o De streefwaarde van de inspectie of met branche afgesproken termijn (streefwaarde);
o Een actueel gemiddelde (gemiddelde).

• Normtijd; De behandeltijd, zonder wachttijd. (Som van de) Tijd die een medewerker(s) nodig
heeft (hebben) om één dossier te beoordelen en het product te maken. Hiervan zijn geen
harde gegevens beschikbaar.

• Aanvraagtijd: Tijd tussen het moment dat een aanvraag is geregistreerd en het moment dat
deze door de aanvrager gecompleteerd en betaald is, waardoor de aanvraag in behandeling
kan worden genomen. (Totale doorlooptijd — levertijd).

• Niveau van dienstverlening: Is een maat voor de kwaliteit van de dienstverlening.
Deze omvat: aantal klachten en bezwaarschriften, doorloop- en levertijd en faciliteiten voor
aanvragen, betalen, afgeven, loketfunctie, bereikbaarheid.

A’ rr i: niveaus van dienstverleninE voor alle oroducteri
Niveau van dienstverlening 2008

.

Productie Levertijd (streetwaarde) Minimaal 90% van de aanvragen valt
binnen deze norm

Klachten en bezwaarschriften <1 % van aantal ingediende
vergunningaanvragen1

Toegewezen bezwaarschriften <5% van aantal ingediende bezwaarschriften
Bereikbaarheid Balie ma-vr, 8.30-17 uur

Telefoon ma-vr, 8.30-17 uur
Gemiddelde wachttijd is 40 sec.

Internetsite Beschikbaarheid 7X24
Servicelevel 98.5% 2

Hn 2008 worden naar schatting totaal 655 klachten en bezwaarschriften behandeld.
2 Geldt tijdens kantoortijden van maandag — vrijdag exclusief Zon- en feestdagen, blokdagen en van tevoren afgesprokenonderhoudsperioden. Buiten kantoortijden worden geen garanties afgegeven.
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2 Producten en processen perce& 1 (Land en Binnenvaart)

2.1 Producten en processen Land
In perceel 1 valt de verantwoordelijkheid voor het verlenen van wettelijk voorgeschreven documenten
voor taxi en bus, kaarten voor de digitale tachograaf en de boordcomputer taxi en vergunningen voor
binnenvaartondernemers.

2.1.1 Producten en processen Taxi en Bus
In perceel 1 valt de verantwoordelijkheid voor het verlenen van wettelijk voorgeschreven documenten
voor taxi- en besloten busvervoer:
• Chauffeurspassen taxi; Iedere taxichauffeur moet een chauffeurspas hebben. De chauffeur is

strafbaar als hij taxivervoer verricht zonder geldige en goed leesbare chauffeurspas. Om
vervalsingen en misbruik tegen te gaan zijn er echtheidskenmerken aangebracht. Er bestaan
twee typen chauffeurspassen. Een volledige en een beperkte chauffeurspas. NB: Met de
invoering van de boordcomputer taxi wordt de huidige chauffeurspas vervangen door een
chauffeurskaart voor boordcomputer taxi.

• Chauffeurspas taxi tussentijds toetsen: wanneer het vermoeden bestaat dat een chauffeurspas
niet (meer) geldig is, wordt een tussentijdse toets uitgevoerd. Dit kan leiden tot intrekken van
een pas.

• Tijdelijk bewijsschrift taxi (TBT); Om het afgifteproces van de chauffeurspas te versnellen is het
TBT ontwikkeld. Op verzoek van de chauffeur wordt, zodra hij aan alle eisen voldoet, een TBT
afgegeven. De TBT wordt binnen één werkdag afgegeven, en wordt als voorloper van de
definitieve pas naar de chauffeur opgestuurd. Wanneer de definitieve chauffeurspas wordt
verstrekt, moet de TBT worden ingeleverd. Het document wordt ook gebruikt voor het
Leerwerktraject. Na invoering van de BCT komt de TBT als product te vervallen.

• Vergunning voor taxivervoer; Deze vergunning reguleert de toelating tot het beroep van
taxiondernemers. Het doel is het borgen van de basiskwaliteit van taxiondernemingen. Slechts
ondernemingen die voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid en vakbekwaamheid, en die als
vervoerder kunnen worden aangemerkt, kunnen zo’n vergunning krijgen. Getoetst wordt of
aanvragers aan de eisen voldoen.

• Vergunningsbewijs voor taxivervoer; Bij de ondernemingsvergunning taxi horen
vergunningbewijzen die zijn voorzien van echtheidskenmerken en die ter controle in taxi’s
aanwezig moeten zijn. Ondernemers krijgen vergunningsbewijzen voor het aantal auto’s dat hen
duurzaam ter beschikking staat. NB: Met invoering van de boordcomputer taxi wordt dit
vergunningbewijs mogelijk vervangen door de ondernemerskaart, waarmee de boordcomputer taxi
geactiveerd dient te worden.

• Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer; Indien de vakbekwame persoon binnen een
onderneming komt te overlijden en de onderneming wordt door de erven voortgezet, kan er een
ontheffing verleend worden om de erven in de gelegenheid te stellen binnen een bepaalde termijn
aan de vakbekwaamheid te voldoen.

• EG-verklaring taxivervoer; Het is mogelijk dat een taxiondernemer met een buitenlands vakdiploma
de vakbekwaamheid wil aantonen. Na onderzoek van dit vakdiploma kan een verklaring afgegeven
worden waaruit blijkt dat het vakdiploma voldoet en aan de eis van vakbekwaamheid wordt
voldaan.

• Bewijs van toelating; Voor grensoverschrijdend taxivervoer naar Nederland worden bewijzen van
toelating verstrekt aan ondernemingen die in het land van vestiging een ondernemingsvergunning
taxi hebben.

• Vergunning voor collectief personenvervoer (cpv); Professionele busvervoerders moeten voldoen
aan de eisen voor toetreding tot het beroep: betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en
kredietwaardigheid. Een Vergunning voor collectief personenvervoer bus wordt verleend aan de
aanvragers die aan die eisen voldoen ei] die als vervoerder zijn aan te merken. Wordt waarschijnlijk
per 1/2/2009 afgeschaft.
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• Vergunning voor collectief personenvervoer onder beperkingen: Bij personeelsvervoer of
bijvoorbeeld vervoer van leden van een sportvereniging is meestal geen sprake van een
busonderneming. Daarbij hoort de vergunning collectief personenvervoer onder beperkingen
Wordt waarschijnlijk per 1/2/2009 afgeschaft.

• Vergunningbewijzen voor collectief personenvervoer; Bij de vergunning cpv horen
vergunningbewijzen die zijn voorzien van echtheidskenmerken en in het voertuig aanwezig moeten
zijn. Wordt waarschijnlijk per 1/2/2009 afgeschaft.

• Communautaire vergunning voor busvervoer; Deze vergunning verschaft de busondernemer
toegang tot de Europese markt, zowel voor geregeld als ongeregeld vervoer.

• Gewaarmerkt afschrift; dit controledocument dient in de bus aanwezig te zijn bij busreizen binnen
de Europese Gemeenschap.

• Voor het vervoer naar het buitenland zijn aanvullende documenten vereist:
• Vergunningen voor geregeld vervoer binnen en buiten de Europese Unie. Geregeld vervoer is

grensoverschrijdend vervoer, voor iedereen toegankelijk, dat volgens een dienstregeling wordt
gereden.

• Vergunningbewijzen geregeld vervoer en transitovervoer. Controledocumenten die tijdens het
uitvoeren van geregeld vervoer in het voertuig aanwezig dienen te zijn.

• Reisbladen voor ongeregeld vervoer. Controledocumenten die tijdens het uitvoeren van
ongeregeld vervoer, zowel binnen als buiten de EG, in het voertuig aanwezig dienen te zijn.

• Attesten voor eigen’ vervoer binnen de EU. “Eigen vervoer” is vervoer voor eigen rekening,
voor niet-lucratieve en niet-commerciële doeleinden.

• 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, voor dat
vervoer moeten worden afgeven.

• De pendelvergunning, de transitoverguning en de bewijzen van toelating, voortl<omend uit
Verdragen met Rusland en Wit-Rusland.

Processen
-

Chauffeurspassen verlenen
verlengen
wijzigen
vervangen
tussentijdse toetsen (+ schorsen en intrekken)
bezwaar en beroep

Tijdelijk bewijsschrift taxi verlenen
vervangen
bezwaar en beroep

Vergunningen voor taxi en verlenen
busvervoer wijzigen

tussentijds toetsen (÷ schorsen en intrekken)
bezwaar en beroep

Reisbiadenboeken verlenen

F7 i11 I[1i 1iI.r l’Ii)’ TeIiI: I’ ii
Chauffeurspas taxi verlenen-t-verlengen 15.299 1 2.220 11.750 9.400k 20.680#
Chauffeurspas taxi wijzigen 449 416 400 320k 7Q4
Chauffeurspas taxi duplicaat 536 364 350 280e 616#
Chauffeurspas taxi negatieve beschikking 1500 1200 1200 1000k 1800e
Tijdelijk bewijsschrift taxi

- 10.250 11.750 9.400k 1 5.000
Chauffeurspas taxi tussentijds toetsen 100 100 100 100 100
Vergunning voor taxivervoer 700 577] 650 650 650
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Wijzigingen vergunning voor taxivervoer 563 599 475 475 475
Vergunningbewijzen taxivervoer 15.708 10.619 10.730 7.008 10.000
Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer

- 1 5 5 5EG-verklaring taxivervoer
- 0 1 1 1

Ondernemersvergunning tussentijds toetsen 643 852 750 750 750Bewijs van toelating internationaal
- 7 20 20 20taxivervoer

Vergunning voor collectief personenvervoer 175 49 60 5*
Vergunning voor collectief personenvervoer

- 39 50 4*onder beperkingen
-

Vergunningsbewijs voor collectief
4.265 5.856 3726 557W

-
personenvervoer
Wijziging vergunning voor collectief

- 24 35 3* -personenvervoer
Communautaire vergunning voor

81 74 65 65 100busvervoer
Wijzigingen communautaire vergunning 28 26 25 25 25
Gewaarmerkte afschriften communautaire

902 888 10O 1.500 3.000vergunning
Ontheffing vakbekwaamheid openbaar

- 1 1 1 1vervoer en besloten busvervoer
Reisbladenboeken 2488 2.075 2000 2000 2000
Overigçpducten internationaal vervoer 212 196 266 266 266

Bij deze cijfers is geen rekening gehouden met de invoering van de kaarten BCT. Bij invoering
BCT zullen deze cijfers komen te vervallen en zal het product worden vervangen door kaarten
BCT (zie hoofdstul< BCT).

* Naar verwachting wordt dit product per 1/2/2009 afgeschaft, daarom is slechts 1/12 van de
prognose opgenomen.
Mogelijk fors meer i.v.m. de afschaffing van de vergunning voor collectief personenvervoer.

Tarieven 2008
€

Chauffeurspas taxi verlenen 50
Chauffeurspas taxi verlengen

- 50
Chauffeurspas taxi wijzigen 50
Chauffeurspas taxi duplicaat 50
Chauffeurspas taxi negatief beschikken 50
Chauffeurspas taxi tussentijds toetsen 0
Tijdelijk bewijsschrift taxi 0
Vergunning voor taxivervoer 985
Wijzigen vergunning voor taxivervoer (samenstelling v.o.f.) 627
Wijzigen vergunning voor taxivervoer (naam of adres) 90
Wijzigen bijlage vergunning voor taxivervoer 0
Vergunningsbewijs voor taxivervoer 36
Ontheffing vakbekwaamheid taxivervoer 269
EG-verklaring taxivervo’r 269
Bewijs van toelating internationaal taxivervoer 179
Ondernemersvergunning tussentijds toetsen 0

Productie aantallen 2006 2007 2008 2009 2010
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Tarieven 2008 €
Vergunning voor collectief personenvervoer 1074
Vergunning voor collectief personenvervoer onder beperkingen 1074
Vergunningsbewijs voor collectief personenvervoer 36
Wijzigen bijlage vergunning voor collectief personenvervoer 0
Wijzigen vergunning voor collectief personenvervoer (n.a.w.) 90
Wijzigen vergunning voor collectief personenvervoer (samenstelling v.o.f.) 358
Communautaire vergunning voor busvervoer 358
Wijzigen communautaire vergunning 0
Gewaarmerkt afschrift van een communautaire vergunning 67
Ontheffing vakbekwaamheid openbaar vervoer en besloten busvervoer 269
Vergunning geregeld vervoer 1432
Wijzigen vergunning geregeld vervoer 716
Wijzigen naam onderaannemer 179
Vergunning pendelvervoer 716
Transito vergunning 895
Attest eigen vervoer binnen de EU 90
Vergunning ongeregeld vervoer met bussen 90
Document (Wit-)Rusland 0
Instemming EU vergunning geregeld vervoer

—
-_____________ 0

Instemming EU geregeld transitovervoer 0
Reisbladenboeken

- 45

IIiL*I’I’F’Z1fl7fT jI.I:
Chauffeurspas taxi Totale doorlooptijd 30 dagen

Levertijd
Wettelijk 8 weken (awb)
Streefwaarde 15 dagen
Gemiddelde 11 dagen (2 dagen behandeling + 9 dagen

productie)
Aanvraagformulier Telefonisch of schriftelijk

Inclusief het unieke IVW nummer tbv de koppeling
examenuitslagen (CBR) met het uitgiftesysteem. PDF
formulier te downloaden van IVW website.

Aanvragen Per post.
Afgeven Postkantoor
Betalen Vooraf, per acceptgiro, pin
Geldigheidsduur 5 jaar

Tijdelijk Totale doorlooptijd 19 dagen
bewijsschrift taxi Levertijd

Wettelijk 8 weken (awb)
Streefwaarde 2 dagen
Gemiddelde 2 dagen

Aanvraagformulier nvt
Aanvragen nvt
Afgeven Postverzending.
Betalen

nvt
-______________________

Geldigheidsduur 4 maanden en vervalt bij levering chauffeurspas.
Vergunning
voor taxivervoer

Totale doorlooptijd
Levertild

44 dagen
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Streefwaarde 15 dagen
Gemiddelde 15 dagen

Aanvraagformulier Eoimijl.ier vegnn ningta<i
Aanvragen Per post, internet, telefoon of persoonlijk
Afgeven Postverzending
Betalen Factuur

Vergunning Totale doorlooptijd 62 dagen
voor CPV en CV Levertijd

Wettelijk 12 weken (Wet personenvervoer)
Streefwaarde 20 dagen
Gemiddelde 20 dagen

Aanvraagformulier forniihetÇPMenÇV, fQrmlJiieLbepcktÇPM
Aanvragen Per post, internet, telefoon of persoonlijk
Afgeven Postverzending
Betalen Factuur
Geldigheidsduur Onbepaalde tijd

Wijzigen Totale doorlooptijd 44 dagen
vergunning Levertijd

Wettelijk 12 weken (Wet personenvervoer)
Streefwaarde 15 dagen
Gemiddelde 15 dagen

Aanvraagformulier FormulleLwijzigingvergunning t>:, Foriruli
wijizging CP\L en CV

Aanvragen Aanvragen kan via post, internet, telefoon of
persoonlijk

Afgeven Postverzending
Betalen Factuur
Geldigheidsduur Onbepaalde tijd

Vergunningbewijs Totale doorlooptijd 32 dagen
taxivervoer Levertijd

Wettelijk 12 weken (Wet personenvervoer)
Streefwaarde 10 dagen
Gemiddelde 10 dagen

Aanvraagformulier EonxnUier
Aanvragen Aanvragen kan via internet, telefoon of persoonlijk
Afgeven Po5tverzending
Betalen Factuur
Geldigheidsduur 5 jaar

Vergunningbewijs Totale doorlooptijd 47 dagen
CPV en afschrift CV Levertijd

Wettelijk 12 weken (Wet personenvervoer)
Streefwaarde 20 dagen
Gemiddelde 20 dagen

Aanvraagformulier fQrrnLJ1iei. vergnnninghewiisÇEV en CV
Aanvragen Aanvragen kan via internet, telefoon of persoonlijk
Afgeven Postverzending
Betalen Factuur
Geldigheidsduur 5 jaar

Niveau dienstverlening 2008
Wettelijk 12 weken (Wet Personenvervoer)

Geldigheidsduur Onbepaalde tijd

Overige
vergunningen Levertijd

Totale doorlooptijd 44 dagen
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VVetteIi/k

Niveau dienstverlening 2008
AWB termijn (8 weken)

Streefwaarde 15 dagen
Gemiddelde 15 dagen

Aanvraagformulier
Aanvragen Aanvragen kan via post, internet, telefoon of

persoonlijk
Afgeven Postverzending
Betalen Factuur
Geldigheidsduur 3 of 5 jaar

Vergunning voor Totale doorlooptijd 122 dagen
internationaal Levertijd

Wetteli/k 4 maanden (Europese regelgeving)
Streefwaarde 14 dagen
Gemiddelde 14 dagen

geregeld vervoer Aanvraagformulier Er zijn vastgestelde formulieren (kleuren, model en
tekst zijn voorgeschreven) die telefonisch zijn op te
vragen.

Aanvragen D.m .v. vastgesteld aanvraagform ulier
Afgeven Postverzending
Betalen Factuur
Geldigheidsduur 5 jaar (EG) en 3 jaar (buiten EG)

Overige Totale doorlooptijd 122 dagen
vergunningen voor Levertijd

Wetteli/k 4 maanden
Streefwaarde 14 dagen
Gemiddelde 14 dagen

internationaal Aanvraagformulier Er zijn vastgestelde formulieren (kleuren, model en
vervoer tekst zijn voorgeschreven) die via internet of

telefonisch zijn op te vragen.
Aanvragen D.m.v. vastgesteld aanvraagformulier
Afgeven Postverzending
Betalen Factuur
Geldigheidsduur variabel; afhankelijk van verdragsbepalingen

Reisbladen Totale doorlooptijd 10 dagen
Levertijd

Wetteli/k AWB termijn (8 weken)
Streefwaarde 2 dagen
Gemiddelde 2 dagen

Aanvraagformulier Geen vormvereisten. Wel schriftelijk
Aanvragen Aanvragen kan via post of internet
Afgeven Postverzending
Betalen Factuur
Geldigheidsduur nvt
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Vormvereisten
Brieven en Vast format (huisstijl)
beschi kkin gen
Chauffeurspas taxi De chauffeurspas moet voldoen aan de eisen zoals beschreven in de

regeling taxichauffeur 2005 artikel 11.
Inspectie VenW is eigenaar van het ontwerp van het document.

Tijdelijk bewijsschrift De TBT moet voldoen aan de eisen zoals beschreven in de tijdelijke
taxi beleidsregel leer-werk-traject taxi artikel 5, lid 2
Vergunningbewijs voor Papier met echtheidskenmerken
taxivervoer en CPV
Gewaarmerkt afschrift Model en kleur (blauw) voorgeschreven
CV:
Vergunningsbewijs Model en kleur (roze) voorgeschreven
geregeld vervoer
binnen EG
Reisbladen 3 soorten reisbladen in 2 kleuren groen (voorgeschreven modellen)
Overige Beschikkingen
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Proces schema’s
Processchema chauffeurspas taxi
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2.1.2 Producten en processen kaarten boordcomputer Taxi
Er wordt momenteel gewerkt in overleg met de taxibranche en consumentenorganisaties aan de
ontwikkeling van een Boordcomputer Taxi (BCT). De BCT is aangekondigd in het Besluit
Personenvervoer 2000 en wordt naar verwachting vanaf het tweede kwartaal 2009 verplicht
gesteld. De kerntaken voor de boordcomputer zijn de elektronische registratie van de
ritadministratie en de arbeids-, rij- en rusttijden en het ter beschikking stellen van deze informatie
aan bevoegde personen ter controle en t.b.v. handhaving. De toegang tot de boordcomputer vindt
plaats via kaarten BCT (kaarten die voorzien zijn van een chip). Alle kaarten BCT bevatten een
digitaal identiteitscertificaat waarmee de gegevens op de boordcomputer moeten worden voorzien
van een digitale handtekening om de betrouwbaarheid ervan te kunnen waarborgen.
In perceel 1 valt de verantwoordelijl< voor het (op termijn) verlenen van kaarten voor de BCT die
op termijn de chauffeurspas taxi vervangt.

De volgende kaarten BCT zijn voorzien:
Product Omschrijving
Chauffeurskaart Aan een bestuurder afgegeven bct-kaart waarmee de boordcomputer de

identiteit van de desbetreffende bestuurder kan vaststellen en waarmee de
operationele modus van de boordcomputer kan worden geactiveerd. Er zijn
3 varianten voorzien.

Inspectiekaart Aan de met het toezicht op de naleving belaste persoon afgegeven bct
I<aart die de desbetreffende persoon identificeert en waarmee de
controlemodus van de boordcomputer kan worden geactiveerd.

Keuringskaart Aan een erkende werkplaats afgegeven boordcomputerl<aart die de
desbetreffende werkplaats identificeert en waarmee de activerings- en
keuringsmodus van de boordcomputer kan worden geactiveerd.

Ondernemerskaart Aan een vervoerder afgegeven bct-kaart die de desbetreffende vervoerder
identificeert en waarmee de bedrijfsmodus van de boordcomputer kan
worden geactiveerd.

Systeemkaart Afgegeven geheugenkaart met chip die de boordcomputer in staat stelt een
elektronische handtekening te plaatsen.

De vo rocessen voorzien:
Processen

_____________________________________________________________

Chauffeurskaart Beperkt verlenen
verlengen
vervangen
omzetten Chauffeurskaart LWT naar Chauffeurskaart Beperkt
schorsen en intrekken
bezwaar en beroep

Chauffeurskaart Volledig verlenen
verlengen
vervangen
omzetten van Chauffeurskaart Beperkt naar Chauffeurskaart Volledig
omzetten Chauffeurskaart LWT naar Chauffeurskaart Volledig
schorsen en intrekken
bezwaar en beroep

Chauffeurskaart LWT verlenen
vervangen
schorsen en intrekken
bezwaar en beroep

Ondernemerskaart verlenen (+verlengen)
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Inspectiekaart verlenen (+verlenen)
Keuringskaart verlenen (+verlengen)
Systeemkaart verlenen (+verlengen)

De volgende rollen zijn voorzien:
Rollen BCT Uitgevoerd door:
Policy Authority (IA) V&W
Certification Service Provider (CSP) Nog in onderzoek
Registrerende Autoriteit (RA) Onderdeel tender
Certificate Authority (CA) GetronicsPinkRoccade (GPR) (contractpartij)
Personalisator SDU -Identification (contractpartij)
Distributeur Postkantoren (contractpartij)
Hosting en SSO VenW
Onderhoud kaartaanvraag en -uitgiftesysteem CAP Gemini (contractpartij)

Omwisseling*

le uitgifte 2009 10.500 2.500 7.000 2.000 1.000 15.000 38.000
Duplicaten 2009 1.500 x x x x x 1.500
Uitgifte 2010 23.500 2.500 2.000 800 200 15.000 44.000
Duplicaten 2010 1.500 x x x x x 1.500

2009/
Totaal 2010 97.000 5.000 9.000 2.800 1.200 30.000 145.000
*de omwisseling vindt piaats in overleg met het project boordcomputer taxi

In deze bijlage worden per kaartsoort de belangrijkste kenmerken weergegeven. Omdat de regelingen
nc in ontwikkelir s onderstaande indicatief is.jIIIi
Niveau_dienstverlening

Streefwaarde 2 weken
Gemiddelde -

Aanvraagformulier Aanvraagformulier is aan te vragen via internet of
telefoon

Aanvragen Per post
Afgeven Postkantoor
Betalen Vooraf

Wettelijk -

Streefwaarde 6 weken
Gemiddelde -

Aanvraagformulier Aanvraagformulier is aan te vragen via internet of
telefoon

Aanvragen Per post

In de onderstaande tabel staat het verwachte aantal kaarten dat in de jaren 2009 en 2010 uite’en wor±:

2009 60.000 x x x x x 60.000

Chauffeurskaart
Beperkt/Volledig
Verlenen

Totale doorlooptijd

Levertijd
Wettelijk

Chauffeurskaart
Beperkt/Volledig
Verlengen

Geldigheidsduur 5 jaar
Totale doorlooptijd

Levertijd
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Afgeven
Betalen

Niveau dienstverlening

ldigheÏdsduur

antoor
Vooraf
5 jaar

Chauffeurskaart Totale doorlooptijd -

Beperkt/Volledig
Vervangen Levertijd

Wettelijk -

Streefwaarde 5 werkdagen
Gemiddelde -

Aanvraagformulier Aanvraagformulier is aan te vragen via internet of
telefoon

Aanvragen Per post
Afgeven Postkantoor
Betalen Vooraf
Geldigheidsduur Gelijk aan kaart die wordt vervangen

Chauffeurskaart Totale doorlooptijd -

Volledig
Omzetten Levertijd
beperkt naar Wettelijk -

volledig Streefwaarde 6 weken
Gemiddelde -

Aanvraagformulier Aanvraagformulier is aan te vragen via internet of
telefoon

Aanvragen Per post
Afgeven Postkantoor
Betalen Vooraf
Geldigheidsduur Gelijk aan kaart die wordt vervangen

Chauffeurskaart Totale doorlooptijd -

Beperkt/Volledig Levertijd
Omzetten LWT Wettelijk -

naar beperkt of Streefwaarde 6 weken
volledig Gemiddelde -

Aanvraagformulier Aanvraagformulier is aan te vragen via internet of
telefoon

Aanvragen Per post
Afgeven Postkantoor
Betalen Vooraf
Geldigheidsduur 5 jaar
Totale doorlooptijd
Levertiid

Wettelijk

Streefwaarde 2 weken
Gemiddelde -

Aanvraagformulier Aanvraagformulier is aan te vragen via internet of
telefoon

Aanvragen

-

Per post
Afgeven Postkantoor
Betalen Vooraf
Geldigheidsduur
Totale doorlooptiid
Levertijd

4 maanden

Wettelijk
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Niveau dienstverlening
Streefwaarde 5 werkdagen
Gemiddelde

Aanvraagformulier Aanvraagformulier is aan te vragen via telefoon
Aanvragen Per post
Afgeven Postkantoor
Betalen Vooraf
Geldigheidsduur Gelijk aan kaart die wordt vervangen

Ondernemerskaart Totale doorlooptijd -

Verlenen Levertijd
Wettelijk -

Streefwaarde 6 weken
Gemiddelde -

Aanvraagformulier Aanvraagformulier is aan te vragen via internet of
telefoon

Aanvragen Per post
Afgeven Per post (aangetekend)
Betalen Vooraf
Geldigheidsduur 5 jaar

Inspectiekaart Totale doorlooptijd -

Verlenen Levertijd
Wettelijk -

Streefwaarde 2 weken
Gemiddelde -

Aanvraagformulier Aanvraagformulier is aan te vragen via internet of
telefoon

Aanvragen Per post
Afgeven Per post (aangetekend)
Betalen Vooraf
Geldigheidsduur 5 jaar

Keuringskaart Totale doorlooptijd -

Verlenen Levertijd
Wettelijk -

Streefwaarde 2 weken
Gemiddelde -

Aanvraagformulier Aanvraagformulier is aan te vragen via internet of
telefoon

Aanvragen Per post
Afgeven Per post (aangetekend)
Betalen Vooraf
Geldigheidsduur 5 jaar

Systeemkaart Totale doorlooptijd
Verlenen Levertijd

Wettelijk -

Streefwaarde 6 weken
Gemiddelde -

Aanvraagformulier Aanvraagformulier is aan te vragen via internet of
telefoon

Aanvragen Per post
Afgeven Per post (aangetekend)

-

Betalen Ivooraf
Geldigheidsduur 5 jaar
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Tarieven: Nog niet vastgesteld

Vormvereisten: Nog niet vastgesteld

Proces aanvraag en uitgifte kaarten
Voor het aanvragen en uitgeven van de vijf kaartsoorten, wordt een kaartaanvraag en —

uitgifteproces ingericht. Omdat het systeem nog in ontwikkeling is, is het onderstaande indicatief
en kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

Aanvragen
De aanvrager verzoekt via het internet of telefoon om een aanvraagformulier en dient hierbij het
Burger Service Nummer (BSN) en de geboortedatum op te geven. De aanvrager heeft de keuze om
een chauffeurskaart (beperkt en volledig), een ondernemerskaart, een inspectiekaart, een
keuringskaart of een LWT kaart aan te vragen. Ook kan een aanvraag bestaan uit het omzetten
van een beperkt chauffeurskaart naar een volledige chauffeurskaart. De BSN en overige gegevens
worden direct gecontroleerd met de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Er wordt
gecontroleerd of de gegevens van de aanvrager al bekend zijn en of niet eerder een
boordcomputerkaart is uitgegeven. Er wordt hierbij gecontroleerd op BSN, geboortedatum en
naam. Indien eerder een boordcomputerkaart is uitgegeven, wordt gecontroleerd of de
vervaldatum van de laatst verstrekte boordcomputerkaart niet binnen maximaal 3 maanden
eindigt. Is dit wel het geval dan wordt aangenomen dat de aanvraag een duplicaat of omzetting
betreft. Hierbij moet de aanvrager aangeven of sprake is van verlies, diefstal of een defecte kaart.
Na validatie worden vervolgens de gevonden adresgegevens (GBA of gevonden afwijkend
correspondentieadres) gepresenteerd aan de aanvrager. Eventueel kan de aanvrager een ander
correspondentieadres opgeven. De aanvrager ontvangt binnen enkele werkdagen per post een
aanvraagset voor de boordcomputerkaart.

Wanneer de aanvrager niet is ingeschreven in Nederland, en daarom niet over een BSN beschikt,
moet de aanvrager de NAW gegevens handmatig opgeven. Voor het aanvragen van een
ondernemerskaart moeten KvK, P-nummer (vergunningnummer) en adresgegevens worden
ingevoerd. Voor een keuringskaart zijn dit het RDW-nummer en adresgegevens en bij een
inspectiekaart het BSN, geboortedatum en inspecteursnummer.

Wanneer een aanvraagformulier wordt verstrekt, wordt hierbij een uniek dossiernummer
aangemaakt. Het dossiernummer is noodzakelijk voor het aanvragen van een chauffeursexamen bij
het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het dossiernummer is gekoppeld aan een
unieke barcode op de aanvraagset.

Als eerder een aanvraag is gedaan en het dus een aanvraag voor verlenging of duplicaat betreft
wordt na vaststelling van de identiteit van de aanvrager het dossiernummer van de eerdere
aanvraag gebruikt, zodat mogelijk de aanvrager niet opnieuw gegevens die al bekend zijn bij de
Inspectie VenW, hoeft in te voeren. Het is ook mogelijk om een beperkte chauffeurskaart om te
zetten in een volledige chauffeurskaart als men aan bepaalde voorwaarden voldaan heeft. Er moet
dan een aanvraag voor een volledige chauffeurskaart gedaan worden.

Voorbereiden en onderzoeken
Om voor een boordcomputerkaart in aanmerking te komen, dient onderzocht te worden of men
voldoet aan de eisen die aan afgifte voor de desbetreffende boordcomputerkaart gesteld worden.
Hiervoor dienen bij een aanvraag bepaalde gegevens en bewijsstukken aangeleverd op basis
waarvan kan worden beschikt.
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In het aanvraagformulier wordt aangegeven aan welke voorwaarden de aanvrager moet voldoen
om een kaart te krijgen. De aanvrager stuurt het aanvraagformulier met de documenten per post
naar de inspectie.

Naast het volledig ingevulde aanvraagformulier en de volledig en correct ingevulde bijlagen dient
ook het verschuldigde bedrag, onder vermelding van het betalingskenmerk, overgemaakt te zijn op
een aangegeven rekening alvorens men tot behandeling van de aanvraag kan overgaan.

Binnenkomende aanvragen worden in eerste instantie per poststuk behandeld door de aanvraag
met begeleidende documenten elektronisch in te scannen en op te slaan. Op de documenten van
de aanvraagset kan, op basis van de unieke barcode, het dossiernummer en het documenttype
automatisch worden herkend. Hierna worden de ingelezen documenten gekoppeld aan het juiste
dossier. Hierop volgende documenten zonder barcode worden automatisch aan hetzelfde dossier
gekoppeld nadat deze zijn gescand. De medewerker administratie dient hierbij aan te geven welk
soort document het betreft. Scannen en toekenning geschiedt per pagina. Indien het poststuk geen
document met barcode bevat, dient het desbetreffende dossier handmatig te worden geselecteerd.

Als een aanvraagset niet compleet en/of niet correct is, worden alle ontvangen documenten
geretourneerd naar de aanvrager en voorzien van een negatieve beschikking. Tijdens de
bezwaartermijn heeft de aanvrager alsnog de gelegenheid de aanvraag compleet te maken. Indien
het een ontbrekend diploma of betaling betreft, wordt een wachttermijn door het systeem
ingesteld waarbinnen de aanvraag alsnog in orde kan worden gemaakt.

Afhankelijk van het ervaringsniveau van de uitvoerde administratieve medewerker (junior, medior,
senior), bepaalt het kaartaanvraagsysteem of een collegiale toetsing moet worden uitgevoerd. De
steekproef wordt verricht door een behandelaar met meer senioriteit. Per behandelaar is het
percentage collegiaal toetsen instelbaar van 0% tot 100%. Een aanvraag is pas beschikt op het
moment dat beide behandelaars het eens zijn.

Het kaartaanvraagsysteem bepaalt op het moment dat de behandelaar aangeeft dat alle
ontvangen documenten zijn gescand en beoordeeld, of aan de volledigheidscriteria en afgifte-eisen
voldaan wordt. Het kaartaanvraagsysteem herkent de aanvraagvorm op basis van de barcode op
het aanvraagformulier en selecteert overeenkomstige beoordelingsmatrix. Wanneer het
kaartaanvraagsysteem concludeert dat niet aan alle criteria is voldaan, volgt een negatieve
beschikking. Hierbij worden de onvolkomenheden van de desbetreffende aanvraag aangegeven.

Afhandelen
Bij een negatieve beschikking wordt de gegenereerde beschikking aan de aanvraagset toegevoegd,
die vervolgens wordt geretourneerd. Na het verlopen van een bezwaartermijn, verkrijgen de
(elektronisch opgeslagen) documenten van de aanvraag de status ter informatie’ waardoor een
verdere afhandeling op basis deze stukken niet meer mogelijk is.

Bij een positieve beschikking volgt het proces waarbij de boordcomputerkaart moet worden
geproduceerd en voorzien van de relevante gegevens en elektronische certificaten (personalisatie).
Het kaartaanvraag en —uitgiftesysteem genereert een bericht naar de Certificate Authority (CA)
met de autorisatie om een elektronisch certificaat aan te maken. Na een automatische
ontvangstmelding van de CA, wordt een kaartproductieopdracht verstuurd naar de Personalisator.

De Personalisator ontvangt de kaartproductieopdracht van het kaartuitgiftesysteem van de
kaartuitgevende instantie. Nadat de boordcomputerkaart is geproduceerd stuurt de Personalisator
een melding terug naar het kaartuitgiftesysteem.
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De boordcomputerkaart zelf wordt door de Personalisator rechtstreeks verzonden naar de
aanvrager of, in het geval van een chauffeurskaart, naar een afgiftepunt. Het kaartuitgiftesysteem
genereert automatisch een brief dat de aanvraag positief is beschikt en dat de boordcomputerkaart
zal worden verzonden. Deze beschikkingsbrief wordt, samen met een te retourneren
ontvangstbewijs, verzonden aan de aanvrager. Bij een chauffeurskaart is de brief tevens een
afhaalbewijs.

Bij eventuele fouten in het personalisatieproces of bij het retour ontvangen van
boordcomputerkaarten (bijvoorbeeld als deze niet worden afgehaald), vermeld het
kaartuitgiftesysteem de status ‘te onderzoeken’.

2.1.3 Producten en processen kaarten digitale tachograaf
In perceel 1 valt de verantwoordelijk voor het verlenen van wettelijk voorgeschreven kaarten voor de
digitale tachograaf:

• Kaarten digitale tachograaf (DT); Alle (nieuwe) vrachtauto’s en autobussen worden voorzien van
een digitale tachograaf. Dit is een apparaat dat rij- en rusttijden van bestuurders vastiegt. Het
apparaat werkt in combinatie met vier verschillende soorten tachograafkaarten: een
bestuurderskaart, een bedrijfskaart, een werkplaatskaart en een controlekaart. Verder is er ook nog
een bestuurderskaart voor chauffeurs van buiten de EU. De kaarten zijn, m.u.v. de bedrijfskaart,
persoonsgebonden en blijven vijf jaar geldig (m.u.v. de werkplaatskaart welke 1 jaar geldig is).

De volgende rollen zijn benoemd:
Rollen DT Uitgevoerd door
European Root Certification Authoritv (ERCA)
Member State Authority (MSA) onderdeel tender
Card Issuing Authority (CIA)
Member State Certification Authority
Cardregister + Tachonet
Card Personaliser (CP)
Card Distributor (CD)
Control Bodies/Enforcers (CB)
Card holders of Tachograph cards (CH)
Hosting en onderhoud kaartaanvraag en -

uitgiftesysteem

onderdeel tender
Getronics PinkRoccade (GPR) (contractpartij)
RDW (contractpartii)
SDU (contractparij
Postkantoren (contractpartij)
Inspectie VenW, Arbeidsinspectie, KLPD, politie
Aanvragers
CAP Gemini (contractpartij)

l.I.-4.1--Ni
Kaarten DT verlenen

verlengen
wijzigen
vervangen
schorsen en intrekken
bezwaar en beroep

Productie aantallen 2006 2007 2008 2009 2010

2006 en 2007 realisatie, 2008 t/m 2010 prognose

J RC

1 Kaarten DT 63.000 70.594 1 35.200 50.000 )0
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Vormvereisten-
Brieven en Vast format (huisstijl)
beschikkingen
Kaarten DI De kaarten met PKI-certificaat op chip moeten voldoen aan de eisen zoals

opgenomen in annex 1B (EG verordening 1360/2002)

Tarieven 2008 €
BestuurderskaartDl 83
Werkplaatskaart DI 83
Controlekaart DT 83
Bedrijfskaart DT 83
Bestuurderskaart Non-EU DT 83

Niveau dienstverlening 2008
nKaarten DT Totale doorlm

Levertijd
Wettelijk 6 weken
Streefwaarde 10 werkdagen
Gemiddelde 7 kalenderdagen

Aanvraagformulier (Verzamel)aanvraag van formulier(en) via internet of
telefoon (buiten kantooruren Voice Responce Systeem).

Aanvragen Per post.
Afgeven Postkantoor doet Europees verplichte face to face check

(bedrijfs- en controlekaarten via postverzending).
Betalen Acceptgiro
Geldigheidsduur 5 jaar, muv werkplaatskaart deze is 1 jaar geldig

Verlengen Totale doorlooptijd 60 dagen
Werkplaatskaart Levertijd
DT Wetteli/k 6 weken

Streefwaarde 10 werkdagen
Gemiddelde 7 kalenderdagen

Aanvraagformulier (Verzamel)aanvraag van formulier(en) via internet of
telefoon (buiten kantooruren Voice Responce Systeem).

Aanvragen Bij de jaarlijkse verlenging van een werkplaatskaart wordt
max. 4 maal gebruik gemaakt van de pasfoto en
handtekening uit de oorspronkelijke aanvraag. Ca. 3
maanden voordat de kaart verloopt ontvangt de
kaarthouder een herinneringsbrief.

Afgeven Distributie kaarten via Postkantoren
Betalen Acceptgiro
Geldigheidsduur 1 jaar
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Producten en processen goederenvervoer
In perceel 1 valt de verantwoordelijkheid voor het verlenen van onderstaande wettelijk voorgeschreven
documenten:

• Verklaring van dienstbetrekking; Elke vrachtwagenchauffeur in het beroepsgoederenvervoer moet
in het bezit zijn van een verklaring van dienstbetrekking. Deze wordt ook wel de
werkgeversverklaring genoemd. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen, komt de verklaring van
dienstbetrekking niet te vervallen. Het hele systeem van verklaringen van dienstbetrekking blijft
overeind. Nog afgewogen moet worden in welke vorm dat dient te gebeuren.

• Aanwijzingsbeschikkingen uitzendbureau’s; Uitzendbureaus die chauffeurs uitzenden in het
beroepsgoederenvervoer dienen een aanwijzingsbeschikking aan te vragen bij de inspectie.

• Verklaring ter beschikkingstelling; Elke door een uitzendbureau uitgezonden vrachtwagenchauffeur
in het beroepsgoederenvervoer moet in het bezit zijn van een Verklaring ter beschikkingstelling.

• Gedoogverklaringen; Tijdelijk document voor chauffeurs zonder dienstbetrekking.

Processen
Verklaring van dienstbetrekking verlenen (downloaden van internet)

wiiziging
bezwaar en beroep

Aanwijzingsbeschikkingen uitzendbureau’s verlenen
schorsen en intrekken
bezwaar en beroep

Verklaring ter beschikkingstelling verlenen (worden verstrekt door uitzendbureau’s)
wijzigen
bezwaar en beroep

Gedoogverklaringen verlenen
bezwaar en beroep

Product(en) 2006 2007 2008 2009 2010
Verklaring van dienstbetrekking 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Aanwijzingsbeschikkingen uitzendbureau’s 110 100 100 100 100
Verklaringterbeschikkingstelling 20.974 15.000 15.000 15.000 15.000
Gedoogverklaringen

- 28 25 25 25
2006 en 2007 realisatie, 2008 t/m 2010 prognose

Tarieven 2008 €

Verklaring van dienstbetrekking Totale doorlooptijd 0
Levertijd

Verklaring van dienstbetrekking 0
Aanwijzingsbeschikkingen uitzendbureau’s 0
Verklaring ter beschikkingstelling 0
Gedoogverklaringen 0

Wettelifk -

Streefwaarde -

Gemiddelde -

Aanvraagformulier wçgevsyeïkLarLng,
Aanvragen Downloaden van internet
Afgeven Digitaal
Betalen nvt
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Geldigheidsduur Onbeperkt
Aanwijzingsbeschikkingen Totale doorlooptijd 3 weken
uitzendbureau’s

Levertijd
Wettelijk 8 weken (awb)
Streefwaarde 15 dagen
Gemiddelde 10 dagen

Aanvraagformulier Nvt
Aanvragen Per post, e-mail, fax
Afgeven Postverzending
Betalen Nvt
Geldigheidsduur Onbeperkt

Verklaring ter beschikkingstelling Totale doorlooptijd 3 weken
Levertijd

Wettelijk 8 weken (awb)
Streefwaarde 15 dagen
Gemiddelde 10 dagen

Aanvraagformulier Nvt
Aanvragen Gelijk met aanwijzingsbeschikking
Afgeven Postverzending (meerdere, afhankelijk

van wens klant)
Betalen Nvt
Geldigheidsduur Onbeperkt

Gedoogverklaringen Totale doorlooptijd 3 weken
Levertijd

Wettelijk 8 weken (awb)
Streefwaarde 15 dagen
Gemiddelde 10 dagen

Aanvraagformulier Nvt
Aanvragen Per post, e-mail, fax
Afgeven Postverzending
Betalen Nvt
Geldigheidsduur Max. 1 jaar

Vormvereisten
Brieven en beschikkingen Vast format (huisstijl)
Verklaring van dienstbetrekking Vast format, ligt vast in Besluit goederenvevoer over de weg
Aanwijzingsbeschikkingen Is een beschikking
uitzendbureau’s
Verklaring ter beschikkingstelling Vast format, ligt vast in Besluit goederenvevoer over de weg
Gedoogverklaringen Is een beschikking
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1.2 Producten en processen Binnenvaart
In perceel 1 valt de verantwoordelijkheid voor het verlenen van wettelijk voorgeschreven documenten
voor binnenvaartondernemers:

• Rijnvaartverklaringen; Voor bijna ieder binnenvaartschip 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.

• Certificaat exploitatie Rijnvaartverklaring; Vastgesteld document voor diegene waarbij het schip en
de eigenaar/exploitant niet in hetzelfde land gevestigd zijn

• Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring; Dit is een kopie van de Rijnvaartverklaring (alle
gegevens blijven hetzelfde, inclusief de datum van afgifte) voorzien van een stempel “gewaarmerkt
afschrift’.

• 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;

• Dispensatie vaarbewijs; De over te dragen taken bevat het afgeven van dispensatie of ontheffing
van het vaarbewijs.

Processen
Rijnvaartverklaring verlenen

wijzigen (alleen adres)
bezwaar en beroep

Certificaat exploitatie Rij nvaartverklaring verlenen
bezwaar en beroep

Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring verlenen
bezwaar en beroep

Ontheffing Wvbb verlenen
bezwaar en beroep

Dispensatie vaarbewijs verlenen
verlengen
bezwaar en beroep

Productie aantallen 2006 2007 2008 2009 2010
Rijnvaartverklaring 641 750 700 700 700
Wijzigen Rijnvaartverklaring 40 37 50 50 50
Certificaat exploitatie Rijnvaartverklaring 3 3 3 3 3
Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring 30 10 20 20 20
Ontheffing Wvbb 40 32 40 40 40
Dispensatie vaarbewijs 1 1 1 1 1

2006 en 2007 realisatie, 2008 t/m 2010 prognose

Tarieven 2008 €
Rijnvaartverklaring 90
Wijziging Rijnvaartverklaring (alleen adres) 0
Certificaat exploitatie Rijnvaartverklaring 0
Gewaarmcrkt afschrift Rijnvaaitvcrklaiing 36
Ontheffing Wvbb 65
Dispensatie vaarbewijs 197
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!iIeI:
Rijnvaartverklaring Totale doorlooptijd 21 dagen

Levertijd 5 dagen
Wettelijk 4 weken (Wet Vervoer Binnenvaart)
Streefwaarde 5 dagen
Gemiddelde 5 dagen

Aanvraagformulier Vastgesteld formulier
Aanvragen Aanvragen kan via post, internet, telefoon of persoonlijk
Afgeven Postverzending
Betalen Factuur
Geldigheidsduur onbepaalde tijd

Wijziging Totale doorlooptijd 21 dagen
Rijnvaartverklaring Levertijd 5 dagen

Wettelijk 4 weken
Streefwaarde 5 dagen
Gemiddelde 5 dagen

Aanvraagformulier nvt
Aanvragen Schriftelijk
Afgeven Postvertzending
Betalen nvt
Geldigheidsduur onbepaalde tijd

Gewaarmerkt Totale doorlooptijd 47 dagen
afschrift Levertijd 3 dagen
Rij nvaartverklaring Wettelifk 4 weken

Streefwaarde 3 dagen
Gemiddelde 3 dagen

Aanvraagformulier Vastgesteld formulier
Aanvragen Aanvragen kan via post, internet, telefoon of persoonlijk
Afgeven Postverzending
Betalen Factuur
Geldigheidsduur onbepaalde tijd

Ontheffing Wvbb Totale doorlooptijd 20 dagen
Levertijd 3 dagen

Wettelijk Termijn Awb
Streefwaarde 3 dagen
Gemiddelde 3 dagen

Aanvraagformulier nvt
Aanvragen Schriftelijk
Afgeven Postverzending (beschikking
Betalen Factuur
Geldigheidsduur In beschikking bepaalde tijd (maximaal 1 jaar)

I!LaNiikTLiN(h

Brieven en beschikkingen Vast format (huisstijl)
Rijnvaartverklaring Blauw karton, kleur en formaat vastgesteld. Logo

Ministerie VenW vereist
Gewaarmerkt afschrift Rijnvaartverklaring Idem met stempel ‘Gewaarmerkt Afschrift”
Ontheffing Wvbb Beschikking
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Processchema Rijnvaartverklaring/Gewaarmerkt afschrift/Ontheffing Wvbb

Verstrekken documenten Unit Ondernemersvergunningen Binnenvaart

Afdeling FA Vervoerkundige
Ass.

Vervoerkundige

2.
Vastleg gen
aanvraag.

-

Versturen
betaalverzoek

ROVER

(Senior)
Vervoerkun- Unitmanager

dige

J

L!J
r Contleren

volledigheid aanvraag
en juistheid gegevens.

Invullen
dossieromsiag.

Vastieggen
ontvangen

vergoeding.
Muteren

Ontvangstenre
isr

2i

_

Rc

5.
Inhoudelijke

beoordeling aanvraag.
Vastieggen uitkomst in

ROVER. Klaarzetten
documenten in

CAVCA

Aanvrager

-.--
Etoek

Betalen —

vergoeding

0
-D
Q) 1

0

c
cii
ci)

-D
0
0’
ci)

Onderstekend
Document

de

ci)
-Dl
cl
cci’
-c

Printen
documenten

vanuit CAVCA
Dossier

L. overdragen

Documenten
versturen naar

—J aanvrager en
registreren in

Excet.
Archiveren dossier 1

hier

Controleren op
juiste beoordeling

en ontvangsten
Muteren

Producten register

c.

OVER

8.
Ondertekenen
documenten
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3 Producten en processen perceel 2 (Koopvaardij en Visserij)
In perceel 2 valt de verantwoordelijk voor het verstrekken van wettelijk voorgeschreven documenten
aan de de bemanning:

Vaarbevoegdheidsbewijzen koopvaardij en visserij (VBB); 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 bijzonder vaarbevoegdheidsbewijs, het type rating
certificaat of competence, wordt verstrekt aan bemanning op snelvarende schepen.

• Monsterboekjes koopvaardij en visserij (MB); In dit boekje staan alle belangrijke gegevens over
werkervaring en afgeronde opleidingen. Het monsterboekje is een soort paspoort voor
zeevarenden en is nodig voor iedereen die een functie heeft aan boord.

• 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 Certificaat loods: Document voor loodsen die het zeevaartverkeer op verzoek van de reder
begeleidt door het Noordzeegebied.

Processen
VBB verlenen

verlengen
omzetten
wijzigen
vervangen
schorsen en intrekken
bezwaar en beroep

MB verlenen
verlengen
vervangen
schorsen en intrekken
bezwaar en beroep

Dispensaties verlenen
bezwaar en beroep

Certificaat loods verlenen
verlengen
bezwaar en beroep

Productie aantallen 2006 2007 2008 2009 2010
VBB 4240 854/ 5500 5500 5500
MB 4834 5861 5000 5000 5000
Dispensaties 84 85 82 80 80
Certificaat loods 10 10 10 10 10

2006 en 2007 realisatie, 2008 t/m 2010 prognose
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Tarieven 2008 €
Vaarbevoegd heidsbewijs koopvaardij (fu nctieafhan kelijk)
Vaarbevoegd heidsbewijs koopvaardij (functieafhankelijk)
Vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning (koopvaardij)

97

65

97

97Vaarbevoegdheidsbewijs Visserij
Typerating certificate of competence 97

MB Monsterboek
- 63

Overige Certificaat loods 97
persoons- Dispensatie 197
docu menten

Niveau van dienstverlening 2008
VBB Totale doorlooptijd 15 dagen

Levertijd
Wettelijk Awb termijn (6 weken)
Streefwaarde 10 werkdagen (afspraak met sector)
Gemiddelde 10 werkdagen

Aanvraagformulier aauraagf.ormulie VBB
Aanvragen Volledig digitaal, aan balie en per post
Afgeven Per post thuis gestuurd (niet aangetekend)
Betalen Internetkassa, pin, creditcard of overboeking (nit contant)
Geldigheidsduur 5 jaar

MB Totale doorlooptijd 7 dagen
Levertijd

Wettelifk Awb termijn (6 weken)
Streefwaarde 5 werkdagen (afspraak met sector)

1 werkdag wanneer aanvraag wordt ingediend en betaald
aan de balie (afspraak met sector)

Gemiddelde 5 werkdagen
Aanvraagformulier wwwJvwnl
Aanvragen Volledig digitaal, aan balie en per post
Afgeven Afgifte aan balie of per post thuis gestuurd (niet

aangetekend)
Betalen Internetkassa, pin, creditcard of overboeking (nit contant)
Geldigheidsduur 10 jaar

Overige Totale doorlooptijd 12 werkdagen
persoons- Levertijd
documenten Wettelijk Awb termijn (6 weken)

Streefwaarde 10 dagen
Gemiddelde 2 dagen

Aanvraagformulier aanvraagformulier dispensatie
Aanvraag Per post
Afgeven Per post thuis gestuurd (niet aangetekend)
Betalen Pin, creditcard of overboeking (niet contant)
Geldigheidsduur Loodscertificaat: 1 of 5 jaar.

Dispensatie: afhankelijk van ontheffingsvoorwaarden

JBB
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Vormvereisten
Brieven en Vast format (huisstijl)
beschikkin gen
VBB Vast format, maar niet in Nederlandse of Europese regelgeving vastgelegd. De

inhoud van een document is wel bepaald in STCW Sectie B-1/2.
MB Vast format, vastgelegd in Nederlandse regelgeving (art 97 besluit

zeevaartbemanning handelsvaart en zeilvaart
Loodscertificaat Vormvereisten zijn niet vastgelegd.
Dispensatie Is een beschikking
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Processchema vaarbevoegdheidsbewijs

Page 64 of 77



Inspectie Verkeer en Waterstaat

Processchema monsterboekle

Programma van Eisen

Page 65 of 77



Inspectie Verkeer en Waterstaat

Programma van Eisen

4 Producten en processen perceel 3 (Luchtvaart)
In perceel 3 valt de verantwoordelijk voor het toetsen van de vakbekwaamheid en het verstrekken van
wettelijk voorgeschreven documenten aan technisch onderhoudspersoneel, vliegers en verkeersleiders:

• Bevoegdheden luchtverkeersleiders; 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.

• 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.

• Bevoegdheden technisch personeel (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.

• Praktijkexamens; De over te dragen taken bevatten het verwerken van de examengegevens
alsmede de indeling van (een beperkt aantal) praktijkexamens.

• Theorie-examens; De over te dragen taken bevatten het verwerken van de examengegevens
alsmede de indeling van (een beperkt aantal) theorie-examens. PM volgt in Nota van Inlichtingen

Processen
Bevoegdheden verkeersleiders verlenen

verlengen
wijzigen
schorsen en intrekken
bezwaar en beroer

Bewijs van bevoegdheid vliegers ATPL, CPL, CFEL, MPL

Bevoegdheden vliegend verlenen
personeel verlengen

omzetten
schorsen en intrekken
bezwaar en beroep

Bevoegdheden technisch verlenen
personeel verlengen

omzetten
schorsen en intrekken
bezwaar en beroep

Praktijkexamens verwerken en indelen
schorsen en intrekken
bezwaar en beroep

TflT[w*i11l[ii t’I•I1 t.1iIiJ:I i4J

Bevoegdheden Luchtverkeersleiders
Initiële afgifte brevet verkeersleider 28 13 35 35 35
Initiële afgifte brevet verkeersleider in opleiding - - 35 35 35
Initiële afgifte brevet flight information service officer 14 17 15 15 15
Initiële afgifte brevet aeronautical station operator - 52 120 120 120
Verlengen/wijzigen brevet verkeersleider in opleiding - - 5 5 5
Verlengen/wijzigen brevet verkeerslelder - - 400 400 400
Verlengen/wijzigen brevet flight information service officer - - 60 60 60
Verlengen/wijzigen brevet aeronautical station operator - - 50j 50 50

Bevoegdheden vliegend personeel

822 547 5001 500 500
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335 335 335
Vernieuwen document

- - 500 — 500 500
Bewijs van gelijkstelling 5 20 3 3 3
Conversie JAA bewijs van bevoegdheid 960 2.351 100 100 0
Bevoegdverklaring instructeur (uitbreiden/verlengen!

- 153 750 300 200vernieuwen)
Bevoegdverklaring LPE - - 0 1.935 3.850
Bevoegdverklaring algemeen/bijzonder (uitbreiden) - 1 .301 4.080 4.080 4.080
Bevoegdverklaring algemeen/bijzonder (nul-tarief) - - 3.120 3.120 3.120
Ontheffing WL art. 2.1 4e lid 51 65 60 60 73
Bevoegdheden Luchtvaarttechnici

Afgifte AML
- 15 10 10 10

Afgifte Part-66 AML + verlengen - 795 650 650 650
Afgifte AML (motor)ZVT

- 0 6 6 6
Afgifte bevoegdverklaringAML

- 17 3 3 3
Afgifte bevoegdverklaring Part-66 AML - 724 810 810 810
Verlengen bevoegdverklaring AML - 20 20 20 20
Vernieuwen bevoegdverklaring AML

- 0 8 8 8
Verlengen bevoegdverklaring AML (motor) ZVT - 0 20 20 20
Theorie/praktijkexamens

Praktijkexamens (toedeling ipex) - 6.692 6.920 6.500 6.500
Praktijkexamens (toedeling minister) - 29 80 80 80

2006 en 2007 realisatie, 2008 t/m 2010 prognose

I1[3vL4..ZIlI:

Bevoegdheden verkeersleiders Initiële afgifte brevet verkeersleider in opleiding 45
Initiële afgifte brevet verkeersleider 45
Verlengen/wijzigen brevet verkeersleider in opleiding 45
Verlengen/wijzigen brevet verkeersleider 45

Initiële afgifte brevet flight information service officer 45

Verlengen/wijzigen brevet flight information service officer 45
Initiële afgifte brevet aeronautical station operator 45
Verlengen/wijzigen brevet aeronautical station operator 45

Bewijs van bevoegdheid vliegers RPL, PPL en CPL-FB 487
Vernieuwen document 60
Bewijs van gelijkstelling 60
Conversie JAA bewijs van bevoegdheid 0
Bevoegdverklaring instructeur (uitbreiden/verlengen!

131vernieuwen)

Bevoegdverklaring LPE 52
Bevoegdverkldring algemeen/bijzonder (uitbreiden) 102
Bevoegdverklaring algemeen/bijzonder (nul-tarief) 0
Ontheffing WL art. 2.1 4e lid 0

Bewijs van bevoegdheid vliegers RPL, PPL en CPL-FB 318

Bevoegdheden vliegend

personeel

Bewijs van bevoegdheid vliegers ATPL, CPL, CFEL, MPL 506
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i(11r’ZÏPIIi}:

Bevoegdheden technisch Afgifte AML 94
personeel Afgifte Part-66 AML 137

Afgifte AML (motor)ZVT 94
Afgifte bevoegdverklaring AML 94
Afgifte bevoegdverklaring Part-66 AML 137
Verlengen bevoegdverklaring AML 137
Vernieuwen bevoegdverklaring AML 94
Verlengen bevoegdverklaring AML (motor) ZVT 0

Theorie/praktijkexamens Praktijkexamens (toedeling ipex) 0
Praktijkexamens (toedeling minister) 229

Niveau dienstverlening 2008

Bevoegdheden Totale doorloc

verkeersleiders Levertijd

Wetteli/k 8 weken (awb)
Streefwaarde 15 werkdagen
Gemiddelde 7 werkdagen

Aanvraagformulier AanvriagformitiLe.r
Aanvragen Per post! email! fax te worden geretourneerd of aan de balie

Documenten worden per post verstuurd.Afgeven
(NB: Logboeken worden aangetekend geretourneerd.)

Betalen Per acceptgiro, pin, creditcard, rekeningcourant,
stortingsbewijzen

Geldigheidsduur Bevoegdheden worden (jaarlijks) verlengd.
Bevoegdheden Totale doorlooptijd 25 dagen
vliegend Levertijd

personeel Wetteli/k 8 weken (awb)
Streefwaarde 15 werkdagen

ZFT aanvragen (vnl KLM); 3 dagen
Gemiddelde 13 werkdagen

Aanvraagform ulier AanvaagFonuuiier, Meelanvraag[Qrmuliereii
Aanvragen Per post! email! fax of aan de balie

Documenten worden per post verstuurd.
Grote maatschappijen halen de documenten per koerier op

Afgeven locatie af.
NB: Logboeken worden aangetekend geretourneerd of
afgehaald op lokatie.

Betalen Acceptgiro, pin, creditcard, rekeningcourant, stortingsbewijs
. . Het brevetdocument is 5 jaar geldig, bevoegdheden dienenGeldigheidsduur

(jaarlijks) verlengd te worden.
Bevoegdheden Totale doorlooptijd 50 dagen
technisch
personeel Levertijd

Wetteli/k 8 weken (awb)
Streefwaarde 15 werkdagen

dagen
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Niveau dienstverlening 2008
Gemiddelde 23 werkdagen

Aanvraagform u her Aaiiraagfoim.uflerMeraaiwraagfarm_uiieren
anvragen Per post! email! fax te worden geretourneerd of aan de balie

Documenten worden per post verstuurd. Logboeken worden
4fgeven aangetekend verstuurd. Grote maatschappijen halen de

documenten per koerier op locatie af.

B l
per acceptgiro, pin, creditcard, rekeningcourant,e a en
stortingsbewijzen

Zeldigheidsduur Bevoegdheden worden (jaarlijks) verlengd.
Praktijkexamens Aanvraagformulier Aanvraagformulier praktijkexarnens

Aan leveren Wekelijkse aanlevering van een (pif) bestand met
examenuitslagen dat in het systeem ingelezen moet worden
(KLM, Transavia, Marinair, KLC, Denim air). Individuele
uitslagen worden per post aangeleverd.

IPEX Tweewekehijkse update van het examinatorenbestand moet
naar protocolh ouders worden verstuurd

Vormvereisten
Brieven en Vast format (huisstijl)
beschikkingen
Brevetdocument Moet voldoen aan de eisen opgenomen in de JAR FCL.

Vast format, Inspectie V&W is eigenaar van het ontwerp
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Processchema brevetten en theorie examens

Verstrekken brevetten

Afd. FAUnitmanager

7.
Opsturen beschikking en

(eventueel) brevet. Registeren
‘Gereed’. Archiveren dossier
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Bijlage E Toelichting wensen personeel en arbeidsvoorwaarden

Netto salaris

a) Individuele medewerker gaat er netto niet op achteruit en behoud salarisgroei op basis van
huidige inschaling en huidige CAO-afspraken.

Het salaris is gebaseerd op een 36 urige werkweek en de inschaling van zijn huidige functie.
Bijparttime werken is het salaris gebaseerd op een deel van een 36 urige werkweek
(arbeidsduurfactor).
Het netto salaris bestaat uit de volgende componenten: het (bruto) salaris, minus de
loonbelasting, premies sociale verzekering, premie van de pensioenpremie en vermeerderd met
vakantiegeld, eindejaarsuitkering en werkgeversbijdrage in ziektekosten.

Het salaris van de medewerker die nog niet het maximumsalaris van de voor hem geldende
BBRA salarisschaal heeft bereikt, wordt jaarlijks verhoogd tot het in de schaal naast hogere
bedrag (periodiek), indien hij naar het oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate
functioneert.

De punten worden toegekend, wanneer de aanbieder iedere individuele medewerker een netto
salaris garandeert, dat - teruggerekend naar een 36 urige werkweek - minimaal gelijkwaardig is
aan dit bedrag, inclusief een jaarlijkse verhoging van zijn salaris met minimaal dezelfde
periodiek als in het BBRA, tot aan het maximum van zijn BBRA schaal. Reeds gemaakte CAO-
afspraken over salarisverhogingen worden gerespecteerd.

Pensioenverzekering

b) Het ABP, eventueel via ABP-stichting, of gelijkwaardig met afkoopkosten van het ABP
Medewerkers hebben thans een pensioenverzekering bij het ABP, waarin zij (verschillende)
pensioenrechten hebben opgebouwd.

De pensioenverzekering die de aanbieder de medewerkers biedt moet gelijkwaardig zijn aan de
huidige verzekering bij het ABP. Ook moeten de reeds opgebouwde pensioenrechten van de
medewerker niet worden geschaad.

Wij voorzien drie mogelijkheden om dit te garanderen:
1. De aanbieder brengt de pensioenverzekering van de medewerkers onder bij het ABP.

Hierdoor verandert er voor de medewerkers (vrijwel) niets en worden de reeds
opgebouwde rechten niet geschaad.

2. De aanbieder brengt de medewerkers onder in een stichting. De stichting brengt de
pensioenverzekering van de medewerkers onder bij het ABP. Hierdoor verandert er voor de
medewerkers (vrijwel) niets en worden de reeds opgebouwde rechten niet geschaad.

3. De aanbieder biedt een pensioenverzekering die vergelijkbaar is met die van het ABP.
Daarnaast treft de aanbieder een voorziening om de reeds opgebouwde pensioenrechten
(zoveel mogelijk) over te dragen aan de nieuwe pensioenverzekeraar. De inschrijver
vergoedt in dat geval de exitlasten voor de medewerker, zoals bedoeld in artikel 4 tot 6 uit
de statuten van het ABP.

Toelichting punt 2
De aanbieder brengt de taken en medewerkers onder in een (onafhankelijke) stichting of een
andere rechtsvorm. De stichting kan vrijwillig toetreden tot het ABP. Hiertoe
sluit de stichting een overeenkomst met het APG (voorheen ABP).

Aan de vrijwillige toetreding tot het ABP zijn voorwaarden verbonden.
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De instelling voldoet aan de voorwaarden uit de statuten van het ABP (artikel 4) (www.apg.nl):
• er is een bestuurlijke/financiële relatie met een verplicht aangesloten instelling, of
• de instelling behoorde voorheen tot de kring van verplicht aangesloten instellingen, of
• de instelling heeft personeel in dienst dat voorheen bij een verplicht aangesloten instelling

in dienst was.
En de instelling voldoet aan de voorwaarden voortvloeiende uit de Pensioenwet:
• de instelling volgt in hoofdlijnen (loonontwikkeling en indexering) de arbeidsvoorwaarden

van een bij ABP aangesloten WPA-sector of bedrijfstak, of
• er is sprake van een groepsrelatie met een verplicht aangesloten instelling, of
• er is sprake van een historische band met ABP.

De punten worden toegekend, wanneer de aanbieder een van deze drie mogelijkheden
garandeert.

Beloningsaspecten

a) Persoonlijk ontwikkelingsplan
Voor de inspectie is persoonlijke ontwikkeling van de medewerker een belangrijke peiler van
haar personeelbeleid. Van de aanbieder wordt verwacht ook in de ontwikkeling van de
individuele medewerker te investeren.

De punten worden toegekend wanneer de aanbieder iedere individuele medewerker een
persoonlijk ontwikkelingsplan en opleidingsmogelijkheden garandeert.

b) Vergoeding woonwerkverkeer
Iedere medewerker heeft op dit moment een 0v-jaarkaart eerste klas, welke ook wordt
gebruikt voor woonwerkverkeer. Van de aanbieder wordt verwacht dat hij daarvoor een
redelijk alternatief biedt.

Wij voorzien drie mogelijkheden:
• De aanbieder verstrekt de medewerker minimaal een Ov-trajectkaart eerste klas;
• De aanbieder vergoedt de kilometers voor het woonwerkverkeer per eigen vervoer met

minimaal 19 ct per kilometer. Eventuele fiscale lasten hieraan verbonden zijn voor rekening
werkgever;

• De aan bieder beidt een leaseauto of auto van de zaak voor het woon/werkverkeer.

De punten worden toegekend, wanneer de aanbieder een van deze drie mogelijkheden
aan biedt.

c) Vakantie (21 dagen per jaar)
De medewerker van de inspectie heeft jaarlijks aanspraak op vakantie met behoud van zijn
volle bezoldiging (ARAR art 22). De aanspraak op vakantie wordt uitgedrukt in hele uren. De
omvang van de aanspraak op vakantie is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker en de
werktijd van de medewerker.. Voor de medewerker met volledige werktijd bedraagt de
aanspraak op vakantie 165,6 uren per kalenderjaar. Onder volledige werktijd wordt verstaan
een werktijd welke gemiddeld 36 werkuren per week omvat.
De vakantie wordt verhoogd afhankelijk van de leeftijd die de medewerker in het
desbetreffende kalenderjaar bereikt, volgens onderstaande tabel:
Leeftijd Verhoging
• van 45 tot en met 49 jaar 7,2 uren
o van 50 tot en met 54 jaar 14,4 uren
• van 55 tot en met 59 jaar 21,6 uren
• vanaf 60 jaar 28,8 uren
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Bij een parttime dienstverband wordt de geldende aanspraak op vakantie vermenigvuldigd niet
de voor de medewerker geldende arbeidsduurfactor.

De punten worden toegekend, wanneer de aanbieder minimaal hetzelfde aantal vakantieuren
(voor een voltijd dienstverband op basis van een 36 urige werkweek) garandeert.

d) Betaald ouderschapsverlof
Medewerkers van de inspectie die als ouder in familierechtelijke betrekking staat tot een kind,
heeft aanspraak op betaald ouderschapsverlof (ARAR art. 33g). Dit verlof bedraagt (per kind)
een kwart van het aantal door de medewerker te werken uren in het kalenderjaar. De
ambtenaar heeft over de uren waarop hem ouderschapsverlof is verleend, recht op 75% van
zijn bezoldiging.

De punten worden toegekend, wanneer de aanbieder in zijn CAO een betaald
ouderschapsverlofregeling aanbiedt dat tenminste gelijkwaardig is.

e) Levensloopregeling en spaarloonregeling
De punten worden toegekend, wanneer de aanbieder de medewerker aanbiedt te participeren
in een levensloopregeling en een spaarloonregeling..

f) Doorbetalen bij ziekte
De medewerker van de inspectie heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid
wegens ziekte recht op volledige doorbetaling van zijn salaris. Deze periode duurt maximaal 52
weken (ARAR art. 37).

De punten worden toegekend wanneer de aanbieder doorbetaling garandeert van het
volledige salaris vanaf de eerste dag bij afwezigheid door ziekte. Deze periode duurt maximaal
52 weken.

Garanties

a) Werkzekerheidsgarantie voor 5 jaar
De punten worden toegekend wanneer de aanbieder voor een periode van minmaal 5 (vijf)
jaar, de individuele medewerker de zekerheid van werk bij de nieuwe werkgever garandeert.
Bij voorkeur in dezelfde functie, maar in ieder geval een passende functie op hetzelfde niveau
(werkzekerheidsgarantie).

b) Garantie overname dienstjaren met betrekking tot ontslagrecht
Het aantal dienstjaren duidt de periode dat iemand verbonden is aan een bepaalde werkgever.
De duur van het dienstverband van een medewerker is bepalend voor bepaalde privileges en
rechten, ondermeer bij het ontslagrecht speelt het aantal dienstjaren (anciënniteitbeginsel) een
rol (last in/first out-regel) en bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij toepassing van de
zgn kantonrechtersformule.

De punten worden toegekend wanneer de aanbieder garandeert dat bij toekomstige
reorganisaties en andere zaken die met het ontslagrecht te maken hebben, de dienstjaren die
een medewerker bij de overheid in dienst is geweest (abp dienstjaren) als zijnde dienstjaren bij
de nieuwe werkgever worden gerekend.
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c) Overname afspraken parttime werken
Een deel van de medewerkers werkt parttime. Over arbeidsduur en invulling van dit parttime
dienstverband zijn afspraken gemaakt. Onder meer (maar niet limitatief) over aanvangstijdstip,
eindtijstip, werkdagen, thuiswerken, vakantie invulling.

De punten worden toegekend wanneer de aanbieder garandeert alle afspraken over parttime
werken in het nieuwe dienstverband te respecteren.

Locatie kantoor

o 0 tot 10 km van Den Haag of
o 10 tot 50 km van Den Haag op A locatie of
o 10 tot 50 km van Den Haag

Medewerkers zijn op dit moment gehuisvest op het hoofdkantoor van de inspectie (Nieuwe
Uitleg 1,2514 BP Den Haag).

De aan bieder garandeert de medewerker voor de periode van 3 jaar na overdracht een
werkplek op een kantoor binnen een bepaalde straal gerekend vanaf het hoofdkantoor van de
inspectie.

De puntentoekenning is afhankelijk van de reisafstand tussen het kantoor waar de medewerker
wordt gehuisvest en het hoofdkantoor van de inspectie (ANWB routeplanner) en de
bereikbaarheid per openbaar vervoer (A-locatie, conform ABC-locatiebeleid dat arbeids- en
bezoekersintensieve bedrijven en voorzieningen koppelt aan goed door het Openbaar Vervoer
(0V) ontsloten locaties).
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Ondernemingsvergunningen
taxi en bus (nationaal)
Vergunningsbewijzen taxi en
bus

Ontheffingen Wvbb

3 Brevetten VKL-ers, ASO’s en
FISO’s
Brevetten/bevoegdheden
vliegend personeel

MS-Office
applicaties
Flare Flare

Vervolgproces JZ (Bezwaar &
Beroep afhandeling) uitsluitend
voortgangsbewaking

Voortgangsbewaking primaire
proces

Informatiecentrum: inkijkfunctie
voor vragen via telefoon
Vervolgproces JZ (Bezwaar &
Beroep afhandeling)

Systeem wordt aan de vliegscholen
aangeboden t.b.v. het inplannen
van vliegexamens. Behalve de
planning (match exarninator/
kandidaat), genereert het systeem
de Flight Test Schedules
(examenformulieren).

F1:

1

Per Type Vergunning Hoofd Gerelateerde Rol
ceel applicatie applicatie

__________________

Persvv Rover
MSAccess

Facturatie en vet

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

(koppeling naar de database van
Persvv)

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

database Persvv
MenO Voortgangsbewaking primair
MSAccess proces
VG CL

Reisbiaden bus Excel Rover Facturatie en verbandcontroles
Word documenten genereren

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

MSAccess IV Informatiecentrum: inkijkfunctie
appllcatie (via afdeling)

VGCL Vervolgproces JZ (Bezwaar &
Beroep afhandeling) uitsluitend
voortgangsbewaking

Rijnvaartverklaringen Cavca Rover Facturatie en verbandscontroles
Cavca Informatiecentrum: inkijkfunctie

(via afdeling)
VGCL Vervolgproces JZ (Bezwaar &

Beroep afhandeling) uitsluitend
voortgangsbewaking

ifte bevoegdheden
vliegend personeel

Flare Inkijkfunctie door inspecteurs

Flare

VGCL

IPEX II Flare
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Chauffeurspassen taxi /
Kaarten Boordcomputer taxi
(BCT)

Voortgangsbewaking primair
proces

Informatiecentrum: inkijkfunctie
voor vragen via telefoon + (delen
van het) aanvraagproces
aan/uitzetten zonder gegevens te
m uteren

Per Type Vergunning Hoofd Gerelateerde Rol
ceel applicatie applicatie
1 Kaarten digitale tachograat KAU5 KAUS/SAP Facturatie

KAUS/SAP Verbandcontroles
KAUS/VGCL Vervofgproces JZ (Bezwaar &

Beroep afhandeling)
Dianta lnkijkfunctie door inspecteurs (via

RDW in Tachograafkaartregister)

F4:
Per Type Vergunning Hoofd Gerelateerde Rol
ceel applicatie applicatie
2 Monsterboekjes en SAP top2 SAP Voortgangsbewaking primaire

vaarbevoegdheden vergunningen en SAPBW proces
Facturatie en verbandscontroles

SAP Informatiecentrum: inkijkfunctie
VCGL Vervolgproces Bezwaar & Beroep

afhandeling
MAZVB Vastiegging resultaat medische

keuring door keuringartsen
(koppeling met SAP)

MAZVB naslag Inkijkfunctie resultaat historische
medische keuringen

MS-OfficeOverige persoonsdocumenten
apPlicaties

F2:

1

Per Type Vergunning Hoofd Gerelateerde Rol
ceel applicatie applicatie

Chauffeurspas
(BCT nog in
ontwikkeling)

Chauffeurspas

Chauffeurspas

F3:
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Bijlage G: Nota van wijzigingen

Ten opzichte van de Selectieleidraad voor preselectie tender Inspectie Verkeer en Waterstaat
(preselectiedocument) zijn diverse aanpassingen en inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd in het
Programma van eisen voor het uitbrengen van een aanbieding voor de overdracht van
vergunningverlenende taken van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (PvE).

In deze nota zijn de wijzigingen op een rij gezet. Onderwerpen gemarkeerd met een ‘+“ zijn t.o.v.
het preselectiedocument toegevoegd aan het PvE. Onderwerpen gemarkeerd met een “-“ zijn
t.o.v. de selectieleidraad vervallen.

+ In het preselectiedocument wordt expliciet gesteld dat intrekken of schorsen van
vergunningen alleen onderdeel is van de over te dragen taken, voor zover het verlengen en
continueren bederft. In het PvE is dit aangescherpt en expliciet opgenomen dat schorsen
en intrekken van vergunningen onderdeel is van de over te dragen taken, daar waar het
gaat om schorsen en intrekken op administratieve gronden en wanneer blijkt dat een
houder niet langer voldoet aan de voorwaarde(n) voor afgifte.

+ Aan perceel 3 is de applicatie IPEX II toegevoegd.

- Vervallen taken perceel 1:
o Vergunning voor collectief personenvervoer (cpv) en verwante taken worden

waarschijnlijl< per 1/2/2009 afgeschaft.

+ Extra taken in perceel 1:
o Verklaring van dienstbetrekking en verklaring ter beschikking stelling en aanverwante

taken komt in tegenstelling tot eerdere verwachtingen niet te vervallen.
o Dispensatie vaarbewijs; deze kleine taak is extra toegevoegd.
o Nadere detaillering; toevoeging aantal deelproducten.

Vervallen taken in perceel 2:
o Examen certificaat loods
o Verklaring module wetgeving

Het gaat hierbij om twee kleine taken die hoogstens één maal per jaar voorkomen.

Vervallen taken in perceel 3:
o Certificatie opleidingsinstantie luchtvaart; deze in omvang beperkte taak wordt niet

overgedragen (dit komt één maal per jaar voor).
o Het afnemen van theorie examens is reeds per 1 januari 2008 (via een Europese

aanbesteding) uitbesteed aan het CBR. Deze taak is ten onrechte in de
inkomstenprognose van dit perceel in het preselectiedocument opgenomen. De
inkomstenprognose wordt daarmee gemiddeld €K 957 lager.
In de Nota van Inlichting zal worden vermeld of de administratieve afhandeling van de
theorie-examens zal worden overgedragen.

o Praktijkexamen RT; reeds vervallen.

Procedure uit hoofdstuk 1 .F.7.
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