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Hoofdstuk A van Algemeen

A. 1. Om een volledige inschrijving te kunnen doen en tijd te besparen stellen wij het zeer op
prijs om het programma van eisen digitaal te ontvangen. Is het mogelijk het programma van
eisen overdracht taken digitaal te krijgen?

Antwoord vraag 1.
Zie bijgaand het Programma van Eisen in Microsoft Word.

A. 2. Kunnen de interne procedurebeschrijvingen/leidraden na toewijzing worden overgedragen
aan de ontvangende partij?

Antwoord vraag 2
Ja.

A. 3.Par. 1.B.1.sub B: “De ervaring leert dat de meest vragen opkomen in de meest intensieve
periode van voorbereiding van de offerte en dat zal voornamelijk na 15juli zijn. Bovendien
komen veel vragen op naar aanleiding van de gestelde vragen en vooral de antwoorden
daarop. Hoe wenst u dat wij omgaan met vragen die opkomen nadat wij de Nota van
Inlichtingen hebben ontvangen?”

Antwoord vraag 3
Het is niet mogelijk om nadere vragen te stellen

A. 4. Par. 1.B.6: “Kunt u toelichten waarom de Europese richtlijnen niet van toepassing zijn? Voor
zover ons bekend zijn die richtlijnen de basis voor het BAO, dat op deze aanbesteding van
toepassing is. Het Europese recht kan niet uitgesloten worden.”

Antwoord vraag 4
Het is het voornemen om taken en bevoegdheid bij attributie over te dragen.
Attributie is overdracht bij of krachtens wet. Er is dan ook geen sprake van een overeenkomst
die Europees moet worden aanbesteed. De “overeenkomst” die wordt gesloten met de
winnaar(s) van deze tender dient alleen ter overbrugging van de tijd die het kost om
overdracht van taken middels attributie te regelen. Deze bepaling (1.B.6) is voor alle
duidelijkheid opgenomen om misverstanden aan de zijde van de inschrijver(s) te voorkomen.

A. [5. Par. 1.B.7: “De gehele offerte zal commereel vertrouweljjk zijn en mag dan ook niet voor
andere doeleinden gebruikt worden dvoor de beoordeling in het kader van deze
aanbesteding.” Dienen wij dit nog ergens op de documenten te vermelden of is het gestelde
in deze vragenronden hiervoor voldoende?

Antwoord vraag 5
De inspectie zegt dit al toe in artikel 1.B.7.

A. 6. Par. 1.B.10.suh C: “Op welke wijze betrekt u de opmerkingen van een inschrijver met
betrekking tot het conceptcontract in de beoordeling van diens offerte?”

Antwoord vraag 6
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Er wordt alleen getoetst of de aanbieding geen afbreuk doet aan de eisen vermeld in de
concept overeenkomst. Er mogen immers geen voorbehouden worden gemaakt ten aanzien
van de eisen in de conceptovereenkomst.

De inspectie wil in het inhoudelijk voorstel de volgende onderwerpen behandeld zien:
• De positie van het over te dragen organisatieonderdeel;
• Onderdeel en positie van de organisatie-eenheid die de taken uitvoert ten opzichte van

de inschrijver die overneemt;
• De positionering naar de markt;
• Een beschrijving van het toekomstig management;
• Een uitgebreide beschrijving op welke manier invulling wordt gegeven aan alle eisen en

wensen genoemd in hoofdstuk 2

A. 16. Welke informatie wenst u terug te zien in:
• De positie van het over dragen organisatieonderdeel?
• Onderdeel en positie ten opzichte van de inschrijver die overneemt?

Antwoord vraag 16
Een beschrijving van de “positie van het organisatieonderdeel waar naar word overgedragen”
(lees de medewerkers, taken, enz.) maar ook “onderdeel en positie ten opzichte van de
inschrijver” moet medewerkers van de inspectie voldoende beeld geven welke plaats zij in de
toekomstige Organisatie krijgen.

Het is aan inschrijvers zelf om te bepalen welke informatie hier wordt verstrekt; de inspectie
benadrukt dat deze beschrijvingen van belang kunnen zijn bij de individuele besluitvorming
van medewerkers om te besluiten over te stappen.

A. 17. Voor de wens ‘locatie kantoor’ kan 3, 2 of 1 punt verkregen worden. Indien u hier het oog
heeft op de huidige kantoorlocatie van de inschrijver is het een onjuist criterium omdat het
zowel een selectiecriterium is als een discriminatoir criterium. Indien u hier het oog heeftop
de beoogde kantoorlocatie na gunning van de opdracht kan hooguit een wenselijk antwoord
ingevuld worden. De inschrijver die nog niet in Den Haag is gevestigd kan nog niet aangeven
dat hij dat zeker zal doen en hoe hij dat gaat realiseren. Hij kan hooguit verzanden in een
algemene beschrijving. Om die reden menen wij dat het criterium geschrapt zou moeten
worden. Graag uw reactie.

Antwoord vraag 17
Wij doelen hier op de toekomstige kantoorlocatie. De afstand tussen het huidige kantoor en
de toekomstige kantoorlocatie bepaalt het aantal te behalen punten. Inschrijver kan zeer
zeker wel aangegeven wat de toekomstige werkplek — bijvoorbeeld Den Haag — is. Het niet
nakomen van die toezegging kan een sanctie opleveren (en problemen in de uitvoering
omdat locatie een belangrijke factor is voor medewerkers in hun individuele besluit om de
overstap te maken). Dit gunningcriterium blijft dus gehandhaafd.

A. 18. Voor de wens ‘kwaliteitsborging’ vraagt u om ervaring met ISO of vergelijkbare normen.
Dit is naar ons oordeel een selectiecriterium en kan dus tijdens de gunning geen rol meer
spelen. Datzelfde geldt voor de eis ten aanzien van accreditatie. Graag uw reactie.

Antwoord vraagl8
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Binnen twee jaar na overdracht van de taken moeten de processen daarvan ISO gecertificeerd
zijn (zie eisen in 2.3.5) Aangezien dit een eis is kan dit niet tevens ook een gunningcriterium
zijn (wordt dus bij deze als gunningcriterium geschrapt)

Accreditatie van dezelfde processen is geen eis maar een wens en kan dus als
gunningcriterium worden gebruikt. Het aantal te behalen punten voor accreditatie voor 2012
wordt 8 punten. Ter voorkoming van misverstanden: het gaat er dus niet om dat uw huidige
Organisatie geaccrediteerd is maar dat de toekomstige Organisatie inclusief de overgedragen
taken tegen 2012 geaccrediteerd zal zijn. Niet nakomen van deze inspanningsverplichting kan
tot sancties leid en.

A.19. Zijn er bij Ministerie van V&W en/of de Inspectie V&W feiten of omstandigheden bekend
waarvan het Ministerie en/of de Inspectie V&W weet of vermoedt dat deze een negatieve
invloed kunnen hebben op de toekomstige volume- of tariefontwikkeling van de uit te
plaatsen productgroepen? Inschrijver zou graag een expliciet antwoord willen hebben op
deze vraag aangaande de volgende drie gebieden:
a. Wetgeving: Mogelijke toekomstige wijziging in relevante Nederlandse of internationale

wetgeving of uitvoeringsregels, waaronder (maar niet uitsluitend) mogelijke nieuwe of
gewijzigde Europese regelgeving;

b. f’4arktontwikkelingen. Zich aandienende of daadwerkelijke marktontwikkelingen,
waaronder (maar niet uitsluitend) technische ontwikkelingen die ertoe leiden of kunnen
leiden dat bepaalde fysieke toelatingsdocumenten (te onderscheiden van: de
onderliggende vergunningen) helemaal niet meer dan wel minder frequent behoeven te
worden afgegeven;

c. Wijziging in beleid voor de uitvoering van wetgeving. Plannen voor verandering van
bijvoorbeeld de geldigheidsduur van vergunningen voor bepaalde productgroepen.

Antwoord vraag 19 a,b,c
In 2006 is in het programma “Beter Geregeld” een doorlichting van de vergunningstelsels van
VenW gemaakt. Het ministerie heeft op basis hiervan de “quick wins” gerealiseerd. Voorts is
in het PvE de invoering van BCT reeds vermeld. In juni is de nota taxvisie naar de Tweede
Kamer gezonden (Snelkoppeling naar:
http://www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/nieuws/taxivisie.aspx). Dit heeft geen gevolge
voor de productieaantallen en omzet. Verder zijn voor zover bekend voor de korte termijn
geen wijzingen in beleid, technische ontwikkelingen of wet- regelgeving voorzien.
Voorts wordt verwezen naar de eisen/afspraken uit hoofdstuk 2.4.2. van het PvE.

Het kabinet streeft naar een verlaging van administratieve lasten en vermindering van
regeldruk voor bedrijfsleven en burgers. De Inspectie is niet bekend met wijzigingen in beleid
voor de uitvoering van de wetgeving, anders dan de nu reeds is besloten (zie antwoord la). In
het algemeen geldt dat momenteel is de wet- en regelgeving van VenW sterk internationaal
bepaald, zo ook de afgifte van certificaten. De internationale minimale eisen zijn strikt
geïmplementeerd en leveren naar huidige verwachting weinig tot geen speelruimte voor
verlaging van de administratieve lasten en vermindering van regelgeving.

A. 20. Zijn er bij IVW plannen bekend (van welke aard ook) om andere taken die thans bij de
Inspectie zijn belegd komende vijf jaar uit te plaatsen naar de private sector? Inschrijver ziet
graag dat bij de beantwoording van deze vraag onderscheid wordt gemaakt tussen:
a. huidige inspectie-taken van de Inspectie en
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b. (nog resterende) vergunningverlenende taken van de Inspectie;

Antwoord vraag 20
Nee. Overigens wijzen wij erop dat één van de aanleidingen voor de overdracht van taken is
de in het regeerakkoord afgesproken krimptaakstelling. Daarbij is een leidend motief dat IVW
zich wil concentreren op veiligheid en milieu. In de voorlichtingsbijeenkomst over het
preselectiedocument van 7 februari 2008 is vermeld dat in het domein scheepvaart de
certificerende taken (Inspectie en vergunningverlening)zullen worden overgedragen aan een
aantal klassenbureaus. Dit past in een traject van overdracht van certificerende taken aan
klassenbureaus. Tevens is gemeld dat een aantal certificerende taken (Inspectie en
vergunningverlening) in het domein binnenvaart zal worden gemandateerd aan een aantal
part:iculiere bureaus waaronder de klassenbureaus. Het daarop betrekking hebbende
visiedocument Binnenvaart is vorige maand door de Tweede Kamer aanvaard.

A. 21. Zijn er bij Ministerie van V&W feiten of omstandigheden bekent waarvan het Ministerie
weet of vermoedt dat deze ertoe zullen leiden dat de relevante Nederlandse of internationale
wetgeving of uitvoeringsregels zullen wijzigen waarbij die wijzigingen weliswaar geen
gevolgen hebben voor de volume- of tariefontwikkeling van de uit te plaatsen
productgroepen maar wel voor het kostenniveau of—meer algemeen--organisatie van de
winnende aanbieder?

Antwoord vraag 21
Zie antwoord op vraag 19.

A. 56. Zijn er bij Ministerie van V&W overige omstandigheden of ontwikkelingen bekend
waarvan het Ministerie weet of vermoedt dat die voor een partij die voornemens is de
vergunningverlenende taken ‘as is’ van de Inspectie over te nemen van substantieel belang
zijn?

Antwoord vraag 56
Anders dan algemene ontwikkelingen, waar een ieder zich van op de hoogte kan stellen, is dit
voor zover thans bekend niet het geval. Zie verder het antwoord op vraag 19 en 21.

A. 57. Worden de antwoorden op de vragen aan alle inschrijvers bekend gemaakt?

Antwoord vraag 57
Ja.

A. 58. Op 1 juli 2008 is A van naam gewijzigd in B. C is enig aandeelhouder van B. B voert de
directie, management en management ondersteunende diensten voor de bedrjfseenheden
en gelieerde organisaties. Kwaliteit vormt in alle opzichten de kern van het bestaan van B. B is
tevens de holding die enig aandeelhouder van Cl is geworden. Dient deze wijziging formeel
gemeld te worden en welke weg dient daartoe bewandeld te worden?

Antwoord vraag
Ja, formeel melden door het versturen van een brief aan de heer Heijnders. Voorwaarde is dat
de aanbieding wordt gedaan door dezelfde rechtspersoon of haar rechtsopvolger als in de
preselectiefase.
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A. 59. B is doende activiteiten binnen de voormalige A te herschikken en zo de focus van de
werkmaatschappijen te versterken. Vanuit deze optiek wordt overwogen de over te dragen
vergunningverlenende taken van IVW niet binnen de Organisatie Cl van B te plaatsen maar
binnen de instelling C2 van B. Het gestelde in het visiedocument dat voor de preselectiefase is
opgesteld is onverkort van toepassing op C2. Is een dergelijke wijziging acceptabel? Dient
deze wijziging formeel gemeld te worden en welke weg dient daartoe bewandeld te worden?

Antwoord vraag 59
In aanvulling op antwoord 58: voorwaarde is dat de rechtspersoon uit preselectie hoofdeljke
aansprakelijkheid accepteert.

A. 107. Zijn er kosten voor inschrijver verbonden aan de ondersteuning door IVW (bemensing
maximaal 5 fte) van het overgangsproces? Zo ja, dan ontvangen wij graag een opgave.

Antwoord vraag 107
Aan de inzet van de ondersteuning door de IVW in de transitiefase (maximaal 5 fte) zijn geen
kosten voor de inschrijver verbonden. Dit staat los van mogelijke afspraken over overname of
gebruik van ICT-systemen, waarover in 2.3.3.2. staat vermeld “zonder kosten voor de IVW”.

A. 115. Artikel 1 van de Overeenkomst betreft Boetes. Artikel H gaat over Overmacht. De
boeteregeling is zeer stevig. Kan nader uiteengezet worden hoe het sommatieproces zal
verlopen. Mag hier vanuit oogpunt van evenwichtigheid en redelijkheid uit afgeleid worden
dat de boeteregeling alleen van toepassing is op zeer grote toerekenbare tekortschietingen?

Antwoord vraaci 115
Zoals beschreven in 11.1. wordt eerst een ingebrekestelling uitgebracht en daarin een termijn
voor herstel geboden. Vanzelfsprekend moet de Inspectie een redelijke termijn voor herstel
geven. Het criterium “zeer groot” lijkt ons arbitrair en daarmee ongeschikt. Eenvoudiger is het
criterium wél of geen toerekenbare tekortkoming dat thans wordt gehanteerd.

A. 122. Er zijn een aantal doelstellingen gedefinieerd voor het project BCT, waaronder
vermindering van administratieve lasten voor taxiondernemer. Kan aangegeven worden wat
de besparing aan fte en bijkomende kosten is en daartegenover wat de omvang van de
beoogde vermindering van die administratieve lasten is?

Antwoord vraag 122
Vermindering van administratieve lasten betekent dat ondernemers (aanvragers van
vergunning) zelf minder administratieve handelingen hoeven te verrichten.

A. 126. Is het mogelijk een kopie te ontvangen van het document 3. Applicatie kaarten
boordcomputer taxi? Zo niet, is het mogelijk een deel in kopie te ontvangen bijvoorbeeld
hoofdstuk 3 Procesverloop?

Antwoord vraag 126
De documentatie ligt ter inzage bij de IVW. Kopieën van documenten kunnen worden
verstrekt na de voorlopige gunning.

A. 134. Wij overwegen met twee belangrijke contractanten, namelijk Cap Gemini en
GetronicsPinkRoccade tbv de uitwerking van onze aanbieding contact op te nemen. Is dit
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toegestaan? Wie zijn de contactpersonen bij genoemde partijen die wij alsdan hiervoor
mogen benaderen?

Antwoord vraag 134
Pas na de (voorlopige) gunning kan in overleg met de IVW contact worden opgenomen met
leveranciers.

A. 135. Voorwoord Dinsdag 30juli is de termijn voor het verzenden van de antwoorden op de
vragen van inschrijvers. Wordt hier bedoeld dinsdag 29juli of woensdag 30juli.

Antwoord vraag 135
Dinsdag 29juli 2008

A. 136. 1.B.6. Zou deze aanbesteding vallen onder de Europese aanbestedingsregels en zo nee,
waarom niet?

Antwoord vraag 136
Zie het antwoord op vraag 4.

A. 137. 1.B.9. Een aanbieding kan er toe leiden dat de aanbesteding geheel of gedeeltelijk wordt
ingetrokken. Wat wordt hier precies mee bedoeld? Wat zou de onderliggende argumentatie
kunnen zijn? Kan de aanbesteding ook worden ingetrokken indien er wel een passende
aanbieding voor alle drie de percelen is ontvangen? Zo ja, waarom?

Antwoord vraag 137
In beginsel staat het de inspectie vrij om te besluiten niet te gunnen. Vanzelfsprekend is het
de wens van zowel de inspectie als inschrijvers dat er wel wordt gegund. Niet uitgesloten kan
worden dat uit de aanbieding(en) blijkt dat er in strijd met artikel 1.B.1 sub A is gehandeld in
welk geval de aanbesteding geheel of gedeeltelijk (bijvoorbeeld voor een bepaald perceel)
moet worden gestaakt.

A. 139. 1.E.1. Wat beoogt de IVW te bereiken met de hoofdelijke aansprakelijkheid voor een
onderaannemer? Welke specifieke zorgen moeten hiermee weggenomen worden? Staat de
Inspectie open voor eventuele alternatieve oplossingen om deze zorgen te adresseren?

Antwoord vraag 139
De inspectie wil borgen dat er voldoende draagkracht aanwezig is om een faillissement te
voorkomen. Een alternatieve oplossing, indien gewenst, kan worden voorgesteld mits
hetzelfde resultaat wordt bereikt.

A. 140. 1.F.1. Wordt er, indien wijzigingen in het PvE worden aangebracht of als de
beantwoording van de vragen niet duidelijk is, een additionele mogelijkheid geboden tot het
stellen van vragen naar aanleiding van de wijzigingen of de beantwoording?

Antwoord rgJ40
Zie het antwoord op vraag 3.

A. 141. 1.F.2. Wat is de beoogde gunningsdatum?

6/11



Antwoord vraag 141
De beoogde datum voor voorlopige gunning is 1 oktober 2008, voor zover geen nadere
vragen aan aanbieders nodig zijn.

A. 142. 1.F.2. Wat is de beoogde contractondertekeningsdatum?

Antwoord vraag 142
Conform de desbetreffende passage uit het voorwoord van de conceptovereenkomst, 4
weken na voorlopige gunning.

A. 143. 1.F.6. Wat is de planning (datum, tijdstip, tijdsduur) voor deze eventuele presentatie? Wie
zullen er van de kant van de IVW bij zijn?

Antwoord vraag 143
De inspectie kan op dit moment nog geen exacte planning afgeven. De tijd nodig om de
inschrijvingen te kunnen beoordelen hangt af van het aantal en de kwaliteit van de ontvangen
inschrijvingen. Mocht de situatie zich voordoen dat er daadwerkelijk een presentatie gegeven
moet worden, dan wordt vooraf bekend gemaakt wat de samenstelling van de
beoordelingscommissie is en welke beoordelingscriteria gehanteerd zullen worden.

A. 144. 1.G.1. Een aanbieding dient verstuurd te worden in een dubbele envelop? Mag de
buitenste verpakking ook uit een doos bestaan in plaats van een envelop? Hoeveel
exemplaren moeten worden aangeleverd?

Antwoord vraag 144
Het mag ook een doos zijn. Een volledig getekend exemplaar voldoet. De inspectie zorgt zelf
voor de reproductie.

A. 145. 1.G.1. Wat is de format waarin de aanbieding verstuurd moet worden. Moet de
aanbieding ook elektronisch worden aangeleverd? Zoja in welke vorm (email, CD-rom, DVD,
USB stick)?

Antwoord vraag 145
Elektronisch gaarne tevens aanleveren op CD-rom (in dezelfde envelop of doos) en via E-mail.

A. 146. 2.1. De Inspectie geeft aan geen voorkeur te hebben voor een inschrijving voor één of
meerdere percelen. Echter welke voor- en nadelen ziet de Inspectie indien er voor alle 3 de
percelen door één partij wordt ingeschreven?

Antwoord vraag 146
Dit is niet relevant. Er is voor gekozen om de drie percelen afzonderlijk te gunnen waarbij de
kans bestaat dat er straks overgedragen gaat worden aan één, twee of drie inschrijvers.

A. 147. 2.1. Wie is na de overdracht verantwoordelijk voor de beroepsprocedures.

Antwoord vraag 147
De inschrijver aan wie is overgedragen.
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A. 155. 2.3.2. De inschrijver dient zich te conformeren aan huidige en toekomstige regelgeving
en internationale verdragen. Worden er nu al wijzigingen in Wet- en Regelgeving voorzien
die van invloed kunnen zijn op de over te dragen taken?

Antwoord vraag 155
Zie in deze het antwoord op vraag 19.

A. 162. 2.3.4.C. Derde bullet: welke inspanningsverplichting neemt de Inspectie op zich om de
inschrijver op de hoogte te brengen en te houden van mogelijke voorgenomen wijzigingen
tijdens de looptijd van de dienstverlening?

Antwoord vraag 162
In de conceptovereenkomst wordt een bepaling opgenomen dat PIJ het recht heeft minimaal
één maal per jaar overleg met het ministerie over mogelijke voorgenomen wijzigingen van
beleid en/of (inter)nationale wet- en regelgeving. Het spreekt voor zich dat VenW het belang
heeft dat inschrijver tijdig op de hoogte is van deze mogelijke wijzigingen. In dit verband is in
het PvE zelfs opgenomen dat VenW de inschrijver in geval van nieuwe taken of wijziging van
bestaande taken kan verzoeken om een uitvoeringstoets. Dit alles laat onverlet de eis derde
bullet uit 2.3.4.C van het PvE.

A. 168. 2.5. Welke ondersteunende activiteiten mogen we verwachten van dit team van 5 fte?

Antwoord vraag 168
Deze medewerkers betreffen de inzet van de ondersteuning door de IVW in de transitiefase.
Daartoe zal binnen de projectgroep taakoverdracht een subprojectgroep worden ingericht
waarin deze medewerkers zullen participeren. Deze medewerkers zijn counterpart voor de
medewerkers van de inschrijver en dragen onder meer zorg voor de ontvlechting en de
begeleiding van de overdracht van processen en medewerkers.

A. 169. 2.5. Hoe ziet de overdracht van werkzaamheden er uit, met name de overdracht van
openstaande aanvragen en de overdracht van bezwaren op al verleende vergunningen? Hoe
wordt de verantwoordelijkheid overgedragen?

Antwoord vraag 169
Hierover worden afspraken gemaakt bij de overeenkomst. De inschrijvers kunnen desgewenst
hiertoe een voorstel doen in het transitieplan.

A. 170. Hoofdstuk 3 Is het de inschrijver die op alle drie of op twee percelen inschrijft toegestaan
zich terug te trekken na 26 augustus 2008 als twee percelen of een perceel niet worden of
wordt toegekend?

Antwoord vraaci 170
Neen, aanbod en aanvaarding geldt per perceel.

A. 173. Hoofdstuk 4 Wensen Financiën. Klopt de interpretatie dat voor de verschillende niveaus
van tariefdaling evenveel punten worden toegekend? Of is het aantal punten cumulatief?
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Antwoord vraaQ 173
Het aantal punten dat verdient kan worden geld per wens. In totaal kunnen bij de categorie
wensen “tarieven” namelijk 25 punten worden verdiend., ndien aan alle drie de wensen is
voldaan.

A. 215. Hfdst 1.E.1 Mogen we ervan uitgaan dat voor het waarderen van de jaarlijkse waarde van
een onderaanneming alleen de terugkerende operationele kosten worden vergeleken met de
terugkerende operationele baten? M.a.w.: Eenmalige investeringen (m.n. transitie en evt.
transformatie van de overgedragen werkzaamheden) worden niet geacht onderdeel te zijn
van de jaarlijkse waarde van een onderaanneming.

Antwoord vraag 215
Ja.

A. 216. Voorblad Wat is de betekenis van de rood gekleurde markering “(PM)” in de tekst van de
concept overeenkomst?

Antwoord vraag 216
De conceptovereenkomst, met uitzondering van de daarin opgenomen bepaling inzake de
eisen van het PVE, zal worden aangevuld op basis van de aanbieding(en) van winnende
inschrijver(s) Vandaar P.M.

A. 217. Hfdst 5.B4.2. PIJ dient te waarborgen dat minimaal de huidige kwaliteit van uitvoering
van de taken door onder meer de taken uit te voeren binnen de eisen die in de wet- en
regelgeving zijn gesteld. Ook wordt onder d) gerefereerd aan internationale verdragen. Kan
worden bevestigd dat ten tijde van de contractsluiting uitsluitend de wet- en regelgeving en
internationale verdragen als bedoeld in bijlage A. van toepassing zijn. En, zo nee, welke wet
en regelgeving en internationale verdragen zijn dan nog meer van toepassing?

Antwoord vraag 217
Neen. Zoals beschreven in bijlage A staat hier slechts de belangrijkste wet- en regelgeving
vermeldt. De ogenschijnljke uitputtende opsomming geeft geen garantie dat geen wetten en
of regelgeving ontbreken.

A. 218. Hfdst 5.B8.1. Is VenW bereid om PIJ te vrjwaren voor aanspraken op basis van de
contracten zoals opgenomen in bijlage H voor zover die aanspraken gedeeltelijk of volledig
zijn gebaseerd op gebeurtenissen die (deels) plaats hebben gevonden voor de datum dat
partijen deze Overeenkomst zijn aangegaan?

Antwoord vraag 218
Ja, voor zover het aanspraken betreft ontstaan voor de ondertekening van de overeenkomst
en waarover PIJ geen invloed heeft of heeft kunnen uitoefenen en ook niet voor risico van PIJ
behoort te komen

A. 219. Hfdst 5.C3.1 en 5.C3.6 Kan VenW nader aangeven onder welke omstandigheid het
mandaat wordt ingetrokken en welke consequenties dit heeft voor PIJ? Zoals deze artikelen
nu zijn verwoord kan het mandaat voor elk gewenste reden worden ingetrokken.
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Antwoord vraag 219
Indien de inschrijver niet voldoet aan de mandaat voorwaarde of aan de overeenkomst treden
partijen in overleg. Het is niet de bedoeling dat VenW de taken terugneemt echter intrekken
van het mandaat kan daarentegen de ultieme sanctie zijn.

A. 221. Hfdst 5.E7. We willen graag meer inzicht in de spelregels die van kracht zullen zijn bij het
doen vervallen van / uitbreiden met delen van het vergunningenscala binnen de scope van de
overeenkomst.

Antwoord vraag 221
De hoofdregel is beschreven in Hfdst 2.4.2 van het PVE en de bepalingen uit paragraaf E,F en
K van de conceptovereenkomst.

A. 222. Hfdst SF2.4. Is VenW bereid nader te bepalen dat PIJ in het geval de Overeenkomst op
grond van 2.4 door VenW wordt gewijzigd, PIJ gerechtigd is de Overeenkomst op te zeggen?

Antwoord vraag 222
Dit is niet de strekking van de bepaling van de conceptovereenkomst.

A. 223. Hfdst 5.G2.1. Is VenW bereid de zinsnede ‘op een aanmerkelijk deel van het vermogen
van PIJ beslag wordt gelegd’ te schrappen, dan wel aan deze zinsnede toe te voegen ‘door
een derde en PIJ zonder succes heeft geprobeerd dit beslag door middel van een
gerechtelijke procedure op te heffen’?

Antwoord vraag 223
De inschrijver mag hierop reageren in zijn aanbieding.

A. 224. Hfdst 5.H2.1,2 2.3, 3.1.1 Is VenW bereid te verduidelijken dat deze artikelen enkel zien op
directe schade (en dus niet op indirecte schade) en de bedragen waarvoor PIJ aansprakelijk is,
resp. dient te vrjwaren, te maximeren?

Antwoord vraag 224
De bepaling heeft betrekking op zowel directe als indirecte schade. De bepaling van H.3.1 van
de conceptovereenkomst wordt als volgt gewijzigd: Indien PIJ toerekenbaar tekort schiet in de
nakoming van zijn verplichtingen is hij tegenover VenW aansprakelijk voor de door VenW
geleden dan wel te lijden directe schade en gevolgschade. PIJ is niet verplicht gevolgschade
aan VenW te vergoeden indien en voor zover deze per kalenderjaar groter is dan

€6.500.000, -voor perceel 1, €800.000, - voor perceel 2 en €1.100.000,- voor perceel 3

A. 225. Hfdst 5.K8.2 Op grond van de afspraken met haar verzekeringsmaatschappij is het PIJ
niet toegestaan inzicht te geven in polissen. Kan VenW ook akkoord gaan met de verstrekking
van een certificaat van verzekering?

Antwoord vraag 225
Conform de tekst van <8.2 volstaat een verklaring van de verzekeraar en een bewijs dat de
premies betaald zijn. In aanvulling hierop verlangen wij dat de verzekeringsmaatschappij
meldingsplicht heeft bij VenW, indien de verzekering tussentijds wordt aangepast.
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A. 226. Hfdst 5.K8.3. Verzekeraar van PIJ gaat slechts akkoord met onderhandse cessie bij
voorbaat. PIJ kan dan ook alleen deze verplichting overeenkomen en verzoekt u dit artikel
conform aan te passen.

Antwoord vraag 226
De vraag is onvoldoende duidelijk. Inschrijver kan hierop nader ingaan in zijn aanbieding.

A. 227. Hfdst 5.K13.1. Beoogd onderaannemers kunnen in het algemeen niet de volledige
aansprakelijkheid van de hoofdaannemer aanvaarden. Is VenW bereid de tweede zin van
K13.1 te schrappen, dan wel te beperken in omvang?

Antwoord vraag 227
Neen.

A. 241. Bij Gebruikskosten exploitatie hoofdapplicatie in de dataroom staat vermeld bij SAP Top2
via nota van inlichtingen”. In 2.2.3 van het programma van eisen wordt eveneens verwezen

naar de nota van inlichtingen. Wanneer is deze nota van inlichtingen beschikbaar?

Antwoord vraacj 241
De antwoorden op de aan de inspectie gestelde vragen worden 30juli 2008 middels een nota
van inlichtingen aan de inschrijvers toegezonden.

A. 242. De mogelijkheid tot vragen stellen sluit 15juli om 12.00 uur. De termijn voor het
aanbieden van een protocol sluit op 26 augustus om 12.00 uur. Bij de uitwerking van een
passende aanbieding kunnen zich problemen/keuzes voordoen waarop een nadere
vraagstelling richting IVW zinvol zijn c.q. een oplossing zou bieden. Welke mogelijkheden zijn
er, buiten de dataroom, om informatie in te winnen na 15juli?
Is het niet mogelijk en wenselijk de sluitingstijd voor vragen met bijvoorbeeld een maand op
te rekken?

Antwoord vraag 242
Zie antwoord vraag 3.
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BIJLAGE 10



Hoofdstuk B van Bijlage D

B. 10. Par. 2.3.6 bladzijde 22. Wat is op dit moment het aantal klachten en/of bezwaarschriften
ten aanzien van de verschillende documenten behorende tot perceel 2?

I/t)

ini1tI’Â’L•IIUIVt*TI

Perceel 1 bezwaar gegrond nog in in
behandeling beroep

taxi passen

2007 34 3 7 -

2008 23 1 5 1

taxi vergunningen

2007 12 4 3 1
2008 2 0 2 -

busvergunningen

2007 1 0 0 -

2008 0 0 0 -

Perceel 2 b&waar gegrond nog in in
behandeling beroep

vaarbevoegdheid
& monsterboek

2007 268 ca. 200 0 -

2008 59 36 12 -

Perceel 3 bezwaar gegrond nog in in
behandeling beroep

brevetverlening

2007 16 2

2008 4 0

2008 370 80

doorlooptijd awb-termijnen awb-termijnen

gem. kostprijs in 24 uur* nb
arbeidsuren

Erratum in PvE: In het PvE wordt gesproken over 655 klachten en bezwaarschriften voor 2008.
Dit is onjuist. De juiste prognose is 450 klachten en bezwaarschriften.

B. 11. Hoeveel procent van de aanvragen (VBB, MB en overige persoondocumenten) komt via
het loket, hoeveel procent komt per post en hoeveel procent komt op andere wijze?

Antwoord vraag 11
Zie antwoord vraag 44 a

2007

Totaal bezwaar & klachten

380 nb

* voor perceel 2 is de tijdsbesteding per bezwaar veel minder dan 24 uur.

1/7



B. 30. Wat zijn de normtijden per individueel product? De Inspectie geeft in het Programma van
Eisen op pagina 37 aan dat er gegevens beschikbaar zijn aangaande de normtijd die door een
medewerker benodigd is om één dossier te beoordelen en het product te maken. Graag
ontvangt de inschrijver alle gegevens die de Inspectie heeft met betrekking tot de normtijden
per product of productgroep. Deze informatie is van groot belang om de bewerkeljkheid per
product of productgroep in te kunnen schatten.

Antwoord vraag 30
Van de normtijden zijn geen harde gegevens voorhanden.

B. 44a. Proces van Aanvraag: welk percentage van de verzoeken tot vergunningverlening (of
documentafgifte) komt binnen via het internet, via de telefoon, via een eigen front-desk en
via een front-desk van derden (zoals Postkantoor)?

Antwoord vraag 44a
De volqende inschattinci is ciemaakt:

Perceel 1 70-80% J0% 10-20% <5%
Perceel 2 45-55% 30-40% 10-20%
Perceel 3 <5% 1 0% 85-95% 5-15 % 1 0%

B. 44b. Niet compleet dossier. Welke percentage van de verzoeken tot vergunningverlening
wordt in eerste instantie afgewezen vanwege foutieve c.q. incomplete data-of
gegevensaanlevering? Voor wiens kosten komt het herstel?

Antwoord vraag 44b
Aanvragen die na een vastgestelde periode niet compleet zijn worden in principe buiten
behandeling gesteld. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de aanvrager (< 5 % van het
totaal aantal aanvragen).

Aanvragen die op inhoudelijke gronden worden afgewezen leiden tot een negatieve
beschikking (<5% van het totaal aantal aanvragen).

Afhankelijk van de specifieke regeling worden leges geheven voor een aanvraag of voor de
afgifte van een product. In het eerste geval leidt ook een afwijzing op inhoudelijke gronden
tot het innen van leges.

B. 61. Waar staan de volgende afkortingen voor (uit de context kan worden opgemaakt dat het
(interne) afdelingen zijn) van IVW en wat is het werkterrein:
a. SSO — waarschijnlijk ICT
b. FPC — financiën planning control?
c. BJZ — beroep juridische zaken?

Antwoord vraag 61
- SSO is de Shared Service Organisatie Verkeer en Waterstaat.

Digitaal Telefoon Post Balie Balie (extern)
(intern)
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- FPC is een term die na de reorganisatie in 2005 is vervangen door “financiële
administratie (FA)”.

- BJZ is een term die na de reorganisatie in 2005 is vervangen door “juridische zaken (JZ)”.

B. 81. Op pagina 37 staat vermeldt dat het aantal te behandelen klachten en bezwaarschriften in
2008 naar schatting 655 zal zijn. Wat is de verdeling in het aantal klachten, bezwaarschriften
en beroepschriften? Wat is de tussenstand per 1juli 2008? Wat waren de aantallen in 2005,
2006 en 2007? In hoeverre werd in die jaren voldaan aan de norm niveau dienstverlening
‘klachten en bezwaarschriften < 1% van het aantal ingediende bezwaarschriften’ en
‘toegewezen bezwaarschriften < 5% van het aantal ingediende bezwaarschriften’?

Antwoord vraag 81
Zie antwoord vraag 10.

B. 82. Wat is de gemiddelde tijdbesteding voor de behandeling van een klacht en van een
bezwaarschrift? En wat is de gemiddelde doorlooptijd?

Antwoord vraag 82
Zie antwoord vraag 10.

B. 83. Kunnen we een kopie ontvangen van de klachten-, bezwaar en beroepsprocedure?

Antwoord vraan 83
De processen zijn ingericht conform vereisten in de awb.

B. 84. Op pagina 37 staat het algemene niveau dienstverlening vermeld voor levertijden: levertijd
= streefwaarde; minimaal 90% van de aanvragen dient binnen deze norm te vallen. Op
pagina’s 41 e.v. 48 e.v., 54, 56 e.v. en 59 staan de streefwaarde voor de levertijd per product
vermeld. Vaak wordt vermeld dat de streefwaarde gelijk is aan het actueel gemiddelde. Dit
betekent in statistische termen dat in de actuele situatie een hoog percentage niet voldoet
aan de norm levertijd = streefwaarde.
a. Is deze conclusie juist?
b. Kan worden aangegeven wat nu het percentage aanvragen is dat voldoet aan de norm?
c. Wat zijn zoal de redenen als niet wordt voldaan aan de norm?
d. Zijn er analyses beschikbaar met verbeteraanbevelingen om (beter) te voldoen aan de

normen?

Antwoord vraag 84
a. Nee (er is geen sprake van een normaalverdeling).
b. Minimaal 90% (zie PvE).
c. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door externe factoren onder meer door het wachten

op aanvullende informatie van externe bronnen of van de aanvrager
d. Er zijn geen analyses voor handen.

B. 94. Wat zijn de inkom5ten uit tarieven voor:
a. Wijzigen bijlage vergunning voor taxivervoer
b. Wijzigen bijlage vergunning voor collectief personenvervoer
c. Vergunning geregeld vervoer
d. Wijziging vergunning geregeld vervoer
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e. Wijziging naam onderaannemer
t Vergunning pendelvervoer
g. Transito vergunning
h. Attest eigen vervoer binnen de EU
i. Vergunning ongeregeld vervoer met bussen
j. Document (wit) Rusland
k. Instemming EU vergunning geregeld vervoer
1. Instemming EU geregeld transitovervoer

Antwopfdvraaci 94

Productie aantallen 2008 Aantal Tarief Inkomsten
wijziging vergunning voor taxivervoer (samenstelling v.o.f.) 175 €627 €109.725
wijziging vergunning voor taxivervoer (naam of adres) 300 € 90 €27.000
wijziging bijlage vergunning voor taxivervoer 40 €-
wijziging bijlage vergunning voor collectief personenvervoer 6 €-
Vergunning geregeld vervoer 0 € 1.432
wijziging vergunning geregeld vervoer 5 €716 €3.580
wijziging naam onderaannemer 10 €179 €1.790
Vergunning pendelvervoer 0 €716 €-
Transito vergunning 1 €895 €895
Attest eigen vervoer binnen de EU 25 € 90 €2.250
Vergunning ongeregeld vervoer met bussen 5 € 90 €450

B. 118. Wat is de status van KAUS? Is het systeem (vrijwel) gereed? Is de verwachting dat dit
systeem per 1 oktober 2008 daadwerkelijk gereed is? Wanneer zal KAUS worden
geïntroduceerd?

Antwoord vraag 118
KAUS digitale tachograaf is volledig operationeel sinds september 2005.
KAUS BCT: De status van het kaartaanvraag- en uitgiftesysteem voor de
boordcomputerkaarten is dat dit in ontwikkeling is. De verwachting is dat het systeem niet per
1 oktober 2008 volledig gereed is. Het systeem zal bij inwerkingtreding van de regelgeving
geïntroduceerd worden.

B. 120. Wat is thans de bestede tijd per producteenheid?

Antwoord vraaQ 120
Zie antwoord vraag 30.

B. 123. Loopt het project BCT volgens tijdschema en kan verplichting nog steeds vanaf tweede
kwartaal verwacht worden? Kan inschrijver er van uitgaan dat de werkzaamheden volgens de
processchema’s chauffeurspas taxi en ondernemersvergunningen personenvervoer (p. 45 en
46 van PvE) vanaf die datum beide afgebouwd gaan worden? Zie ook de voetnoot bij de tabel
op p. 40 van liet PvE.

Antwoord vraao 123
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Het project verloopt nog volgens schema. Wij gaan er vanuit dat de regelgeving in het
tweede kwartaal van 2009 inwerking treedt.

Voor het vormgeven van het aanvraag- en uitgifteproces hebben de processen van
chauffeurspassen en digitale tachograafkaarten als voorbeeld gediend. Voor de
chauffeurskaart geldt dat de werkzaamheden voor de medewerkers grotendeels
overeenkomen met de werkzaamheden voor de huidige chauffeurspas. De werkzaamheden
die samenhangen met de uitgifte van ondernemers-, keurings- en inspectiekaarten zijn
vergelijkbaar met de werkzaamheden die uitgevoerd worden voor de uitgifte van bedrijfs-,
werkplaats- en controlekaarten voor de digitale tachograaf. De uitgifte van de systeemkaart is
nieuw. Voor de chauffeurspas geldt dat deze bij inwerkingtreding komt te vervallen en
vervangen wordt door de chauffeurskaart.

B. 127. Op pagina 37 PvE is een loketfunctie gedefinieerd en zijn openingstijden voor een balie
vermeld. Zijn er nadere eisen aan de vestigingsplaats van de balie? Mag de functie onder
verantwoordelijkheid van inschrijver worden uitbesteed?

Antwoord vraa 127
De balie (loket) moet goed bereikbaar zijn voor de doelgroepen. Er bestaan in het PvE geen
belemmeringen voor het uitbesteden van deze functie.

B. 128. De baliefunctie wordt niet beschreven; kan hier nadere informatie over komen (bezetting,
aantal bezoeken, aard van de producten en processen, etc.)

Antwoord vraag 128
Proces balie: aanvragen van een deel van de producten kunnen hier worden ingeleverd. De
baliemedewerker zorgt voor ontvangst. Veel producten kunnen middels pin/creditcard
worden afgerekend. De medewerker zorgt voor het doorgeven van aanvragen naar
betreffende afdeling. Een beperkt aantal producten kan ook worden afgehaald.
Aantal bezoekers: ca 10-20 bezoekers per dag (perceel 1 ca 5%, perceel 2 ca 90%, perceel ca
5%). De balie wordt bezet door 1 medewerker.

B. 133. Zijn er piekbelastingen in de werkzaamheden van perceel 1? Per jaar, per maand, per
week en/of per dag van de week? Is er sprake van seizoenspatronen of van
jaarwisselingspiekdrukte of dergelijke?

Antwoord vraag 133
Een aantal producten kent een cyclisch verloop over de jaren heen. Dit is opgenomen in de
prognoses in bijlage D van het PvE.

B. 154. 2.3.2. Conformiteit aan regelgeving. Betreft dit ook beleidsregels van IVW (zie
beleidsregel vakbekwaamheid taxivervoer en beleidsregel toetsing vergunningen
personenvervoer aan de wet BIBOB in Bijlage A)

Antwoord vraaq 154
Ja.

B. 176. Bijlage C (blz.40 pve). Voor wijziging vergunning taxivervoer (627, 90, 0) zijn nogal
uiteenlopende tarieven. Is een globale inschatting te geven hoe vaak welk tarief voorkomt?

5/7



Antwoord vraag 176
Zie antwoord vraag 94.

B. 177. Bijlage D. De tabel met tarieven op pagina 40 komt niet 1 op 1 overeen met de tabel met
producten op pagina 40. Zijn van de ontbrekende producten de productie aantallen
voorhanden?

Antwoord vraag 177
Zie antwoord vraag 94.

B. 178. 2.1.2. Wie is verantwoordelijk voor de omwisseling van de chauffeurs passen bij de
invoering van de taxi boordcomputer of kunnen de kosten van omwisseling worden
doorbelast naar de gebruiker?

Antwoord vraag 178
Over verantwoordeljkheidsverdeling zullen in de overeenkomst nadere afspraken worden
gemaakt. Een van de bepalende elementen is het moment van invoering van de BCT.

In principe komen de kosten voor rekening van IVW. Hierover zullen nadere afspraken worden
gemaakt.

B. 179. 2.1.2. Waarom is streefwaarde levertijd voor het verlenen van een chauffeurskaart twee
weken en voor het verlengen van de chauffeurskaart zes weken?

Antwoord vraag 179
In de eerste situatie kunnen taxichauffeurs hun beroep niet uitoefenen. Daarom dient de
chauffeurskaart snel verstrekt te worden.

Het verlengen van een kaart, kan de chauffeur 3 maanden voor afloop van zijn huidige kaart
in gang zetten. Een langere levertijd is daarom redelijk; een chauffeur kan zijn beroep (blijven)
uitoefenen indien hij tijdig de aanvraag voor een nieuwe kaart start.

B. 182. 2.1.3. In welke gevallen vindt handmatige beoordeling plaats van de aanvraag
tachograafkaarten? En hoeveel gevallen betreft dit op jaarbasis?

Antwoord vraaci 182
Handmatige beoordeling vindt onder meer plaats wanneer door de aanvrager opgevoerde
gegevens niet overeenstemmen met gegevens uit basisregisters (GBA, rjbewijsregister, KvK).
Het betreft circa 15-25% van de aanvragen.

B. 183. Bijlage D. De tabel met tarieven op pagina 62 komt niet 1 op 1 overeen met de tabel met
producten op pagina 61. Zijn de productie aantallen van het VBB product verder onder te
verdelen?

Antwoord vraag 183
Deze productieaantallen worden niet op subproductniveau geregistreerd, daardoor is een
verder uitsplitsing niet te geven.
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B. 184. (blz. 66/67) Bij perceel 3 (met name bevoegdheid vliegend personeel) is de prognose
hoger dan in afgelopen jaren gerealiseerd. 1. welke ontwikkelingen liggen hier aan ten
grondslag en waar is de inschatting op gebaseerd? 2. zal dit gevolgen hebben voor de kosten
(bijv. hoeveelheid werknemers) en zoja om welke ordegrootte gaat het?

Antwoord vraag 184
De afgifte van de bewijzen van bevoegdheid vliegend personeel is gerelateerd aan de
(verwachte) economische groei. Veelal is daarbij een na-iji effect te zien, als gevolg van het na
een paar jaar afronden van de vliegopleiding.
Er worden hierdoor geen gevolgen verwacht gezien de relatief kleine stijging van de
productieaantallen.

B. 246. De productcategorieën sluiten niet een op een met de tarievenlijst. Betekent dat er geen
productie was voor de niet genoemde vergunningen uit de tarieflijst?

Antwoord vraag 246
Zie antwoord vraag 94 en vraag 177.

B. 247. Wat is de reden waarom de chauffeurspas taxi verlenen en verlengen in 2010 zo sterk
stijgt?

Antwoord vraag 247
In 2010 zal een groot deel van de houders van een chauffeurspas zijn/haar pas weer moeten
verlengen. Vanaf eind 1999 is de Inspectie gestart met het afgeven van de chauffeurspas. De
chauffeurspas is 5 jaar geldig en daarom zal er om de 5 jaar een verlengingsgolf te
verwachten zijn.

B. 248. Wordt bij de productieaantallen bij chauffeurspas taxi + verlengen bedoeld verlenen of
verlengen en wordt daarmee de inkomstenraming het vermelde aantal maal € 50?

Antwoord vraag 248
Ja.
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Hoofdstuk C van Contracten

C. 51. Bevat Bijlage C van het Programma van Eisen de uitputtende lijst van (geteld: elf)
contracten welke dienen te worden overgenomen dan wel afgekocht?

Antwoord vraag 51
Ja.

C. 52. Van de contracten bedoeld in vraag 51, kan de Inspectie aangegeven of de uitvoering van
die contracten thans geschiedt conform hetgeen daarover door de Inspectie met de
leveranciers is afgesproken en zo nee, welke problemen of tekortkomingen zich bij de
uitvoering van die contracten voordoen?

Antwoord vraag 52
De uitvoering geschiedt conform de afspraken tot nu toe, zonder noemenswaardige
problemen of tekortkomingen.

C. 53. Kan de Inspectie aangeven wat de planning is van de Inspectie om de bij vraag 52
bedoelde problemen en/of tekortkomingen op te lossen en wat de inschatting is van de
Inspectie van de daarmee gepaard gaande additioneel te maken kosten (voor zover die
kosten niet reeds zijn opgenomen in het bedrag dat is aangegeven met de kop ‘Openstaande
Verplichting (juni 2008)’?

Antwoord vraag 53
Niet van toepassing.

C. 54. Van een aantal contracten genoemd in Bijlage C van het Programma van Eisen is
aangegeven “Informatie: Nog niet bekend”. Dit is begrijpelijk aangezien het hier de in
ontwikkeling zijnde Boord Computer Taxi betreft. Echter, het is de mening van “partij” dat
bezwaarlijk van haar kan worden verwacht dat zij nu instemt gebonden te zullen zijn aan
contracten waarvan zij de inhoud thans niet kent. Een voorbehoud door “partij” zou hier op
zijn plaats zijn, ware het niet dat een voorbehoud op een eis tot diskwalificatie in de
procedure leidt. Kan de Inspectie aangeven hoe zij in deze situatie tot een redelijke oplossing
kan komen?

Antwoord vraag 54
Na de datum van ondertekening van de overeenkomst wordt de winnende partij betrokken cq
partner bij de totstandkoming van de nog te sluiten contracten. Van de contracten die
mogelijk nog voor deze datum zullen worden ondertekend dan wel in verre staat van
voorbereiding zijn, zal het inkoopplan, de offerte of het concept voor de inschrijvers ter inzage
worden aangeboden. Voor zover thans bekend betreft dit alleen het contract met SDU over
productie van BCT-kaarten.

C. 55. In welke mate en op welk moment in de procedure zal het een aanbieder toegestaan zijn
de voorwaarden van over te nemen everanciercontracten te heronderhandelen met die
leveranciers?

Antwoord vraag 55

1/5

1



Direct na gunning staat het de aanbieder Vrij samen met de inspectie in overleg te treden met
de leveranciers.

C. 99. Digitale tachograafkaarten gaan niet voor Luxemburg uitgegeven worden, wel is er nauwe
samenwerking en dienstverlening aan Luxemburg in productiefase en zullen zaken die voor
beide landen van nut zijn door inschrijver opgepakt moeten worden. Is een budget of
vergoeding voor inschrijver beschikbaar ter dekking van te besteden tijd en te maken kosten?

Antwoord vraag 99
Zie antwoord vraag 249.

C. 100. Welke contracten zijn binnenkort aan verlenging toe en wat gaat dat voor de
exploitatiekosten betekenen?

Antwoord vraag 100
In bijlage C van het PvE staat dit aangegeven. De gevolgen voor de exploitatiekosten zijn
onbekend.

C. 109. Bij diverse contracten ontbraken bijlagen op het moment dat inschrijver deze ter inzage
had. Wanneer zijn deze bijlagen wel beschikbaar en kan er kennis van genomen worden?
Graag zouden wij alsnog inzage hebben in de betreffende bijlagen.
a. Bij de overeenkomst met Capgemini nr. 4500011857 ontbreken de bijlagen, waaronder:

Bijlage 1 offerteaanvraag d.d. 15/2/2008, Bijlage 2 offerte d.d. 7/4/2008.
b. Bij overeenkomst 0303 ontbreken alle bijlagen, waaronder: offerteaanvraag, offerte, plan

van aanpak, tijdschema, kosten, functioneel ontwerp en nadere overeenkomsten.
bl.Wat is er al betaald in het kader van bovengenoemde overeenkomst?
b2. Zijn er kosten verbonden aan de in bovengenoemde overeenkomst genoemde

licenties?
c. Bij overeenkomst nr. 4500041199 ontbraken de bijlagen, evenals overeenkomst S32449.1

en 532449.3 alsmede de SLA, overeenkomst nr. 70213.
d. Bij de overeenkomst met SDU Identification BV nr. 4500011859 ontbreken de bijlagen,

waaronder bijlage S Specificaties en bijlage 12 Prijzen. Ook zouden wij graag het bij de
overeenkomst behorende Projectplan inzien.

e. Bij de overeenkomst met Postkantoren NV nr. 4500011863 ontbreken de bijlagen.
f. Bij de overeenkomst met GetronicsPinkRoccade ontbreken de bijlagen,waaronder bijlage

10 Kosten.

Antwoord vraag 109
De contracten, aangevuld met bijlagen worden ter inzage gelegd. Voor de procedure zie
antwoord op vraag 69.

C. 110. In Bijlage C van het PvE wordt onder Sapnummer 45000109212 aangegeven dat voor
deze overeenkomst een opzegtermijn geldt van drie maanden. Is de constatering dat
tussentijdse opzeciging niet mogelijk is, behoudens invoering van de BCT, juist?

Antwoord vraag 110
Relevante overeenkomst ligt ter inzage. Het is aan inschrijver zelf om te constateren onder
welke voorwaarden tussentijdse opzegging mogelijk is.
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C 111. In Bijlage C onder Sapnummer 4500098067 wordt vermeld dat de opzegtermijn 3
maanden bedraagt bij invoering van BCT. Is de constatering juist dat tussentijdse opzegging,
behoudens bij invoering van BCT, niet mogelijk is?

Antwoord vraag 111
Relevante overeenkomst ligt ter inzage. Het is aan inschrijver zelf om te constateren onder
welke voorwaarden tussentijdse opzegging mogelijk is.

C. 112. In Bijlage C Sapnummer 4500011859 is een opzegtermijn van drie maanden vermeld. Is
de constatering juist dat tussentijdse opzegging, behoudens wetswijziging t.a.v. de digitale
tachograaf, niet mogelijk is?

Antwoord vraag 112
Relevante overeenkomst ligt ter inzage. Het is aan inschrijver zelf om te constateren onder
welke voorwaarden tussentijdse opzegging mogelijk is.

C. 113. In Bijlage C Sapnummer 4500011863 is een opzegtermijn van zes maanden vermeld. Is
de constatering juist dat tussentijdse opzegging in beginsel, behoudens wetswijziging t.a.v. de
digitale tachograaf, niet mogelijk is?

Antwoord vraag 113
Relevante overeenkomst ligt ter inzage. Het is aan inschrijver zelf om te constateren onder
welke voorwaarden tussentijdse opzegging mogelijk is.

113a. Deze overeenkomst eindigt, behoudens verlenging, in november 2008. Is deze
overeenkomst inmiddels voor vijf jaar verlengd?

Antwoord vraag 113 a
Nee, het contract is nog niet verlengd.

Erratum in PvE: Conform artikel 18 van de overeenkomst is deze ingegaan op de eerste dag
dat er tachograafkaarten voor distributie werden aangeboden. Dit was op 21 februari 2005.
Het contract eindigt 5 jaar later (20 februari 2010). Juli 2009 kan de overeenkomst worden
verlengd met 5 jaar. De maximale looptijd duurt tot 20 februari 2015.

C. 114. In Bijlage C Sapnummer 4500011862 is een opzegtermijn van drie maanden vermeld. Is
de constatering juist dat tussentijdse opzegging in beginsel, behoudens wetswijziging, niet
mogelijk is?

Antwoord vraag 114
Relevante overeenkomst ligt ter inzage. Het is aan inschrijver zelf om te constateren onder
welke voorwaarden tussentijdse opzegging mogelijk is.

C. 116. Het is ons niet helemaal duidelijk wat de totale overnameprijs is van de contracten. Het
lijkt in ieder geval onwaarschijnlijk dat dit de “openstaande verplichting (juni 2008)” is. Kan dit
nader worden gepreciseerd?

Antwoord vraag 116
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Klopt, de overnameprjs/afkoopsom is niet vastgelegd, deze zal in overleg met de leverancier
moeten worden vastgesteld.

C. 174. Bijlage C. Wat wordt precies bedoeld met: openstaande verplichting (juni 2008)

Antwoord vraag 174
Openstaande verplichting is het bedrag dat in de financiële administratie van de IVW is
opgenomen voor de verwachte uitgaven tijdens de resterende looptijd van het contract. Dit
wil niet zeggen dat dit bedrag daadwerkelijk wordt uitgegeven in die periode.

C. 175. Bijlage C. Bijlage C bevat de over te nemen contracten en beperkt zich tot contracten
betreffende perceel 1. Betekent dit dat er geen contracten binnen perceel 2 en 3
overgenomen dienen te worden?

Antwoord vraag 175
Ja.

C. 228. Het contract met SDU m.b.t. de productie van kaarten DT (Sapnummer 45000118549)
bevat een opzeggingsclausule die verband houdt met bezwaar aangetekend door Giesecke en
Devrient N.V. tegen de gunning aan SDU. Loopt deze zaak nog?

Antwoord vraag 228
Deze zaak is inmiddels afgesloten.

C. 229. 0p enig moment lijkt de facturering van GPR aan IVW m.b.t. certificaten in verband met
DT te zijn omgelegd via SDU. Wat is hiervan de achtergrond en wat betekent dit in termen
van afspraken/verplichtingen tussen beide genoemde partijen (voor zover deze van belang
zijn in verband met mogelijke overname/afkoop van de betreffende contracten)?

Antwoord vraag 229
De levering van de tachograafkaarten diende synchroon te lopen met de levering van de
certificaten. Omwille van de logistieke eenvoud is er voor gekozen om beide activiteiten via
SDU te laten verlopen waarbij certificaatkosten tussen SDU en GPR worden verrekend.
De inspectie heeft een contract met GPR mbt certificaten. De betaling van de certificaten aan
GPR loopt via SDU zo lang het contract van kracht is. Het is onbekend of dit van belang is
voor de mogelijke overname/afkoop van de betreffende contracten.

C. 230. De informatie m.b.t. de contractduur van het contract met Postkantoren BV (distributie
en uitgifte kaarten DT, mcl. face to face check (Sapnummer 4500011863)) lijkt erop te wijzen
dat de optionele verlenging inmiddels heeft plaatsgevonden. Is deze conclusie juist en is de
verlenging daarmee onomkeerbaar geëffectueerd?

Antwoord vraag 230
Zie vraag antwoord 113a.

C. 231. Wij zouden graag de bijlagen bij het contract met GPR (Uitgifte en beheer van de
elektronische certificaten t.b.v. kaarten DT (Sapnummer 4500011862)) willen inzien. Kunnen
het Projectplan, de SLA, de Administratieve Organisatie, de Documentatie, de Beschrijving ICT
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Ondersteuning, het Productieproces, de Beschrijving Afgiftesysteem en eventuele NO’s, in de
data room worden opgenomen?

Antwoord vraag 231
De contracten, aangevuld met bijlagen liggen ter inzage. Voor de procedure zie antwoord op
vraag 69. De overige documentatie is niet in te zien.

C. 232. Wij zouden graag de CA Policy en Certificate Practise Statement (CPS) inzien. Kunnen
deze documenten worden opgenomen in de dataroom?

Antwoord vraag 232
Nee, de CA Policy en het Certificate Practise Statement zijn nog niet gereed.

C. 233. Is de MSCA (gecontracteerd d.m.v. het contract met GPR (Uitgifte en beheer van de
elektronische certificaten t.b.v. kaarten DT (Sapnummer 4500011862)) uitsluitend ingericht
t.b.v. DT, of worden ook andere doelgroepen bediend?

Antwoord vraag 233
De MSCA is uitsluitend ingericht t.b.v. DT-kaarten (met een aparte omgeving t.b.v.
Luxemburg). Bij de aanbesteding destijds is echter rekening gehouden met een uitbreiding
ten behoeve van BCT.
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BIJLAGE 12



Hoofdstuk F van Financiën

F. 12. De applicatie t.b.v. perceel 2 (SAP) kan niet worden overgedragen. De overige
(hoofd)applicaties kunnen om niet worden overgenomen. M.b.t. perceel 2 geeft dit dus een extra
kostenpost. Het is blijkens het PvE wel mogelijk de huidige applicatie tijdelijk te gebruiken.

a. Wat mogen we in dit verband beschouwen als tijdelijk?

Antwoord vraag 12 a.
Zie het antwoord op vraag 206

b.Zijn er kosten aan dit tijdelijke gebruik verbonden (lijkt in relatie tot het voorgaande (het
omniet verstrekken van de overige (hoofdapplicaties in de andere percelen niet logisch)?

Antwoord vraag 12 b.
Kosten voor het tijdelijk gebruik van SAP zijn:
De 1e 4 maanden na overdracht: € 8.500 per maand.
De 2e 4 maanden na overdracht: € 14.500 per maand.
Vanaf 8 maanden na overdracht: € 20.500 per maand.

c. Indien toch sprake is van kosten, aan welke bedragen moeten we dan denken?

Antwoord vraag 12 c.
De inspectie brengt voor het gebruik van de kantoorautomatisering € 187,50 per pc per maand in
rekening.

F. 22. Op welke wijze en aan de hand van welke criteria zal de Minister de maximum tarieven
vaststellen?

Antwoord vraag 22:
De minister gaat bij het vaststellen van de tarieven uit van het kabinetsbeleid dat tarieven
kostendekkend moeten zijn. Momenteel stelt de minister de tarieven vast op voorstel van de
Inspectie. De inspectie doet dit voorstel nadat de inspectie over de voorgenomen tariefswijziging
overleg heeft gehad met de beleidsdirecties en brancheorganisaties.

Na drie jaar zal de minister het maximum tarief vaststellen. Inschrijvers die voornemens zijn te
voldoen aan één of meerdere wensen uit het 2.4.3. van het PvE, zullen in de aanbieding aangeven
hoeveel procent de tarieven lager zijn dan in verhouding tot 2008. Op basis van deze garantie zal
het maximumtarief worden vastgesteld.
Voor inschrijvers die niet ingaan op deze wensen, geldt dat het maximumtarief wordt vastgesteld
op basis van de voorstellen inzake tariefhoogte in de aanbieding voor de eerste drie jaren na
overdracht of de tariefontwikkeling in deze periode. In het in de conceptovereenkomst genoemde
protocol kunnen voor de ontwikkeling voor het maximum tarief meerjarige afspraken worden
gemaakt.
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F. 23. Wat zijn de principiële (onderliggende) uitgangspunten die aan het/de (in vraag 22)
genoemde proces en criteria ten grondslag zullen liggen?

Antwoord vraag 23
Zie beantwoording vraag 22.

F. 24. Op welke wijze worden de gerechtvaardige belangen van de winnende aanbieder
meegenomen in de hierboven genoemde proces en (onderliggende) uitgangspunten? Daarbij
zou partij in ieder geval de volgende vragen beantwoord willen zien:

a.Infiatiecorrectie: heeft de winnende gegadigde de mogelijkheid de tarieven jaarlijks met
minimaal een nader te bepalen infiatiecorrectie-factor naar boven aan te passen?

Antwoord vraag 24a
Zie beantwoording vraag 22.

b. Winstoogmerk: zal de winnende aanbieder te allen tijde in staat worden gesteld een marge te
behalen op de overgedragen taken die behalve haar kosten dekt, tevens minimaal een redelijke
risicodekking c.q. rendement oplevert?

Antwoord vraag 24b
In beginsel zal de winnende aanbieder in staat worden gesteld een marge te behalen. Zie ook
beantwoording vraag 22.

c. Toekomstige Heffingen: Zullen de (maximale) tarieven door de Minister kunnen worden
verhoogd met het bedrag van de mogelijke toekomstige heffingen die vanwege de overheid
worden opgelegd bij afgifte van vergunningen (zoals belastingen, bijzondere rechten of
anderszins)?

Antwoord 24c
Niet duidelijk is wat hier wordt bedoeld. Zie ook beantwoording vraag 22.

d. Geen verplichte kruissubsidie: Zullen de maximale tarieven in ieder geval zodanig worden
vastgesteld dat voor elke individuele productgroep een tarief kan worden gerekend dat de kosten
van de vergunning- of documentafgifte dekt?

Antwoord 24d
In beginsel wel. Zie ook beantwoording vraag 22.

e. Nultarief Indien er toch sprake is van diensten met een nultarief terwijl voor die specifieke
diensten wel significante kosten worden gemaakt, is het juist om aan te nemen dat deze kosten
zullen mogen worden doorberekend middels een nog vast te stellen omslagsleutel aan de
overige productgroepen?

Antwoord 24e
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Zie antwoord op vraag 24d.

t Gevolgen Vervallen Vergunningverplichting. Indien een kostengeoriënteerde systematiek
wordt gehanteerd voor het bepalen van de tarieven, is hetjuist om aan te nemen dat uit die
systematiek volgt dat indien een bepaalde vergunningverplichting vervalt terwijl er daarmee geen
kosten voor partij verdwijnen, die kosten volgens een nader te bepalen omslagsleutel mogen
worden omgeslagen over de andere producten (en er op die wijze geen sprake zal zijn van
‘ongedekte’ kosten)?

Antwoord 24f
Zie antwoord op vraag 24d.

g. Kosten Transitiefase. Op pagina 25 van het PvE vermeldt de Inspectie dat “geen kosten in
rekening mogen worden gebracht voor de transitiefase”. Partij gaat er vanuit dat hiermee door de
Inspectie bedoeld wordt dat geen zodanige kosten aan de Inspectie in rekening mogen worden
gebracht maar dat hiermee niet wordt bedoeld dat de winnende aanbieder de kosten van de
transitiefase niet mag meenemen als kosten welke een rol spelen bij de vaststelling van
(toekomstige) tarieven. Partij vraagt de Inspectie deze interpretatie te bevestigen;

Antwoord 24g
Deze interpretatie is juist.

h. Bezwaar/beroep. Indien partij zich niet kan vinden in de door de Minister vastgestelde
maximale tarieven, bijvoorbeeld omdat die gemaximeerde tarieven haar niet in staat stellen om
de kosten die zij maakt voor het uitvoeren van de vergunningverlenende taken te dekken, wat
zullen de mogelijkheden voor partij zijn om tegen die vastgestelde maximale tarieven bezwaar te
maken of beroep aan te tekenen?

Antwoord 24h
Tegen een door of namens de minister bij ministeriele regeling vastgesteld tarief kan door de
entiteiten waaraan bevoegdheden geattribueerd zullen worden geen bezwaar gemaakt worden.
Het is op grond van de Algemene wet bestuursrecht namelijk niet mogelijk om bezwaar te maken
tegen een ministeriële regeling.

F. 25. In paragraaf 2.4.3 van het PvE wordt aangegeven dat “de Minister van V&W naar verwachting
per 1januari 2009 nieuwe tarieven zal vaststellen in de richting van volledige
kostendekkend heid”.

a. Hoe dient partij de toevoeging in de vorige zin van de woordcombinatie ‘in de richting van’ te
duiden?

Antwoord vraag 25a
Bij het vaststellen van de tarieven streeft de Minister naar volledig kostendekkende tarieven. Dit
zal naar verwachting op 1 Januari 2009 nog niet in alle gevallen volledig worden gerealiseerd. (Zïe
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ook beantwoording vraag 22).

b. Welke zijn de met name te noemen ontwikkelingen of omstandigheden die ertoe kunnen
leiden dat bedoelde vaststelling van nieuwe tarieven door de Minister niet zullen leiden tot
volledige kostendekkendheid?

Antwoord vraag 25b
Zie ook beantwoording vraag 22.

F. 26. Hoe wijkt de methodiek voor het bepalen van de ‘kostendekkendheid’, als bedoeld door de
Inspectie in het PvE (zie vraag 25), af van de methodiek die daarvoor in het bedrijfsleven
gebruikelijk is? Zo is het in het bedrijfsleven-bijvoorbeeld-gebruikelijk om investeringen te
activeren (en een post voor afschrijvingen op te nemen in de winst- en verliesrekening).

Antwoord vraag 26
De inspectie functioneert als een baten-lastendienst van Verkeer en Waterstaat. Dit betekent dat
het ook voor de inspectie gebruikelijk is om rekening te houden met afschrijvingen. Deze
afschrjvingskosten vormen een onderdeel van de kosten en worden derhalve meegenomen in de
tariefberekeningen.

F. 27. Gedurende ‘transitiefase’ (p. 22 van de Leidraad) dient de Minister vooraf goedkeuring te
geven voor de jaarlijkse tariefaanpassing. Op welke punten zijn het proces en de principiële
uitgangspunten tijdens de transitiefase anders dan de procedure daarna (zoals bedoeld bij 22
hierboven);

Antwoord vraag 27
Er is geen sprake van principiële afwijkingen. De Minister stelt altijd de tarieven vooraf vast. Dit
geldt zowel tijdens als na de transitiefase.

F. 29. Zal de winnende aanbieder voor de diensten op het gebied van vergunningverlening
onderhevig zijn aan de Vennootschapsbelasting?

Antwoord vraag 29
Dit moet de inschrijver zelf nagaan.

F. 31. In haar Jaarplan 2007 heeft de Inspectie aangegeven dat “Uitgangspunt voor het bepalen van
onze tarieven voor hetjaar 2007 is dan ook de berekende kostprijs van de producten. Alle
kostprjzen zijn voor hetjaar 2007 opnieuw berekend.” (pagina 91 van het Jaarplan 2007). Gezien
de door “partij” in haar Visiedocument uiteengezette wijze waarop zij de vergunningverlenende
taken van de Inspectie wil overnemen (te weten: zoveel mogelijk ‘as is’), is het voor “partij” zeer
relevant wat de huidige kostprijzen van de producten zijn. Op grond van de hiervoor genoemde
feiten en omstandigheden vraagt ‘partij” de Inspectie om met haar te delen de meest recente
kostprijsinformatie: hetzij op individueel-productniveau (indien beschikbaar), hetzij op het
eerstvolgende beschikbare aggregaatniveau (te weten procluctgroepniveau of domein—niveau).
Indien beide of meerdere niveaus beschikbaar zijn zou ‘partij” die alle willen ontvangen.
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Antwoord vraag 31
Inzage in de gedetailleerde kostenstructuur van de inspectie is niet relevant omdat inschrijver een
eigen businesscase maakt met eigen kostenstructuur en toerekening. Kostprijs informatie is
derhalve niet beschikbaar.

F. 32. De Inspectie geeft in haar Jaarplan 2007 tevens aan in welke mate haar activiteiten
kostendekkend zijn (voorbeeld: pagina 91 inzake het Cluster Land: “De kostendekkendheid van de
tarieven stijgt binnen dit aandachtsgebied van 77%in 2006 naar 88% in 2007.” Hiermee impliceert
de Inspectie dat zij een (bepaalde vorm van) ‘inkomsten en kosten-inzicht heeft in haar
activiteiten, in ieder geval op perceelniveau. Onder verwijzing naar de in vraag 31 genoemde
omstandigheden, vraagt ‘partij” de Inspectie om met haar te delen de beschikbare ‘inkomsten en
kosten-overzichten, hetzij op individueelproductniveau (indien beschikbaar), hetzij op het
eerstvolgende beschikbare aggregaatniveau (te weten productgroep-niveau of domein-niveau).
Indien beide of meerdere niveaus beschikbaar zijn zou “partij”die alle willen ontvangen.

“Partij” hecht er aan om tot uitdrukking te brengen dat indien en voor zover de in vraag 30, 31 en
32 gevraagde informatie beschikbaar is, “partij” van mening is dat haar het recht om deze
informatie te ontvangen niet zou moeten worden ontzegd, niet alleen vanwege het evidente
belang van die informatie voor ‘partij” in (deze fase van) de procedure maar ook opdat ‘partij”
een scherpe aanbieding kan doen aan de Inspectie, zonder onnodige marges voor de dekking
van mogelijke risico’s;

Antwoord vraag 32
Zie beantwoording vraag 31.

F. 33. In bijlage G van het PvE wijzigt de Inspectie de inkomstenprognose die hoort bij de
vergunningverlenende taken met—onder andere—een negatief bedrag van ‘gemiddeld 957 k€’
voor Perceel 3. Op welke wijze is dit bedrag berekend (productie-aantallen, tarief)?

Antwoord vraag 33
Deze wijziging heeft betrekking op de opbrengst voor een taak die niet meer in de overdracht
valt.
De aantallen en tarieven die hierbij horen zijn:
Theorie / praktijkexamens 5000 stuks, tarief € 131,- (betreft ATPL/CPL)
Theorie / praktijkexamens 3400 stuks, tarief € 89,- (betreft RPL/PPL/CPL).

F. 34. In bijlage G van het PvE wijzigt de Inspectie de inkomstenprognose die hoort bij de
vergunningverlenende taken door aan te geven dat binnen Perceel 1 de Vergunningen Collectief
Personenvervoer en verwante taken komen te vervallen. “partij”heeft de daarmee gepaard
gaande vermindering van inkomsten begroot op 252 k€ per jaar 1 Kan de Inspectie de grootte
van deze jaarlijkse vermindering bevestigen?

1: Op basis van dc productie-aantallen en tarieven weergegeven in Bijlage D van het PvE, heeft
“partij”de gevolgen van het vervallen van de Vergunningen Collectief Personenvervoer en
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verwante taken op de eerder door de Inspectie verstrekte inkomstenprognose ingeschat op een
vermindering van (50*1074+60*1074+3726*36=) 252 k€ per jaar.

Antwoord vraag 34
De inspectie bevestigt de jaarlijkse vermindering maar merkt op dat als gevolg van het vervallen
van de Collectief Personenvervoer Vergunning (CPV), de tarieven voor de Communautaire
Vergunning (CV) naar alle waarschijnlijkheid worden verhoogd.
De CV kan op dit moment alleen worden afgegeven aan bedrijven die in het bezit zijn van een
CPV. Zodra de CPV vervalt zal een deel van de toetsing die nu in het kader van de CPV wordt
gedaan, plaats vinden in de procedure tot het verkrijgen van de CV.

F. 35. Zijn er nog andere vergunningverlenende taken waarvan inmiddels bekend is dat die ten
onrechte in eerdere inkomstenprognoses van de Inspectie zijn opgenomen of waarvan bekend is
dat die zullen vervallen?

Antwoord vraag 35
Zie het antwoord op vraag 19

F. 43. Op pagina 27 (sectie 7.1 sub 3) van de Leidraad en opnieuw in het PvE op pagina 17 wordt
gesproken over diensten op het gebied van digitale inkijkfaciliteiten voor inspecties, derden,
andere overheden en brancheorganisaties. Indien voor het gebruik van deze ‘inkijkdiensten’ geen
tarief mag worden berekend aan de gebruikers van die diensten, is het juist om aan te nemen dat
de kosten die gepaard gaan met het leveren van die inkijkdiensten volgens een nader te bepalen
omslagsleutel mogen worden omgeslagen over (vergunningverlenende) producten waarvoor wel
een tarief mag worden berekend (zodat er op die wijze geen sprake zal zijn van ‘ongedekte’
kosten)?

Antwoord vraag 43
Ja.

F. 60. Overdracht vindt plaats zonder financiële bijdrage van VenW aan de inschrijver (p. 23). Het PvE
leidt tot een eerste conclusie dat de activiteiten thans niet eenvoudig kostendekkend kunnen
worden uitgevoerd. Deze informatie was in de preselectie fase niet beschikbaar. Aangezien
inschrijver niet vrij is tarieven te bepalen en genoodzaakt is contracten en bijbehorende
verplichtingen van derden over te nemen, ligt de speelruimte met name in
efficiëntieverbeteringen en het lean maken van de Organisatie. Hoe gaat IVW om met een
aantoonbaar blijvend voorcalculatorisch exploitatietekort?

Antwoord vraag 60
Tot drie jaar na de overdracht is er nog ruimte voor tariefsverhogingen voor de percelen 1 en 2.
Daarna zal de Minister een maximumtarief vaststellen. VenW is niet voornemens om tegemoet te
komen aan voorcalculatorische tekorten.

F. 86. Tarieven en daarmee de opbrengst is zonder BTW, is de voordruk BTW volledig verhaalbaar of
zijn er afspraken t.a.v. de BTW afwikkeling? Zijn de genoemde tarieven in het document gelijk aan
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de tarieven die berekend worden (geen BTW)? Kan inschrijver ervan uitgaan dat de activiteiten in
zn geheel zonder BTW uitgevoerd kunnen worden en er in de begroting van de opbrengsten uit
tarieven geen rekening mee gehouden hoeft te worden?

Antwoord vraag 86
Zie beantwoording op vraag 138.

F. 87. Op pagina 24 wordt aangegeven dat per 1januari 2009 de Minister nieuwe tarieven zal
vaststellen in de richting van volledige kostendekkendheid. Dit bevestigt dat de werkzaamheden
thans kostendekkend zijn. Kan deze verhoging lager zijn dan de toegestane maximale verhoging
in 3 jaar van 23% zoals aangegeven op pagina 23? Vanaf welke datum gaat die 23% in?

Antwoord vraag 87
Zie antwoord op vraag 25.a

F. 88. Op p. 23 PvE is aangegeven dat de tarieven van perceel 1 in de drie jaren na de overdracht
niet meer mogen stijgen dan maximaal 23%. Zijn er nadere voorwaarden aan de
tariefaanpassingen per jaar?

Antwoord vraag 88
Zie beantwoording vraag 22.

F. 89. Aangegeven is dat genoemde tariefaanpassing van maximaal 23% in drie jaar een stijging in
nominale termen is. Dit betekent dat daarenboven een aanpassing aan een inflatie indexcijfer kan
plaatsvinden? Is dat de CPI?

Antwoord vraag 89
Op dit punt wordt een correctie aangebracht ten opzichte van het PvE. De percentages waarmee
de tarieven maximaal mogen worden verhoogd zijn niet in nominale maar in reële termen 23%
(perceel 1), 14% (perceel 2) en 0% (perceel 3).De inspectie hanteert de consumentenprjsindex.
Voor de wensen onder hoofdstuk 2.4.3. geld hetzelfde, dit betekend dat met “tarieven 2008”
steeds wordt bedoeld “tarieven 2008 gecorrigeerd voor consumenten prjsindex.”

F. 90. Op grond waarvan is genoemde 23% voor perceel 1 is bepaald? Kan inschrijver de
beschikking krijgen over de onderliggende studies?

Antwoord vraag 90
De 23% is bepaald op basis van de huidige kostendekkendheid bij de inspectie. De inschrijver kan
geen beschikking krijgen over de onderliggende studies. Zie ook beantwoording bij vraag 31.

F. 91. Is het door de Minister vast te stellen maximum tarief ook van toepassing op de drie jaren na
overdracht? Zo nee, welke restricties mogen dan verwacht worden anders dan dat ook dan
goedkeuring vooraf door de Minister vereist is?
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Antwoord vraag 91
Ja. Opgemerkt wordt dat het maximum tarief voor de eerste drie jaar na overdracht een andere
kan zijn dan de periode daarna.

F. 92. Worden de tarieven steeds per 1januari vastgesteld? Heeft inschrijver invloed op de
tariefaanpassingen per 1januari 2009 of kan inschrijver voor het eerst een tariefaanpassingen
bepalen per 1januari 2010?

Antwoord vraag 92
Normaliter worden de tarieven met ingang van 1januari vastgesteld. Het staat de Minister Vrij om
ieder gewenst moment de tarieven te wijzigen. De aanbieder heeft geen invloed op de
tariefaanpassingen per 1januari 2009. Wellicht kunnen de tarieven eerder dan per 1januari 2010
worden aangepast.

F. 93. Voor een aantal producten geldt thans een 0 tarief. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Tijdelijk
bewijsschrift taxi. Mag de inschrijver hiervoor wel tarieven gaan berekenen?

Antwoord vraag 93
Een tijdelijk bewijsschrift taxi wordt afgegeven ter overbrugging van de periode die nodig is voor
de productie van een definitieve chauffeurspas. Er is geen wettelijke grondslag om voor een
tijdelijk bewijsschrift taxi een tarief in rekening te brengen.

F. 95. Is het toegestaan extra kosten in rekening te gaan brengen indien niet in 1 keer aan de
aanvraageisen wordt voldaan? (volgens het principe de vervuiler betaalt)

Antwoord vraag 95
Op dit moment is daar geen wettelijke grondslag voor.

F. 96. Is de inschrijver voor nieuwe producten, zoals de digitale tachograafkaart en
boordcomputertaxi, Vrij om zelf een tarief te bepalen zodanig dat deze activiteiten kostendekkend
zijn?

Antwoord vraag 96
Nee, de inschrijver mag een tariefvoorstel doen aan de Minister. De Minister stelt de tarieven vast.

F. 97. Is het inschrijver toegestaan voor diensten zonder tarief tarieven voor te stellen c.q. in te
voeren?

Antwoord vraag 97
Zie beantwoording bij vraag 22.

F. 98. Mag verwacht worden gelet op de nog aa te gane contracten met SDU, Postkantoren BV en
GetronicsPinkRoccade en de nog vast te stellen tarieven dat de activiteit BCT tegen de werkelijke
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kosten uitgevoerd kan worden?

Antwoord vraag 98
Zie beantwoording bij vraag 96.

F. 101. Kunnen wij de exploitatie van de afgelopen 3 jaren in handen krijgen (2005, 2006 en 2007)?
Indien dit niet mogelijk is graag kengetallen of andere indicatoren met betrekking tot de
financiële huishouding. Wat is de exploitatiebegroting perceel 1 Land opbrengsten en kosten
2008 nu? Wat is de realisatie c.q. het resultaat? Zijn er in 2008 strategische punten die van invloed
zijn op de exploitatie?

Antwoord vraag 101
De over te dragen producten / taken vormen geen zelfstandig bedrijfsonderdeel waarvoor
jaarlijks een exploitatiebegroting wordt opgesteld. Zie verder antwoord bij vraag 31.

F. 102. “Inschrijver neemt het huidige omzetrisico over”, kan dit nader uitgelegd worden door
middel van het aangeven wat de omzet nu is en welke componenten ervan tegen welke waarde
een op termijn een risico vormen?

Antwoord vraag 102
In het preselectie document is onderstaande tabel opqenomen:

Percelen 2007 ex post 2008 ex ante 2009 ex ante 2010 ex ante
Perceel 1: Land en binnenvaart €K 7.176 €K 5.290 €K 6.549 €K 6.549

Perceel 2: Koopvaardij en visserij €K 952 €K 863 €K 766 €K 766

Perceel 3: Luchtvaart €K 917 €K 2.117 €K 2.016 €K 2.016

Totaal €K 9.045 €K 8.271 €K 9.331 €K 9.331

In perceel 3 is inmiddels een wijziging opgetreden die er toe leidt dat de opbrengst vanaf 2009
structureel naar beneden is bijgesteld naar € 1,21 mln.
Het risico bestaat daaruit dat er vergunningen kunnen vervallen. Een voorbeeld:
De collectief personenvervoer vergunning (zoals vermeldt in het PvE).

De inkomstengegevens vormen een indicatie gebaseerd op historische afzetgegevens, de tarieven
van 2008, onder de aanname dat wet- en regelgeving niet wijzigen. Vanzelfsprekend kan de
inspectie geen garantie afgeven ten aanzien van de daadwerkelijke vraag naar producten.
Opgemerkt wordt dat een aantal producten over de jaren heen een cyclisch verloop kent.

F. 103. “Voldoende middelen om 3 jaar lang in eventuele exploitatieverliezen te kunnen voorzien”;
graag een indicatie van het minimum vereiste vermogen.

Antwoord vraag 103
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Er is geen minimum vereiste voor eigen vermogen. Omvang van vereiste liquide middelen is
afhankelijk van de door de aanbieder op te maken businesscase.

F. 105. Kan een tarief per tijdseenheid berekend worden voor het leveren van diensten zoals
bijvoorbeeld genoemd onder eis C (p. 22) aan andere partijen? Zo nee, staat of kan hier
anderszins een financiële vergoeding tegenover gesteld worden?

Antwoord vraag 105
Aan de andere partijen kan vooralsnog geen tarief in rekening worden gebracht voor de leveren
diensten. De desbetreffende kosten zijn thans verwerkt in de tarieven voor de afgegeven
vergunningen.

F. 106. Invoering BCT. Op pagina 51 staat dat tarieven nog niet zijn vastgesteld. Wat is de
verwachting aan totale opbrengsten uit tarieven? Meer of minder dan de huidige werkwijze? Wat
moet in de exploitatiebegroting aangehouden worden voor kosten perceel 1 kaarten BCT en
kaarten digitale tachograaf (p. 34).

Antwoord vraag 106
Het aantal kaarten dat naar verwachting in de jaren 2009 en 2010 wordt uitgegeven is vermeld op
pagina 48 van het PvE. Het tarief zal nog door de Minister worden vastgesteld. In beginsel zal er
sprake zijn van een kostendekkend tarief. Zie ook beantwoording op vraag 22.

F. 117. Zijn de verplichtingen in de contracten vaste bedragen per jaar of is er een andere
verrekeningsmethode? Is er sprake van prijscorrecties? Kunnen de betalingsregelingen per
contract aangegeven worden?

Antwoord vraag 117
Het gaat om contractuele verplichtingen die afhankelijk zijn van het contract. De contracten
liggen ter inzage bij de inspectie.

F. 121. Is het toegestaan de producten uitsluitend te leveren indien vooruitbetaald wordt,
bijvoorbeeld via automatische incasso en iDeal toepassingen?

Antwoord vraag 121
Ja.

F. 124. Alle gegevens van zowel de afdeling Binnenvaart en divisie Scheepvaart zijn sedert de
integratie van CRB en BRS opgeslagen in één database. Gebruik wordt gemaakt van één
vergunningverleningapplicatie. Is inschrijver beheers- of onderhoudskosten of kosten anderszins
verschuldigd aan de partij van perceel 2 Koopvaardij en Visserij?

Antwoord vraag 124
Niet duidelijk is wat hier wordt bedoeld.
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F. 138. 1.C.2. Er wordt vooralsnog geen BTW in rekening gebracht. Waarom staat er vooralsnog?
Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst en wat kan dat voor consequenties hebben?

Antwoord vraaQ 138
In het PvE is vermeld dat in de berekening ten behoeve van een aanbieding er vooralsnog vanuit
dient te worden gegaan dat geen BTW in rekening wordt gebracht aan de vergunningaanvrager.
De voor VenW competente belastinginspecteur heeft inmiddels aangegeven dat deze activiteiten
onderworpen zijn aan de omzetbelasting. Komende tijd vindt overleg plaats met het Ministerie
van Financiën om te komen tot het verkrijgen van een ontheffing van de BTW-plicht. Indien een
dergelijke ontheffing niet wordt verleend zal er voor de aanvragers van vergunningen sprake zijn
van BTW. De aanbieder zal deze BTW, onder aftrek van de bij hem in rekening gebrachte BTW,
dienen af te dragen aan de Belastingdienst. Voor de aanbiedingen geldt 1.C.2 van het PvE.
Inschrijvers worden ingelicht over de afspraken met de Ministerie van Financiën.

F. 159. 2.3.3.2. Als IVW in de toekomst nieuwe online verbindingen wil maken, dan kunnen met
VenW nadere financiële afspraken worden gemaakt. Wat houden deze afspraken in? Het betreft
hier een wens van de IVW en moet deze dan niet de kosten dragen.

Antwoord vraag 159
Het maken van nieuwe online verbindingen heeft betrekking op verbindingen tussen de
winnende aanbieder(s) en de inspectie. De kosten voor deze noodzakelijke verbindingen zullen in
onderling overleg worden vastgesteld.

F. 165. 2.4.1. In de eerste jaren na overdracht zijn tariefsaanpassingen alleen mogelijk na
goedkeuring door de minister. In 2.4.2. staan maximale stijgingen vermeld per perceel. Zijn deze
percentages reeds goedgekeurd door de minister of mogen wij ervan uit gaan dat deze
percentages zullen worden goedgekeurd?

Antwoord vraag 165
Nee, deze percentages zijn nog niet goedgekeurd door de Minister. Zie ook beantwoording bij
vraag 22.

F. 166. 2.4.3. Met betrekking tot de laatste alinea: wat wordt bedoeld met ‘in de richting van
volledige kostendekkendheid’? Betekent dit volledig kostendekkend, of een percentage van
kostendekkendheid. Wat is dan het percentage? Welke kosten zijn in de berekening
meegenomen, alleen personele kosten of ook ICT, huisvesting etc?

Antwoord vraag 166
Zie beantwoording bij de vragen 87/88/89.

F. 167. 2.4.3. Laatste alinea: wat zijn de te verwachten totale kosten per 1januari 2009 en hoe zijn
deze opgebouwd?

Antwooid vraaQ 167
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Er wordt geen inzage verschaft in de totale kosten per 1januari 2009. Zie ook beantwoording bij
vraag 31.

F. 172. Hoofdstuk 4 Met betrekking tot ICT wensen: Om te kunnen voldoen aan momenteel
onbekende, toekomstige criteria van het programma elektronische Rijksoverheid kunnen wellicht
(significante) investeringen benodigd zijn. Geldt hiervoor dezelfde financiële afspraak als vermeld
bij 2.3.3.2. Toelichting punt 3b (pag. 18) dat er hierover met VenW nadere financiële afspraken
gemaakt zullen worden?

Antwoord vraag 172
Nee.

F. 180. Bijlage D. De tarieven van de producten gerelateerd aan boordcomputer taxi zijn nog niet
bekend. Is er een indicatie te geven?

Antwoord vraag 180
Zie beantwoording bij vraag 106.

F. 181. Bijlage D. Er zijn nog geen prijzen bekend voor de boordcomputer taxi. Wie bepaalt die,
wanneer en op basis waarvan?

Antwoord vraag 181
De Minister zal op basis van een voorstel van de inspectie of de inschrijver de tarieven vaststellen.
Dit is afhankelijk van het feit of de tarieven voor of na de overdracht worden vastgesteld, in geval
van vaststellen voor de overdracht zal dit in overleg met de winnende inschrijver gebeuren.

F. 185. Bijlage D. In de verschillende tarieftabellen komen meerdere producten tegen een nultarief
voor. Waarom worden er nultarieven gehanteerd? Heeft dit te maken met afspraken met de
branches? Is het de aanbieder toegestaan om voor deze producten een reëel tarief in rekening te
brengen?

Antwoord 185
Nultarieven worden gehanteerd in geval het niet gewenst of niet mogelijk (ontbreken juridische
grondslag) is om kosten in rekening te brengen bij de klant. Bijvoorbeeld bij intrekking van een
document. Ook kan een nultarief voorkomen bij tijdelijke producten (zoals bij tijdelijk bewijsschrift
taxi). Hierbij is het niet gewenst om kosten in rekening van de klant te brengen.
Het is de aanbieder toegestaan om na overleg met de branche de Minister voorstellen te doen
om tarieven te wijzigen (zie ook antwoord op vraag 22).

F. 205. In paragraaf 2.3.3.2 Eisen voor ICT punt 1 tweede punt staat dat overige hoofdapplicaties
om niet echter zonder kosten van de inspectie worden overgenomen en dan wel gebruikt. Bij
gebruik zullen gebruikskosten in rekening worden gebracht. Kunt U de laatste zin toelichten en
aangeven hoe hoog deze gebruikskosten dan kunnen zijn?
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Antwoord vraag 205
De gebruikskosten exploitatie hoofdapplicatie uit te plaatsen taken liggen ter inzage bij de
Inspectie. De gebruikskosten hebben onder andere betrekking op applicatie- en technisch beheer.

F. 206. In paragraaf 2.3.3.2 Eisen voor ICT punt 1 derde punt staat dat de SAP applicatie niet kan
worden overgenomen, maar (tijdelijk) worden gebruikt. Kunt U aangeven wat ‘tijdelijk’ in deze
context betekent? Een tweede vraag is of hier gebruikskosten aan verbonden zijn en hoe hoog
deze dan zijn? Een derde vraag is wie de leverancier hiervan is en hoe het onderhoud van deze
applicatie geregeld is/gaat worden?

Antwoord vraag 206
Naar aanleiding van mogelijke voorstellen in het transitieplan zullen daarover nadere afspraken
worden gemaakt.

F. 207. In paragraaf 2.3.3.2 Eisen voor ICT Toelichting staat ‘De ICT wordt overgedragen zoals op het
moment van overdracht in gebruik bij de inspectie’. Betreft het hier de totale ICT inclusief
infrastructuur en is er een totaal overzicht hiervan (mogelijk met configuratie en boekwaarde
gegevens)?

Antwoord vraag 207
De infrastructuur (hardware en netwerk) wordt niet overgedragen.

F. 208. In Map 2 Applicaties van de documentatie, die we hebben mogen inzien, zit een overzicht
met de gebruikskosten exploitatie hoofdapplicaties, waarin een kolom technisch beheer en
a ppli cati ebeheer.
a. Kunt U een toelichting geven wat deze kosten afdekken (externe/interne mensuren,

infrastructuur andere zaken)?
b. Er staat ook een nota van inlichtingen vermeld bij perceel 2, is het mogelijk om de inhoud

hiervan te delen?
c. Tot slot zijn bij een groot aantal applicaties geen applicatiebeheerskosten vermeld, betekent

dit dat er geen kosten zijn?

Antwoord vraag 208
a+c. Technisch beheer is SSO VenW.

Applicatiebeheer: onderhoudscontracten met externe leveranciers.
In geval er geen kosten zijn vermeld dan betekent dat geen contract. Jaarlijks wordt
uitvraag gedaan naar het verwachte onderhoud. Klein onderhoud betreft in principe alleen
wijzigingen die dringend noodzakelijk zijn om het bedrijfsproces doorgang te laten
vinden, zoals wetswijzigingen en foutherstel. Groot onderhoud, dat door de omvang als
project moet worden uitgevoerd, wordt alleen doorgevoerd als de lifecyle van de applicatie
dat toelaat. De kosten daarvan zijn leveranciersgevoelige informatie en zijn niet
beschikbaar.

b. Ja, zie verder het antwoord op vraag 12.
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F. 212. Hoeveel is de Inspectie V&W jaarlijks kwijt aan inhuur derden per perceel?

Antwoord vraag 212
Inspectie heeft momenteel geen inzicht in de kosten “inhuur derden” per perceel. Zie ook
beantwoording bij vraag 31.

F. 213. Wij willen graag inzicht krijgen in het baten/lasten stelsel dat IVW hanteert bij de over te
dragen taken. Hiermee wordt bedoeld. : Een balans dat inzicht verschaft in de feitelijke financiële
situatie. Waarde van de materiele en immateriële activa, de schulden op lange en korte termijn
etc.

Antwoord vraag 213
De balans is niet beschikbaar.

F. 214. Wij willen graag van IVW een kosten/baten analyse van de over te dragen taken. Hiermee
wordt bedoeld: Kunt u, rekening houdende met vraag 18., bevestigen of de inkomsten die IVW
genereert, de kosten die daarmee gepaard gaan, afdekken.

Antwoord vraag 214
De inkomsten die de inspectie genereert dekken voor perceel 1 en 2 niet volledig de kosten. Zie
beantwoording bij vraag F. 10.

F. 220. Hfdst S.E.6 Zal het in dit artikel benoemde maximumtarief in ieder geval compensatie van de
inflatie kennen?

Antwoord vraag 220
Zie het antwoord op vraag 22.

F. 234. In par. 2.4.2 wordt gesteld (eis) dat de tarieven in de 3 jaren na overdracht niet meer mogen
stijgen dan 14% boven het niveau van 2008. In par. 2.4.3. wordt als wens gesteld dat de tarieven
vanaf overdracht gelijk zijn aan 2008 of zullen dalen ten opzichte van 2008.
Bekend is dat IVW inmiddels nieuwe tariefvoorstellen voor 2009 gedaan heeft. Een en ander
strookt met de opmerking in par. 2.4.3. dat de minister van VenW naar verwachting per 1januari
2009 nieuwe tarieven zal vaststellen in de richting van volledige kostendekkendheid.
a. Feitelijk betekent het hiervoor gestelde in het PvE dat als wens geuit wordt dat de tarieven bij

overname van de werkzaamheden (medio 2009?) verlaagd worden tot het niveau van het jaar
voorafgaande aan de overname. Is dat inderdaad zo bedoeld? Als dat zo is blokkeert het
tegemoet komen aan deze wens de mogelijkheid van gefaseerde overdracht.

Antwoord vraag. 234 a
Dit is zo bedoeld.

b. Wordt als eis inderdaad bedoeld dat de tarieven in de drie jaren na overdracht niet meer
stijgen dan maximaal 11% boven het niveau van 2008 (en dus niet 14% boven het niveau op
het moment van overdracht)? Niet uitgesloten kan worden dat alleen al de tariefverhoging
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2009 (die richting kostendekkenheid zou moeten gaan) meer bedraagt dan 14% ten opzichte
van de tarieven voor 2008.

Antwoord vraag 234 b
De eis voor perceel 2 is inderdaad 14% boven het niveau 2008.
In theorie is het mogelijk dat de tariefsverhoging 2009 meer bedraagt dan 14% ten opzichte van
de tarieven voor 2008; dit is echter niet de verwachting.

F. 249. Kunt u in meer detail inzicht geven in de financiële stromen van het contract met
Luxemburg? Welke kosten komen voor rekening van IVW, en straks t.l.v. de
uitvoeringsorganisatie? Welke opbrengsten zijn er?

Antwoord vraag 249
Dit contract beperkt zich tot samenwerking. Er is geen sprake van financiële stromen. De kosten
beperken zich tot de kosten die gemoeid zijn met onderlinge overleggen en/of overleggen met
de leveranciers. Er zijn geen opbrengsten.

F. 250. Dekken de huidige inkomsten alle huidige kosten voor uitvoering, dus zowel de directe
personeelskosten, de kosten van ondersteunende functies, de kosten van contracten, applicatie
ontwikkeling en beheer maar ook die van huisvesting, algemeen management, P&O en
dergelijke? Zo niet welke percentage van de kosten wordt nu niet door de inkomsten via leges
maar op een andere manier (bv algemene begroting) gedekt?

Antwoord vraag 250
Verwezen wordt naar paragraaf 2.4.2. van het programma van eisen:
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.

Perceel 1 is voor 81,5% kostendekkend; perceel 2 is voor 87,5% kostendekkend en
perceel 3 is 105,6% kostendekkend.

F. 251. Uit het processchema maken wij op dat er eerst betaling moet plaatsvinden alvorens de
vergunning verstrekt wordt. Geldt voor alle producten dat levering pas geschiedt na betaling? Zo
nee, kunt u een indicatie geven van het debiteurenrisico (bijvoorbeeld debiteurensaldo,
afschrijvingen etc)?

Antwoord vraag 251
Zie beantwoording bij vraag F. 121.

F. 253. Kunt u de gebruikskosten exploitatie hoofdapplicatie nader specificeren?

Antwoord vraag 253
De beschikbare informatie ligt ter inzage bij de inspectie. Zie ook beantwoording bij vraag F. 205.
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F. 254. Is het correct dat sommige onderdelen van de hoofdapplicatie geen gebruikskosten kennen?

Antwoord vraag 254
Ja. Zie ook beantwoording bij vraag 12.
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BIJLAGE 13



Hoofdstuk 1 van ICT

T 13. Kan de blauwdruk behorende bij de applicatie wel worden overgedragen?

Antwoord vraag 13
Ja.

T. 14. Op welke onderdelen per soort document geldt een web-baseci inkijknoodzaak c.q.
geautomatiseerde koppelingen voor de diverse partijen? We kunnen ons voorstellen dat dit
bijvoorbeeld niet behoeft te gelden voor een controle op de diverse stappen binnen de
processen, zeker niet in de situatie waarin sprake is van ISO-certificering.

Antwoord vraag 14
Zie het antwoord op vraag 258.

42. “Partij” heeft de volgende vragen over hoe de ‘broninforrnatie’ (benodigd voor een
adequate afgifte of weigering van vergunningen) thans aan de systemen van de Inspectie, en
in de toekomst aan de systemen van de winnende aanbieder, (zullen) worden aangeleverd:
a. Heeft de winnende aanbieder een haalplicht waar het gaat om de broninformatie

(met andere woorden: draagt de uitvoerder de kosten van het sourcen, transporteren
en up-to-date houden van de broninformatie naar/in diens systemen?) of hebben de
broninformatiehouders de plicht die broninformatie aan de systemen van uitvoerder
aan te bieden (de informatiehouders dragen in dat gevalde kosten van
informatieaanlevering)?

b. Welk percentage van de ‘broninformatie’ wordt thans door de instanties en organen
die gegevens verzamelen (de eerder genoemde info rmatiehouders) elektronisch
aangeleverd aan de Inspectie en van dat percentage, welke percentage vindt reeds
plaats middels dein het Programma van Eisen genoemde overheidsservicebus.nl?

c. Wat is de huidige status van afspraken en van de planning van genoemde instanties
of organen om bedoelde aanlevering geheel elektronisch te laten geschieden
(bijvoorbeeld middels de genoemde overheidsservicebus.nl)?

d. In het algemeen, wat is de kwaliteit van de broninformatie die wordt aangeleverd?
Meer in het bijzonder, welk percentage van de aangeleverde broninformatie is het
afgelopen jaar onjuist gebleken?

Antwoord vraag 42
a. Haalplicht geldt de verplichting voor de overheid om de basisregisters te gebruiken.

De kosten om deze basisregisters te gebruiken zijn voor de winnende aanbieder. Zie
ook de laatste kolom in de tabel bij vraag 258.

b. + c. In het onderstaande overzicht bij vraag 258 is aangegeven op welke wijze externe
broninformatie aan de hoofdapplicatie wordt geleverd. Dit is niet in percentages aan
te geven.
Er vindt nog geen uitwisseling met het technische koppelviak van de
overheidsservicebus plaats. Wel zijn de bij KAUS in gebruik zijnde webservices
conform de definities webservice en WIJS van www.oerheidsservicebunl
Er is geen afspraak of planning om aan de overheidsservicebus te voldoen. Wel
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vinden er vanuit de e-overheid activiteit Basisregistraties1acties plaats om verder te
sta ndaa rdiseren
De koppelingen voor het in ontwikkeling zijnde BCT systeem zijn beschreven in de
beschikbare documentatie.

d. Er is geen informatie beschikbaar over de kwaliteit van de bronbestanden, die in de
bovenstaande tabel zijn aangegeven. Voor informatie over de inhoud van de
betreffende bronbestanden wordt verwezen naar de websites van de externe
gegevens leveranciers (Kamer van Koophandel, RDW, GBA/BSN en CBR).

T. 46. Wat zijn de vijf belangrijkste problemen of tekortkomingen welke de Inspectie in het
afgelopen jaar heeft ervaren met haar ICT-systemen (voor zover die systemen betrekking
hebben op de uit te plaatsen vergunningverlenende taken)? Heeft de Inspectie die problemen
opgelost en zo ja, hoe heeft de Inspectie dat gedaan?

Antwoord vraag 46
Zie hiervoor de beantwoording bij eerdere vragen 255, 256, 257, 260, 261 en 262.

T. 125. Zijn de benodigde applicaties doorgaans webbased ter beschikking of dienen deze op
een eigen server geïnstalleerd en ontsloten te worden of kan de hosting bij SSO VenW (BCT
e.a.) blijven resp. CAP Gemini (DT)? Zo nee, is er al een migratieplan voor de ICT applicaties
met bijbehorende infrastructuur?

Antwoord vraag 125
Het is nog niet duidelijk of hosting bij SSO VenW en Capgemini kan blijven.
Er is geen migratieplan.
Relevante documentatie ligt vanaf maandag 4 augustus ter inzage bij de IVW. De procedure
en het maken van afspraken is dezelfde als eerder is gehanteerd (zie ook Hoofdstuk 1 van het
PvE).

L 130. Wat is de tijdsbesteding van interne ICT medewerkers! systeembeheerders aan de
systemen van de diverse percelen? Zijn hier nog derden bij ingeschakeld en wat bedragen
daarvoor de kosten? Wat zijn de kosten van de hosting bij 550 VenW? Kan de hosting bij SSO
VenW worden gecontinueerd voor rekening van inschrijver?

Antwoord vraag 130
Urenoverzichten zijn niet beschikbaar. Het applicatiebeheer wordt uitbesteed. De kosten
daarvan is leveranciersgevoelige informatie en is niet beschikbaar.
Zie verder antwoord vraag 125.

131. Kan aangegeven worden wat technisch nodig is om de verschillende systemen over te
dragen aan inschrijver en wat de vereisten aan basisvoorzieningen van inschrijver zijn?

Antwoord vraag 131
Wat technisch nodig is voor de applicaties, is te vinden in de documentatie die vanaf
maandag 4 augustus ter inzage ligt bij de JVW. De procedure en het maken van afspraken is
dezelfde als eerder is gehanteerd (zie ook Hoofdstuk 1 van het PvE).
De technische infrastructuur is verantwoordelijkheid SSO VenW. Zie antwoord vraag 265.

1 Zie http://www.e-overheidnI/thema/basisvoorzienincien/basisregistraties/basisregistratieshtrnl
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158. 2.3.3.2. Digitale inkijkfaciliteiten en geautomatiseerde koppelingen. Zijn met alle
relevante partijen door de IVW al koppelingen aangelegd en werken deze naar behoren.

Antwoord vraag 158
Zie antwoorden bij vraag 42 b en c. Deze koppelingen werken naar behoren. De koppeling
SAP met MAZVB is nog in niet in productie. Deze koppeling bevindt zich in de testfase.

T. 164. 2.3.6. Op welke wijze moet informatie op operationeel niveau dagelijks aan de TVW
beschikbaar worden gesteld?

Antwoord vraag 164
Zie rapportage ‘Operationele informatiebehoefte IVW” welke ter inzage zal worden gelegd.
Het document ligt vanaf maandag 4 augustus ter inzage bij de IVW. De procedure en het
maken van afspraken is dezelfde als eerder is gehanteerd (zie ook Hoofdstuk 1 van het PvE).

T. 203. Kunnen we een overzicht krijgen van de applicatiearchitectuur en de daarbij behorende
infrastructuur?

Antwoord vraag 203
Dit is voor de applicaties te vinden in de documentatie die ter inzage zal worden gelegd.
De documenten liggen vanaf maandag 4 augustus ter inzage bij de IVW. De procedure en het
maken van afspraken is dezelfde als eerder is gehanteerd (zie ook Hoofdstuk 1 van het PvE).

T. 204. Maakt de ontsluiting van de applicaties, zoals nu geboden wordt via www.ivw.nl ook deel
uit van de over te dragen ICT-omgeving?

Antwoord vraag 204
Ja.

T. 209. In Bijlage D staan een aantal niveaus van dienstverlening voor alle producten vermeld.
Zijn er nog additionele Service Level requirements tav. de ICT (uitwijk, beschikbaarheid van
applicaties, onderhoudstijden...)?

Antwoord vraag 209
De IVW heeft een productdienstovereenkomst met SSO-ICT voor technisch beheer. Deze ligt
vanaf maandag 4 augustus ter inzage bij de TVW. De procedure en het maken van afspraken is
dezelfde als eerder is gehanteerd (zie ook Hoofdstuk 1 van het PvE).
Voor applicatiebeheer KAUS is een SLA beschikbaar. Dit is leveranciersgevoelige informatie en
niet beschikbaar zonder toestemming van de leverancier.
Voor SAP Vergunningen is nog geen vastgestelde SLA.

T. 210. Kunt u aangeven of de huidige informatie/data geïntegreerd dient te worden in de
eventuele nieuwe oplossing i.v.m. datamigratie en archivering?

Antwoord vraag 210
De aanbieder is Vrij in het kiezen van de oplossing. Een informatievraag van de inspectie moet
echter wel beantwoord kunnen worden.
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T. 211. Om een zo goed mogelijk overzicht te krijgen van de huidige (as is) ICT situatie, zouden
we graag een compleet beeld hebben van de volgende aspecten van de ICT-omgeving: Per
applicatie:

1. Technisch beheer:
a. architectuuroverzicht (omgevingen, technologieen, onderlinge verbanden; b. totale kosten
per jaar (uitgesplitst in menskosten en andere kosten (licenties etc); c. aantal ‘calls’ per jaar (bij
voorkeur uitgesplitst in type calI: Incidenten, Requests, Wijzigingen, etc.); d. Aantallen
betrokken specialisten (bij voorkeur per activiteit en uitgesplitst in interne en externe
medewerkers); e. Verantwoordelijke partij; f. Hosting locatie; g. Service level(s).

2. Applicatie beheer: a. Architectuur overzicht (omgevingen, technologieën, onderlinge
verbanden); b. Totale kosten per jaar, uitgesplitst in menskosten en andere kosten (licenties,
etc.); c. Aantal ‘calls’ per jaar (bij voorkeur uitgesplitst in type call: Incidenten, Requests,
Wijzigingen, etc.); d. Aantallen betrokken specialisten (bij voorkeur per activiteit en uitgesplitst
in interne en externe medewerkers); e. Verantwoordelijke partij; f. Hosting locatie; g Service
level(s).

3. Processen en aansturing: a. Overzicht Functioneel Beheer / Demand Organisatie en
processen; b. Overzicht Technisch en Applicatie beheer processen (ITIL? ASL?)

Antwoord vraag 211
1. Technische architectuur:
Deze zijn als systeemconcepten terug te vinden in de documentatie die vanaf maandag 4
augustus ter inzage ligt bij de IVW. De procedure en het maken van afspraken is dezelfde als
eerder is gehanteerd (zie ook Hoofdstuk 1 van het PvE).

Aantallen specialisten is voor technisch- en applicatiebeheer niet aan te geven.

Licentiekosten zijn versleuteld in “bouwstenen” van de SSO VenW. Het gebruik van de
bouwstenen wordt doorbelast aan de Inspectie.

De verantwoordelijke Partij voor het technisch beheer is SSO VenW. Voor applicatiebeheer is
dat Directie Informatie en Digitalisering van de inspectie.

2. Applicatiebeheer
Zie tabel antwoord vraag 255.

3. Processen en aansturing:
Zie antwoord vraag 277.

255. Hoeveel effort wordt er in de applicaties(svp specificeren per applicatie) gestoken om
deze up to date te houden ivm met innovaties en wijzigingen?

Antwoord vraao 255
In de bijgevoegde tabel is aangegeven hoeveel wijzigingen er in 2008 zijn uitgevoerd. Jaarlijks
wordt uitvraag gedaan naar het verwachte onderhoud. Groot onderhoud, dat door de
omvang als project moet worden uitgevoerd, wordt alleen doorgevoerd als de lifecycle van de
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applicatie dat toelaat. Bijvoorbeeld de update van Oracle 8 naar 10 wordt voor PERSVV niet
uitgevoerd.

Hoofd ICT Calls Wijzigingen per Specialisten Hosting en service level
appilcatie Kosten per jaar 2

per jaar jaar1
PERSVV 8.700 28 1 — Oracle upgrade SSO VenW SSO VenW

via databaselink (in Getronics Productdienstovereenkomst3
testfase). PinkRoccade

Internationaal 5.020 Geen Geen SSO VenW SSO VenW
Vervoer Productdienstovereenkomst
KAUS 42780 107 6 — correctief en SSO VenW SSO VenW

adaptief Capgemini Productdienstovereenkomst
samengevat in Outsourcing Applicatiebeheer uitbesteed aan
release 2.3 (in Capgemini.
testfase).

Chauffeurspas4 36.530 15 1 — correctief en SSO VenW SSO VenW
adaptief onderhoud Getronics Productdienstovereen komst
(in testfase) PinkRoccade

CAVCA 5.491 20 2 — Oracle upgrade, SSO VenW SSO VenW
correctief en K+V Van Productdienstovereenkomst
adaptief onderhoud Alphen
(afgerond)

SAP 246.612 125 4 releases 2008 CBI6 CBI
Vergunningen centraal SLA 2008 (nog niet vastgesteld)

aangestuurd via CBI Applicatie- en functioneelbeheer
door centraal bij CBI
gebruik VenW (2
afgerond en 2
gepland)

Flare 5.020 171 2 — correctief en SSO VenW SSO VenW
adaptief onderhoud Getronics Productdienstovereenkomst

_____________

(afgerond) PinkRoccade
IPEX II 6.400 3 1 — Nieuwe versie SSO VenW SSO VenW

(gepland) Getronics Productdienstovereenkomst
PinkRoccade Applicatiebeheer uitbesteed

T. 256. Hoe worden de applicaties beoordeeld door de eindgebruikers?

Antwoord vraag 256
Hier zijn geen cijfers over bekend. De betreffende applicaties worden alle in de primaire
processen van de Inspectie gebruikt.

1 Periode januari — 18juli 2008
2 Periode januari —juni 2008

Het document ligt vanaf maandag 4 augustus ter inzage bij de IVW.
Wordt vervangen door nieuw systeem BCT
Zie antwoord vraag 12

6 Min Ven W Hoofddirectie FMC Concernimplementatie, Beheer en Inkoop (CBI)
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257. Welke problemen zijn bekend mbt het gebruik van de applicaties?

Antwoord vraag 257
Op technisch gebied:
Bij SAP Vergunningen: door het gebruik van nieuwe technologie (sap-portal, adobe interactive
forms) is de stabiliteit van de portal nog niet optimaal.
Bij KAUS verwachten we door de hoge automatiseringsgraad en de ketenrelaties jaarlijks een
release met klein correctief onderhoud.
Bij CAVCA werkt de import van het Kadaster niet helemaal goed.
Bij Flare zijn beheersmatige inspanningen vereist door gemaakte technische keuzes.

T. 258. Kunnen wij een overzicht krijgen van de interne en externe interfaces van de applicaties?

Hoofdapphcatie Koppeling status

PERSVV KvK inkijk via web
RDW-kentekens via Dataqate inkijk via web

KAUS RDW-kentekens directe koppeling, applicatie wisselt
RDW-rjbewijzen gegevens met webservices uit
GBA via RDW
KvK via RDW

RDW-kaartregister KAUS/BCT
SDU identifications

GetronicsPinkRoccade
Chauffeurspas SDU identifications Vervalt, wordt meegenomen in BCT

CBR Vervalt, wordt meegenomen in BCT

RDW via Datagate Vervalt, wordt meegenomen in BCT

CAVCA Kadaster Txt bestand als RAR bestand
Flare GBA/BSN via LRD Koppeling via T&T Competent

Examengegevens vliegers van vijf Excelsheet
maatschappijen

Gegevens aan IPEX II ASCII in zip
SAP MAZVB (medische applicaties Inkijk via applicatie
Vergunningen zeevarenden en binnenvaart)

Hoofdapplicatie Gerelateerde applicatie Rol

IaPERSVV BIC/Dianta :functie door inspecteurs
Vergunningen online (www.ivw.nl) inkijkfunctie door algemeen publiek

Internationaal inkijkfunctie door inspecteurs
Vervoer

Chauffeurspas BIC/Dianta inkijkfunctie door inspecteurs
KAUS/BCT Dianta inkijkfunctie door inspecteurs (via RDW)
CAVCA BRS controle geldigheid certificaat schip
Flare inkijkfunctie door inspecteurs

IPEX II levering gegevens
SAP MAZVB vastlegging resultaat medische keuringen
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Hoofdapplicatie Gerelateerde applicatie Rol

Vergunningen door keuringartsen
MAZVB/naslag inkijkfunctie resultaat medische keuringen

Ook het Informatiecentrum van de inspectie heeft inkijkfuncties in de applicaties. In geval van
KAUS kan ook de aanvrager online geholpen worden met de aanvraag.

T. 259. Is het beheer van de externe interfaces vastgelegd?

Antwoord vraag 259
Voor de externe interfaces voor de digitale tachograaf zijn contracten (zie PvE).
Het gebruik van GBA/BSN via LRD is vastegelegd in een overeenkomst.
Voor de inkijkfuncties gelden abonnementen. Verder is het beheer ingebed in de
beheerorganisatie van de directie Informatie en Digitalisering van de inspectie.

T. 260. Hoe stabiel zijn de applicaties?

Antwoord vraag 250
Stabiel. Voor het aantal calls per applicatie zie het antwoord op vraag 255.

T. 261. Hoeveel incidenten hebben er het afgelopen jaar plaatsgevonden? Krijgen incidenten
een prioriteit? Zo ja, door wie wordt dit bepaald?

Antwoord vraag 261
Zie het antwoord op vraag 255.
De prioriteit wordt bepaald in overleg tussen beheerorganisatie (functioneel beheer) van de
directie Informatie en Digitalisering en de gebruiker.

T. 262. Hoeveel van de incidenten kreeg prioriteit 1?

Antwoord vraag 262
20%.

T. 263. Hoe lang mogen de applicaties uit de lucht zijn in geval van calamiteiten?

Antwoord vraag 263
Vanuit het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR) dient per applicatie een
afhankelijkheids- en kwetsbaarheidsanalyse opgesteld te worden. Dit vond niet voor alle
systemen plaats. Wel zijn er zgn. Quick-scans uitgevoerd waaruit het belang van het
informatiesysteem voor de Organisatie IS te halen. Deze Quick-scans liggen vanaf maandag 4
augustus ter inzage bij de IVW. De procedure en het maken van afspraken is dezelfde als
eerder is gehanteerd (zie ook Hoofdstuk 1 van het PvE).

T. 264. Kunt u ons een overzicht verschaffen van de talen waarin de applicaties zijn ontwikkeld?

Antwoord vraag 264
Documentatie ligt vanaf maandag 4 augustus ter inzage bij de TVW. De procedure en het
maken van afspraken is dezelfde als eerder is gehanteerd (zie ook Hoofdstuk 1 van het PvE).
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265. Kunt u ons een overzicht verschaffen van de platformen waarop de applicaties draaien?

Antwoord vraaci 265
Technische infrastructuur is de verantwoordelijkheid van de SSO VenW. Het document Kriteria
Acceptatie Nieuwe Systemen (KANS) ligt vanaf maandag 4 augustus ter inzage bij de IVW. De
procedure en het maken van afspraken is dezelfde als eerder is gehanteerd (zie ook
Hoofdstuk 1 van het PvE)..

T. 266. Kunt u ons een overzicht verschaffen van de database management systemen die de
applicaties gebruiken?

Antwoord vraacj 266
Oracle 8, 9 en 10. MSAccess 2000.

T. 267. Kunt u ons een overzicht verschaffen van de middieware die door de applicaties wordt
gebruikt?

Antwoord vraag 267
Documentatie ligt vanaf maandag 4 augustus ter inzage bij de IVW. De procedure en het
maken van afspraken is dezelfde als eerder is gehanteerd (zie ook Hoofdstuk 1 van het PvE).

T. 268. Welke specifieke tools worden er gebruikt om de applicatie te ontwikkelen of te
beheren?

Antwoord vraaci 268
Documentatie ligt vanaf maandag 4 augustus ter inzage bij de IVW. De procedure en het
maken van afspraken is dezelfde als eerder is gehanteerd (zie ook Hoofdstuk 1 van het PvE).

269. Hoe groot zijn de databases? Is de documentatie up to date?

Antwoord vraag 269
Documentatie ligt vanaf maandag 4 augustus ter inzage bij de IVW. De procedure en het
maken van afspraken is dezelfde als eerder is gehanteerd (zie ook Hoofdstuk 1 van het PvE).

270. Zijn de applicaties gemeten?(denk bijv. aan functiepunten analyse) Zo ja, kunnen wij deze
gegevens krijgen?

Antwoord vraag 270
Nee.

T. 271. Kunt u ons een overzicht geven van de hoeveelheid change en project uren van het
afgelopen jaar?

Antwoord
Zie het antwoord op vraag 255. Urenoverzichten zijn niet beschikbaar.

272. Hoeveel hebben de changes en projecten van het afgelopen jaar gekost?
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Antwoord vraag 272
Dit is leveranciersgevoelige informatie en is niet beschikbaar.

273. Wat waren de jaarlijkse licentiekosten afgelopen jaar?

Antwoord vraag 273
Zie antwoord vraag 211.

T. 274. Wat waren de kosten die gemoeid waren met het leveren van support op de applicaties
van het afgelopen jaar?

Antwoord vraag 274
Deze informatie is niet beschikbaar.

T. 275. Zijn er beschrijvingen van service niveaus van de applicaties?Zoja kunnen wij deze
inzien?

Antwoord vraag 275
Zie antwoord vraag 209.

L 276. Welke overlegstructuren zijn er mbt de applicaties ingericht en actief? Wie nemen er deel
aan deze overleggen?

Antwoord vraag 276
Flare, IPEX en CAVCA kennen geen formele overlegstructuren. Voor Flare wordt vanaf
september een regulier overleg met de unitmanager gestart. Voor KAUS is een tweewekeljks
overleg functioneel beheer en gebruikersorganisatie. Voor PERSVV en Chauffeurspas wordt de
informatieadviseur van de beheerorganisatie van de directie Informatie en Digitalisering van
de inspectie betrokken indien de unit dit nodig acht.

T. 277. Zijn er gestructureerde procedures voor incident- en change management van kracht?

Antwoord vraag 277
Processen en aansturing:
Binnen de beheerorganisatie van de directie Informatie en Digitalisering worden de volgende
processen gehanteerd:
gebaseerd op het procesmodel BiSL’:
1. Gebruikersondersteuning
2. Operationele ICT aanstu ring
3. Toetsen en testen (maakt onderdeel uit van het proces Functionaliteiten- en

wijzigingenbeheer)
4. (Voorbereiden) Transitie (maakt onderdeel uit van het proces Functionaliteiten- en

wijzigingenbeheer)
En relevante delen van ASL:
1. Incidentheheer
2. Configuratiebeheer (applicaties - maakt onderdeel uit van het proces Functionaliteiten- en

wijzigingenbeheer)

1 BiSL Een framework voor Functioneel Beheer en Informatiemanagement’, ISBN 907721240X 2005
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3. Continuïteitsbeheer (Muteren autorisaties)
4. Beschikbaarheidsbeheer (Transactiebeheer)
5. Programmabeheer en distributie (maakt onderdeel uit van het proces Functionaliteiten

en wijzigingenbeheer)
6. Kwaliteitsmanagement (Problemmanagement)

Bij de SSO VenW en CBI wordt ITIL gehanteerd. Hiervan is geen overzicht beschikbaar.

278. Hoe is de software distributie geregeld?

Antwoord vraag 278
Technische infrastructuur is de verantwoordelijkheid van de SSO VenW.

279. Hoe is het versiebeheer geregeld?

Antwoord vraag 279
Zie antwoord bij vraag 277.

280. Zijn de ontwikkel, test en productie omgevingen strikt van elkaar gescheiden?

Antwoord vraag 280
Ja.

281. Welke back-up- en recovery procedures en regelgeving zijn van toepassing?

Antwoord vraag 281
Technische infrastructuur is de verantwoordelijkheid van de SSO VenW en vastgelegd in de
Productdienstovereenkomst.

282. Welke security procedures en regelgeving zijn van toepassing?

Antwoord vraag 282
Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst.
Wet Bescherming Persoonsgegevens.

283. Zijn de interfaces duidelijk beschreven?

Antwoord vraag 283
Documentatie ligt vanaf maandag 4 augustus ter inzage bij de IVW. De procedure en het
maken van afspraken is dezelfde als eerder is gehanteerd (zie ook Hoofdstuk 1 van het PvE).

284. Zijn de verantwoordelijkheden voor de integriteit van de data duidelijk gedefinieerd?

Antwoord vraag 284
Het ljnmanagement is verantwoordelijk voor de intergriteit van de data.

T. 285. Zijn gedetailleerde technische specificaties beschikbaar?
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Antwoord vraao 285
Technische ontwerpen zijn beschikbaar. Behalve van Internationaal Vervoer.

286. Zijn de broncodes van de diverse applicaties beschikbaar voor inzage?

Antwoord vraag 286
Ja, voor zover de applicaties eigendom zijn van de inspectie. Zie ook antwoord bij 285.
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BIJLAGE 14



Hoofdstuk K van Kwaliteit

K. 15. Is het huidige werkproces, en daarmee de applicatie, gecertificeerd?

Antwoord vraag 15
Het huidige werkproces en de applicatie van perceel 2 van de over te dragen taken zijn niet
gecertificeerd.

K. 28. De Leidraad spreekt op p. 22 van wettelijk verplichte consultaties inzake de jaarlijks vast te
stellen tarieven. “partij” heeft hierover de volgende vragen aan de Inspectie:
a. Wat zijn de belangrijkste wensen die de afgelopen drie jaar naar voren zijn gebracht door

de relevante branche-organisaties (met betrekking tot de tarieven en anderszins)?

Antwoord vraag 28a
Met de brancheorganisaties bestaan afhankelijk van het domein van toezicht diverse
overleggen voor verschillende onderwerpen. Naast de onderwerpen waarop in het PvE wordt
gedoeld (tarieven en de kwaliteit van de dienstverlening) kunnen deze overleggen ook gaan
over de andere activiteiten van de IVW (bijvoorbeeld inspectieresultaten) alsmede over
mogelijke voorgenomen wijzigingen van beleid en/of (inter)nationale wet- en regelgeving.
Inzake de onderwerpen waarop in het PvE wordt gedoeld (tarieven en de kwaliteit van de
dienstverlening) zijn onder meer onderwerp van gesprek hoogte van tarieven, voorgenomen
tariefstijgingen, invoering van tarieven waar dat eerder juridisch niet mogelijk was alsmede en
de mate van dienstverlening, lengte van aanvraagtijd, doorlooptijd en levertijd.

b. Welke verwachting heeft de Inspectie (of meer algemeen: de overheid) bij bedoelde
brancheorganisatie gewekt met betrekking tot de wensen bedoeld in de vorige vraag?

Antwoord vraag 28b
In zijn algemeenheid heeft IVW het beleid van de minister uitgedragen op weg te zijn naar
een situatie van kostendekkendheid, die overigens nog niet (overal) is bereikt. Voorts is met
name in het domein zeevaart gesproken over verbetering van dienstverlening, die onder meer
door de invoering van SAP (tijdelijk) nadelig werd beïnvloed. In het overleg met de
luchtvaartsector is veelvuldig de tariefontwikkeling aan de orde gekomen.

c. Meer in het algemeen, wat is tot op heden de ervaring van de Inspectie met deze
consultaties?

Antwoord vraag 28c
In het algemeen zijn de brancheorganisaties kritisch, maar bereid tot constructief overleg.
Doordat de situatie (mate van tariefwijziging en wensen voor betere dienstverlening) per
domein verschilt, zullen de ervaringen ook verschillen.

K. 36. In paragraaf 2.3.5 op pagina 21 van het Programma van Eisen worden bepaalde
percentages en perioden genoemd. Hierover heeft “partil” de volgende vragen:
a. Wat is de bron van de hoogte van de percentages en van de lengte van de perioden?
b. Betreffen dit wensen van de betrokken branche-organisaties of betreffen dit wensen

afkomstig van de overheid?
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c. Op grond van welke overwegingen en veronderstelde onderliggende ontwikkelingen zijn
deze percentages en perioden tot stand gekomen?

Antwoord vraag 36
De hoogte van percentages zijn door de IVW vastgesteld. De wens tot daling is gebaseerd op
wensen van brancheorganisaties en beleidsdirecties alsmede op klachten van aanvragers. De
overweging is dat het voor inschrijvers een ambitie zou moeten zijn om in de ontwikkeling
een substantiële stap in de goede richting te zetten.

K. 37. In paragraaf 2.3.5 op pagina 21 van het Programma van Eisen uit de Inspectie de wens dat
de winnende aanbieder voor 2012 zal zijn geaccrediteerd. Hierover heeft partij’ de volgende
vragen:
a. “partij” is reeds (meervoudig) door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd. Kan de

Inspectie aangeven of “partij” reeds voldoende is geaccrediteerd?

Antwoord vraag 37a
De Inspectie ziet het aantoonbaar voldoen aan de eisen aan kwaliteitssysteem voor
inspectiebedrjven vergelijkbaar met de norm NEN-EN-ISO/JEC 17020: 1998 (type A
keuringsinstelling) als een meerwaarde. Dit kwaliteitssysteem moet toepasbaar zijn voor de
specifieke over te dragen vergunningverlenende taken van de Inspectie VenW.

b. Indien de huidige accreditatie van “partij” niet voldoende is, kan de Inspectie nader
formuleren op welke wijze zij de accreditatie voor deze vergunningverlenende taken vorm
wil geven en—bijvoorbeeld—op welke wijze het accreditatieschema tot stand zal komen?

Antwoord vraacj 37b:
Accreditatie is de primaire taak van de Raad van Accreditatie. De Inspectie kan in overleg met
de Raad van Accreditatie ervoor kiezen om een Specifiek Accreditatie Protocol af te spreken
met nadere details.

K. 78. Staat het inschrijver Vrij om het handboek van IVW te gebruiken als basis voor het vereiste
kwaliteitsborgingsysteem of dient inschrijver dit in het geheel zelf te ontwikkelen?

Antwoord vraag 78
Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver op welke wijze hij het handboek samenstelt.
De AO-beschrijvingen en aanwezige procesbeschrjvingen zijn in de implementatiefase ter
inzage. Een en ander laat onverlet de eis dat inschrijver beschikt over een kwaliteitshandboek.
Voorts wordt verwezen naar de opmerking in het PvE dat het de inschrijver vrij staat om met
in achtneming van het PvE processen naar eigen inzicht te wijzigen.

K. 80. In de Archiefwet is onder meer vastgelegd dat zogenaamde selectieljsten worden
vastgesteld in. samenwerking met enkele andere personen, waaronder de algemene
rjksarchivaris. Een selectielijst geldt voor maximaal 20 jaar en hierin moet worden bepaald
hoe te handelen m.b.t. de documenten. Kan inschrijver ervan uitgaan dat de bestaande
selectieljsten van IVW gehanteerd/overgenomen kan worden?
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Antwoord vraag 80
Deze lijsten kunnen voor zover actueel en beschikbaar worden gebruikt.

K. 85. Wanneer is voor het laatst een klant tevredenheidonderzoek uitgevoerd? Wat zijn de
conclusies en bevindingen? Mogen wij de rapportage van het onderzoek inzien?

Antwoord vraag 85
In 2005 zijn met vertegenwoordigers van een aantal brancheorganisaties klantenpanels
georganiseerd. Met deelnemers is niet afgesproken dat de uitkomsten aan derden verstrekt
kunnen worden. Bovendien zijn de resultaten niet representatief voor de huidige situatie,
omdat in 2005 een ingrijpende reorganisatie plaatsvond die onder meer heeft geleid tot de
oprichting van de directie TBE, waarin thans het grootste deel van over te dragen
werkzaamheden wordt uitgevoerd.

K. 108. De archiefwet stelt eisen aan bepaalde zaken zoals papier, inkt, ordners, klimaat
archiefruimte en selectieljsten. Welk bedrag zijn nu opgenomen in de begroting van IVW

voor
dergelijke zaken om te voldoen aan de archiefwet?

Antwoord vraag 108
De kosten voor het archief zijn geen afzonderlijke post op de begroting van de IVW.

K. 129. Aan de hand van de over te dragen of te gebruiken applicaties hebben wij het beeld
gekregen dat deze goed zijn gedocumenteerd. Beschikt IVW over een handboek waarin alle
processen, procedures en werkinstructies zijn beschreven? Kan inschrijver hier de beschikking
over krijgen zodat tezamen met de informatie in het PvE nauwkeuriger bepaald kan worden
op welke punten efficiëntieverbetering en kostenreductie bereikt kan worden? Zie ook vraag
78.

Antwoord vraag 129
De IVW heeft geen Handboek als zodanig maar wel de beschrijvingen van de AD van de
hoofdprocessen. De AD beschrijvingen zijn ter inzage. Voor procedure zie het antwoord op
vraag 69. De werkinstructies zijn voortdurend aan verandering onderhevig en daardoor voor
zover actueel onvoldoende geschikt voor inzage.

K. 156. 2.3.3.1. Kan de Inspectie de resultaten van recente klanttevredenheidsonderzoeken
overleggen waaruit de kwaliteit van de huidige dienstverlening (mede) is af te leiden?

Antwoord vraag 156
Zie het antwoord op vraag 85.

K. 157. 2.3.3.1. Welke andere documentatie of managementgegevens zijn beschikbaar waaruit
de kwaliteit van de huidige dienstverlening is vast te stellen?

,rord_vragSi
Alle relevante informatie uit de diverse interne bronnen, waaronder de managementgegevens
is verwerkt in bijlage D van het PvE.

K. 160. 2.3.4.A. Wordt de toezichtsvisie opgesteld door de IVW of door VenW (in document).
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In de preselectie was nog sprake van IVW; in dit document wordt gesproken van VenW).

Antwoord vraag 160
Door VenW. In het Programma van eisen is de toezichtvisie gekoppeld aan de
toezichtbevoegdheid van de minister. Daarmee wordt aangesloten op de Kaderwet ZBO.
Overigens is IVW een onderdeel van VenW.

K. 161. 2.3.5. Hoe kan de garantie worden afgegeven voor verkorting van de aanvraagtijd? De
aanvraagtijd is immers grotendeels afhankelijk van de indiener.

Antwoord vraag 161
De aanvraagtijd is de tijd tussen het eerste contactmoment van een aanvrager en het moment
waarop alle informatie door de aanvrager beschikbaar is gesteld om de aanvraag in
behandeling te kunnen nemen. Dit betreft veelal de relevante gegevens, bewijzen alsmede de
voorgeschreven vooruitbetaling. In de praktijk blijken in dit deel van het proces de grootste
vertragingen te ontstaan. Deze aanvraagtijden zijn de afgever van de vergunningen niet
geheel aan te rekenen, maar gelden voor de aanvrager en de brancheorganisaties als
“bureaucratie” en “service”. In dit licht is het voor inschrijvers de uitdaging om het proces en
de procedures zodanig in te richten en te faciliteren dat de gemiddelde aanvraagtijd omlaag
kan.

K. 171. Hoofdstuk 4 Kwaliteitsborging laatste bullet: welk soort accreditatie wordt hier bedoeld?

Antwoord vraag 171
De Inspectie ziet het aantoonbaar voldoen aan de eisen aan kwaliteitssysteem voor
inspectiebedrjven vergelijkbaar met de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020: 1998 (type A
keuringsinstelling) als een meerwaarde. Een inspectiebedrjf dient hiertoe geaccrediteerd te
worden door de Raad van Accreditatie. Het kwaliteitssysteem moet toepasbaar zijn voor de
specifieke over te dragen wet- en regelgeving van de vergunningverlenende taken van de
Inspectie VenW.

K. 252. Is er meer algemene informatie beschikbaar over de kwaliteit die nu en in het verleden is
gerealiseerd? Bijvoorbeeld kwaliteitsrapportages uit het kwaliteitssysteem, aantal klachten?

Antwoord 252:
Er zijn geen kwaliteitsrapportages uit het kwaliteitssysteem beschikbaar, aangezien de
inspectie voor deze processen geen kwaliteitssyteem heeft geïmplementeerd.
Met betrekking tot het aantal klachten, zie antwoord vraag 10.
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BIJLAGE 15



Hoofdstuk P van Personeel en arbeidsvoorwaarden

P. 7. Par. 2.2 bladzijde 14 Hebben alle over te nemen personeelsleden (11 fte’n) materiekennis?
Geldt dit ook voor het hoger gekwalificeerd personeel zoals senior adviseur en
afdelingshoofden (schaal 12 en 13)? Wat is het kennisniveau van dit personeel en hoe breed
zijn zij inzetbaar?

Antwoord vraag 7
Alle medewerkers hebben materiekennis en zijn inzetbaar binnen alle
vergunningverleningsprocessen van perceel 2. Het kennisniveau van de medewerker5 schaal
5-7 is MBO-niveau, schaal 8-10 is HBO-niveau, schaal 11-14 is WO-niveau.

P. 8. Er moet blijkens de ingeziene informatie nog een indirect personeelslid aan perceel 2
worden toegewezen. Op welke termijn is dit nader bekend. Kunnen wij daarover nader
informatie (op algemeen niveau conform de informatie die reeds ter inzage ligt) verkrijgen
voor 26 augustus?

Antwoord vraag 8
Zie het antwoord op de vragen 62 en 69.

P. 9. Wat is per personeelslid het opgebouwde pensioen per 31-12-2007? Wat is per
personeelslid het te bereiken pensioen, inclusief prepensioen en overgangsregelingen? Of,
indien deze informatie te specifiek is: Hoe luiden de verschillende pensioenregelingen waar
het personeel onder valt (s.v.p. reglementen bijvoegen). Hoeveel personeelsleden vallen
onder de afzonderlijke regelingen, waaronder prepensioen en overgangsregelingen? Wat is
het beleid van het ABP bij vrijwillige aansluiting? Wordt het financieel technisch nadeel in
rekening gebracht?

Antwoord vraag 9
Alle medewerkers van de inspectie die een vaste of tijdelijke dienstbetrekking hebben, zijn
aangesloten bij het ABP. De gevraagde gegevens over opbouw, etc zijn alleen bekend bij de
medewerkers zelf en het ABP. In zijn algemeenheid geldt dat het bij de rijksoverheid de
werkgever niet is toegestaan deze gegevens aan derden te verstrekken. Zie verder het
antwoord op vraag 69.

P. 38. In het Visiedocument van “partij” heeft zij aangegeven bereid te zijn minimaal 90 FTEs
(ofwel 100 medewerkers) van de Inspectie over te nemen waarbij “partij”aangaf dat dit aantal
was gebaseerd op enerzijds de door de Inspectie aangeleverde inkomstenprognose in de
Leidraad en anderzijds een door ‘partij”verwachte, uiteindelijke productiviteit per werknemer
van minimaal 100.000 euro per jaar. In bijlage G van het Programma van Eisen wijzigt de
Inspectie de inkomstenprognose die hoort bij de vergunningverlenende taken met een
negatief bedrag van 252 k€ voor Perceel 1 en met een negatief bedrag van ‘gemiddeld 957
k€’ voor Perceel 3. Dit impliceert een reductie van de eerder door de Inspectie opgestelde
inkomstenprognose van om en nabij (1209/8994=) 13.5%. Toepassing van de
berekeningswijze die “partij”in haar Visiedocument heeft gehanteerd (en met de Inspectie
heeft gedeeld) om te komen tot de hoeveelheid minimaal over te nemen medewerkers leidt
ertoe dat een vermindering van de omzetprognose door de Inspectie tot gevolg heeft dat ook
de minimaal door “partij” over te nemen hoeveelheid werknemers naar beneden wordt
bijgesteld (te weten pro rata naar: 78 FTEs ofwel 87 medewerkers).
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“partij”vraagt de Inspectie te bevestigen dat indien “partij”als gevolg van de (niet eerder
bekend gemaakte) negatieve inkomstenontwikkelingen de hoeveelheid minimaal door haar
over te nemen medewerkers naar beneden zou bijstellen (zodat de genoemde, lagere
hoeveelheid van minimaal over te nemen werknemers in de plaats treedt van de hoeveelheid
die in het Visiedocument is genoemd) er—gezien beschreven omstandigheden—geen sprake
zal zijn van een situatie waarin “partij”geacht wordt de toezegging gedaan in haar
Visiedocument niet gestand te doen.

Antwoord vraag 38
De inspectie bevestigt de jaarlijkse vermindering in perceel 1, maar merkt (in aanvulling op
bijlage G van het PvE) op dat als gevolg van het vervallen van de Collectief Personenvervoer
Vergunning (CPV), de tarieven voor de Communautaire Vergunning (CV) naar alle
waarschijnlijkheid worden verhoogd. De CV kan op dit moment alleen worden afgegeven aan
bedrijven die in het bezit zijn van een CPV. Zodra de CPV vervalt, zal een deel van de toetsing
die nu in het kader van de CPV wordt gedaan, plaatsvinden in de procedure tot het verkrijgen
van de CV. De inkomsten uit de wijzigingen zullen naar verwachting de in de vraag genoemde
afname van inkomsten compenseren.
Voor perceel 3 is de inkomstenprognose verlaagd met een bedrag van ‘gemiddeld 957 k€’ (zie
de toelichting in bijlage G van het PvE). Het aantal fte’s dat hieraan was gerelateerd is 4,5,
fte’s.

Dientengevolge wordt de eis ter zake aangepast;

• Bij het gestand doen van de toezegging uit de preselectiefase kan het toegezegde aantal
over te nemen fte desgewenst met 4,5 fte’s worden verlaagd, indien ingeschreven wordt
op perceel 3.

• Voor de aanbiedingen voor perceel 1 en 2 heeft dit geen gevolgen.

Aan bijlage D pagina 66 PvE wordt toegevoegd: De inschrijver doet de administratieve
verwerking van resultaten van theorieexamens tbv de afgifte van bevretten/bevoegdheden.
Het betreft de verwerking van de resultaten van 5.000 theorie/praktijkexamens ATPL/CPL en
3.400 theorie/pratijkexamens RPL/PPL/CPL. De resultaten worden merendeels electronisch
aangeleverd door het CBR.
Dit vraag ongeveer 0,5-1,0 fte capaciteit. De kosten hiervan kunnen worden opgenomen in de
tarieven voor de desbetreffende brevetten/bevoegdheden (is thans nog niet hetgeval).

P. 39. Zal het “partij”mogeljk worden gemaakt om op enig moment in de procedure de huidige
IVW-manager(s) verantwoordelijk voor de uitgeplaatste taken in persoon te interviewen?

Antwoord vraag 39
Dit kan onderdeel zijn van het door inschrijvers op te stellen transitieplan.

P. 40. Indien zich meer medewerkers van de Inspectie bereid verklaren over te gaan naar de
winnende aanbieder dan de hoeveelheid medewerkers die de winnende aanbieder bereid is
over te nemen, op welke wijze zal dan worden bepaald welke medewerkers wel, en welke
medewerkers niet over zullen gaan?

Antwoord vraag 40
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Zie het antwoord op vraag 149.

P. 41. Over de relevante groep van medewerkers van de Inspectie:
a. Wat is het gemiddelde ziekteverzuim over de afgelopen drie jaren van de relevante groep

medewerkers en wat is de gebruikte definitie van ziekteverzuim?

Antwoord vraaQ 41a
Zie het antwoord op vraag 69.

b. Wat is het jaarlijkse verloop binnen de relevante groep medewerkers (over de afgelopen
drie jaar)? Kan de Inspectie daarbij onderscheid maken naar: enerzijds verloop binnen de
Inspectie zelf en anderzijds verloop naar buiten de Inspectie?

Antwoord vraag 41b
Zie het antwoord op vraag 69.

c. Wat is de som van (nog) niet opgenomen vakantiedagen, ATV-dagen en soortgelijke
dagen waarbij het recht van de relevante medewerkers op die dagen is ontstaan meer
dan één jaar geleden (peildatum 1juli 2008)? Zullen deze soorten van dagen zijn
afgefinancierd/afgekocht per datum overdracht?

Antwoord vraag 41c
In beginsel worden bij het verlaten van een dienstbetrekking bij de rijksoverheid het
openstaande verlof opgemaakt of uitbetaald.

d. Hoeveel medewerkers van de relevante groep hebben in hun beide laatste twee formele
(jaarlijkse) beoordelingen een beoordeling van ‘matig/slecht’ (of slechter) gekregen?

Antwoord vraag 41d
Het is niet toegestaan deze gegevens te verstrekken.

e. Hoeveel medewerkers van de relevante groep zijn langdurig ziek of (het equivalent van)
arbeidsongeschikt (peildatum 1juli 2008)?

Antwoord vraag 41e
Zie het antwoord op vraag 69.

P. 45. Zal het “partij”mogeljk worden gemaakt om op enig moment in de procedure het huidige
afdelingshoofd verantwoordelijk voor ICT uitgebreid in persoon te interviewen?

Antwoord vraag 45
Zie het antwoord op vraag 39.

P. 62. Welke indirecte functies zijn betrokken zijn bij de overname?

Antwoord vraag2
Bij deze Tender behoren 24 FTE voor de indirecte functies. Daarvan zijn de
functieomschrijvingen bekend. Niet duidelijk is nog hoeveel van welke functies en welke
medewerkers het betreft. Dit laatste zal pas bekend zijn na het doorlopen van de
plaatsingsprocedure (zie ook het antwoord op vraag 69 en 149).
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P. 63. Kan worden aangegeven wat de aard van de functies zal zijn van de 24 fte over te nemen
indirecte medewerkers? Graag ontvangen wij van de verschillende indirecte functies de
volgende specificaties:
a. Functieomschrjving
b. FTE per functie
c. Werkelijk aantal medewerkers per functie
d. Overzicht van de vacatures
e. Soort dienstverband
f. Leeftijdopbouw

g. Dienstjarenopbouw

Antwoord vraag 63
Zie het antwoord op vraag 62 en vraag 69.

P. 64. Graag ontvangen wij van de salarisschalen 6 t/m 13 een pro forma bruto netto berekening
gebaseerd op het maximum van de salarisschaal inclusief een specificatie van de
werkgeverslasten.

Antwoord vraag 64
Zie antwoord op vraag 69.

P. 65. Graag ontvangen wij met betrekking tot het ziekteverzuim de volgende gegevens:
a. Verzuimpercentage 2006
b. Meldingsfrequentie 2006
c. Verzuimpercentage 2007
d. Meldingspercentage 2007
e. Verzuimpercentage tot 1juli 2008
f. Meldingsfrequentie tot 1juli 2008

Antwoord vraag 65
Zie het antwoord op vraag 69.

P. 66. Graag vernemen wij het verlooppercentage van 2006, 2007 en 2008 tot 1juli.

Antwoord vraag 66
Zie het antwoord op vraag 69.

P. 67. Graag ontvangen wij een kopie van de volgende functieomschrjvingen:
a. Medewerker administratie
b. Medewerker ondersteuning
c. Adviseur! specialistisch medewerker
d. Senior adviseur! specialist
e. Afdelingshoofd

Antwoord vraag 67
Zie het antwoord op vraag 69.
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P. 68. Bij de uitbesteding van perceel 1 wordt gesproken over 105 fte. Vanuit de cijfers in het
document dat ter inzage lag, komen wij op 109 fte (85 direct + 24 indirect). Kunt u aangeven
waar wij vanuit moeten gaan?

Antwoord vraag 68
De 24 fte indirecte functies worden verdeeld over de 3 percelen:
Perceel 1: 20 fte
Perceel 2: 1 fte
Perceel 3: 3 fte

P. 69. Kan worden beschikt over een organigram waarin is aangegeven hoe de uitvoering van
werkzaamheden is georganiseerd en hoe de ljnorganisatie is geordend en wordt
aangestuurd?

Antwoord vraag 69
De volgende documenten worden, naar aanleiding van de vragen, als aanvulling op de eerder
ter inzage aangeboden documenten over personeel en arbeidvoorwaarden eveneens ter
inzage aangeboden. De documenten liggen vanaf maandag 4 augustus ter inzage bij de IVW.
De procedure en het maken van afspraken is dezelfde als eerder is gehanteerd (zie ook
Hoofdstuk 1 van het PvE). Het betreft de volgende informatie:
• Een organogram van het huidige TBE wordt als bijlage toegevoegd.
• Van de 24 indirecte medewerkers: functies, functieomschrjvingen en inschaling.
• Een indicatie van de woonplaatsen van de vaste directe medewerkers in procenten naar

regio’s (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en overig)
• Bruto-netto berekening van het maximum van de schalen 6 t/m 14, inclusief de

werkgeverslasten
• Indicatie ziekteverzuim 2006, 2007, 2008 (eerste zes maanden): verzuimpercentages en

meldingspercentages voor de gehele directie TBE (inclusief de delen die niet overgaan).
Langdurig ziekteverzuim voor de directe vaste medewerkers die kunnen overgaan.

• Instroom- en uitstroomgegevens 2006, 2007, 2008 (eerste zes maanden) voor de gehele
directie TBE (inclusief de delen die niet overgaan).

• Vacante functies: aantal van de onderscheiden soorten functies per perceel,
functiebeschrjvingen en inschaling.

• De functies van de tijdelijke medewerkers: aantal van de onderscheiden soorten functies
per perceel, functiebeschrjvingen en inschaling alsmede het aantal parttime medewerkers
in deze groep.

• Het aantal directe vaste medewerkers die nog gebruik kunnen maken van de
overgangsregeling voor prepensioen.

P. 70. Hoeveel functionarissen zijn met welke werkzaamheden belast?

Antwoord vraag 70
Zie het antwoord op vraag 69.

P. 71. Welke functionarissen worden in de huidige Organisatie gezien als sleutelfiguren voor de
continuïteit? Kan al een indicatie worden afgegeven welke van deze sleutelfiguren met het
werk mee komen?
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Antwoord vraag 71
Alle medewerkers zijn belangrijk in het proces. Het is op dit moment nog niet bekend welke
medewerkers zullen meegaan. Dit zal pas bekend zijn na het doorlopen van de
plaatsingsprocedure (zie ook het antwoord op vraag 149).

P. 72. In verband met de huisvesting ontvangen wij graag een overzicht van de woonplaatsen
van de betrokken medewerkers?

Antwoord vraag 72
Zie het antwoord op vraag 69.

P. 73. Hoe lang kan de inschrijver tijdelijk het gebruik van het gebouw Nieuwe Uitleg 1
voortzetten, zodat na overdracht meer ruimte is voor verhuizing van mensen, middelen en
systemen zonder de dagelijks processen teveel te verstoren? Dit lijkt ook dienstig als mocht
blijken dat te weinig medewerkers- en met name sleutelpersonen- overgaan. Dit is immers
pas twee maanden voor de daadwerkelijke overdracht bekend. (p14)

Antwoord vraag 73

Naar aanleiding van het transitieplan zullen daarover nadere afspraken worden gemaakt.

P. 74. Inschrijver heeft haar pensioenvoorzieningen ondergebracht bij “zorgverzekering”. Deze
zijn gelijkwaardig te noemen aan ABP. Uit een eerdere overdracht van rjksoverheidstaken aan
een werkmaatschappij waar “partij” de directie en management over voert is gebleken dat
medewerkers er zeer aan hechten om bij een grote verandering, als een overgang naar een
nieuwe werkgever is, bij het ABP te blijven. Zie ook p. 71 e.v PvE. In bedoelde eerdere situatie
is dit dankzij de medewerking van de overheid mogelijk gebleken, ondermeer door de
oprichting van Stichting “X” waarin deze medewerkers zijn geplaatst.
Inschrijver is voornemens dit traject ook voor de overgang van medewerkers van IVW in te
gaan. Is IVW bereid hier alle benodigde medewerking en initiatieven toe te nemen? In het
bijzonder is het nodig dat vanuit IVW contact wordt opgenomen met ABP om te bevorderen
dat de medewerkers ondergebracht kunnen worden bij een Stichting.

Antwoord vraag 74
IVW is bereid hieraan medewerking te verlenen.

P. 75. Is het IVW bereid de medewerkers te enthousiasmeren om over te gaan naar inschrijver
mede ter bevordering van de continuïteit in en behoud van kwaliteit van de te verrichten
werkzaamheden?

Antwoord vraag 75
Ja.

P. 76. Wanneer is voor het laatst een medewerkers tevredenheidonderzoek uitgevoerd? Wat zijn
de bevindingen en conclusies? Kunnen wij een rapport ontvangen?

Antwoord vraag 7
Dit jaar heeft een medewerkers tevredenheidonderzoek plaatsgevonden. De voor de tender
relevante, namelijk de resultaten van de directie TBE kunnen worden ingezien.
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P. 77. Zijn er voor medewerkers arbeidsmarkt- en/of persoonlijkheidstoeslagen waar rekening
mee gehouden moet worden?

Antwoord vraag 77
Bij betrokken medewerkers is geen sprake van arbeidsmarkt- en/of persoonlijke toelagen.

P. 79. Aanbiedingen moet voorzien zijn van een plan voor de transitiefase. De transitiefase
eindigt op het moment van overdracht uiterlijk zeven maanden na ondertekening van de
overeenkomst (p. 13). Twee maanden voor de daadwerkelijke overdracht is bekend wie van de
medewerkers overgaan (p. 14). Betekent dit dat mogelijk pas vijf maanden na het tekenen van
de overeenkomst bekend is wie van de medewerkers overgaan?

Antwoord vraag 79
Ja. Zie verder het antwoord op vraag 149

P. 104. Hoeveel capaciteit moet inschrijver reserveren om te voldoen aan de verplichtingen zoals
verwoord onder eis C. op operationeel niveau (p. 22)?

Antwoord vraag 104
Dit is afhankelijk van de mate waarin dit door middel van ICT-koppelingen plaats zal vinden.
De capaciteit ten behoeve van het huidige niveau is begrepen in het aantal opgegeven fte’s
per perceel.

P. 132. Welke eisen moeten worden gesteld aan opleidingen en kennis van de
systeembeheerders?

Antwoord vraag 132
De functioneel applicatiebeheerders vallen onder de functiebeschrijving
adviseur/specialistisch medewerker (zie antwoord op vraag 69). Het gevraagde opleidings- en
kennisniveau is: HBO-niveau en 3 jaar relevante werkervaring.

P. 148. 2.2.1. De mogelijkheid om op vrijwillige basis het werk te volgen 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. Wat wordt hiermee bedoeld?
Wordt ook aan andere medewerkers dan de direct betrokken medewerkers de gelegenheid
geboden om mee te gaan? Om wat voor medewerkers zou dat dan kunnen gaan? Wat zijn de
functieomschrjvingen van deze mensen? Hebben deze medewerkers ook kennis van de over
te dragen taken? Vielen deze medewerkers bij Fase 1 van de aanbesteding ook binnen de
scope?

Antwoord vraag 148
De direct betrokken medewerkers zijn de medewerkers (met een vaste dienstbetrekking) die
op dit moment daadwerkelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de taken die worden
overgedragen. De overige medewerkers binnen de inspectie met hetzelfde of een
vergelijkbaar functieprofiel betreffen medewerkers (met een vaste dienstbetrekking) met een
zelfde functiebeschrjving (zie 69) of een functie met hetzelfde functieniveau als de hierboven
genoemde medewerkers. Deze medewerkers voeren op dit moment een (vergelijkbaar)
takenpakket uit dat niet in de tender wordt overgedragen. Ook wordt een groep medewerkers
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die indirect betrokken is bij de uitvoering van de taken overgedragen (zie de antwoorden de
vragen 62 en 69).
Beide groepen medewerkers wordt de mogelijkheid geboden om mee te gaan naar de
overnemende partij.

p. 149. 2.2.1. Waarom kan het moment waarop bekend wordt hoeveel medewerkers er
overkomen niet eerder dan pas twee maanden voorafgaand aan de dienstverlening bekend
gemaakt worden?

Antwoord vraag 149
Het moment waarop bekend wordt hoeveel medewerkers er over komen, kan niet eerder dan
pas twee maanden voorafgaand aan de taakoverdracht bekend worden gemaakt, omdat naar
verwachting dan pas het plaatsingstraject kan worden afgerond. Pas nadat de keuze voor de
externe partij bekend is, zal de OR het reorganisatievoorstel (voorgenomen organisatiebesluit:
VOB) voor advies in behandeling nemen. Dit VOB bevat ook een voorstel voor een
plaatsingsprocedure. Tegelijk zal overleg met het departementale overleg (DGO) worden
gevoerd over de met de inschrijver gemaakte afspraken over arbeidsvoorwaarden. Na het
advies van de OR en de afstemming met het DGO zal de plaatsing kunnen starten. Ook dit
traject zal naar verwachting enige tijd vergen, temeer het uitplaatsing buiten de rijksoverheid
betreft.
De Plaatsingsprocedure zal ook voorzien in de situatie dat meer medewerkers naar de
winnende partij willen dan in de aanbieding is opgenomen.

P. 150. 2.2.2. Wat wordt in de derde bullet bedoeld met: “Het opgegeven aantal is
o ng ecla us u lee rd;?”

Antwoord vraag 150
Er mogen geen nadere voorwaarden worden gesteld aan het aantal medewerkers dat wordt
overgenomen.

P. 151. 2.2.2. Met betrekking tot het zesde bullet: Welke garanties kan de IVW geven, voor het
geval er te weinig medewerkers bereid zijn over te gaan, dat de inschrijver gedurende de
zeven maanden van de transitiefase onbelemmerd toegang heeft tot en volledige
medewerking van de medewerkers krijgt ten behoeve van de noodzakelijke kennisoverdracht.

Antwoord vraag 151
De IVW zal, ook in het geval te weinig medewerkers bereid zijn over te gaan, volledige
medewerking verlenen ten behoeve van de noodzakelijke kennisoverdracht. Op basis van het
ingediende transitieplan zullen met de inschrijver afspraken worden gemaakt op welke wijze
en tot welke medewerkers de inschrijver in de transitiefase toegang heeft. Opgemerkt wordt
dat tot de in het PvE opgenomen beschikbare 5 fte voor deze fase twee unitmanagers horen.

P. 152. 2.2.3. Moeten de werkzekerheidgaranties geboden worden binnen de Organisatie van de
aanbieder? Of kunnen de medewerkers ook begeleid worden naar een geljkwaardige functie
elders, indien onvoldoende werk voorhanden is?
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Antwoord vraaci 152
Het gaat bij deze wens om een werkzekerheidgarantie binnen de organisatie van de
aanbieder dan wel een moeder-, zuster- of dochterorganisatie (hieronder wordt ook de ABP
stichting begrepen).

P. 153. 2.2.3. In de PvE op pagina 15 staat: Het ABP, eventueel via ABP-stichting, of
gelijkwaardig met overname van de exitlasten van het ABP (wordt genoemd bij Nota van
inlichtingen). Graag ontvangen wij alle beschikbare informatie over dit onderwerp en met
name de mogelijke exitlasten ABP. Wij hebben dit niet kunnen terugvinden in de Nota van
Inlichtingen.

Antwoord vraag 153
In artikel 4, lid 6 van de statuten van het ABP is bepaald dat wanneer een groep deelnemers
uittreedt een vergoeding verschuldigd is voor het fonds veroorzaakte lasten zgn exitlasten.
Zie voor meer info de statuten van het ABP:
http://www.abp.nl/abp/abp/applicaties/bestelinfo/pages/bestel infowat.aspx (soort “alles”,
onderwerp “reglementen”).
Meer info over het ABP: http://www.st-ab.nl/wetten/0762 Wet privatisering ABP WPA.htm
De exitlasten zijn afhankelijk van het uiteindelijke aantal dat naar de winnende inschrijver
overgaat. De raming bedraagt 0,5 miljoen euro.

P. 163. 2.3.4.A. Wat wordt bedoeld met in dienst zijn van de ABP stichting. In het kader van de
criteria ZBO kan de rechtspersoon aan wie wordt gegund om uitvoerings technische redenen
onder eigen verantwoordelijkheid de over te nemen taken brengen in een aparte entiteit.

Antwoord vraag 163
In het onderhavige geval zijn de medewerkers na de overdracht in dienst van de ABP
stichting. Ter correctie op de tekst van het PvE in bijlage E: De Organisatie die de
werkzaamheden uitvoert, kan de medewerkers van de bedoelde stichting dan inhuren van
deze stichting, behalve als deze stichting zelf de werkzaamheden uitvoert. Hiertoe bestaan
inmiddels meerdere precedenten. Voorts wordt (evenals in het PvE bijlage E) verwezen naar
de statuten van het ABP en de Pensioenwet.

P. 186. 1.b. Wij willen graag inzicht in de 24 resterende fte aan indirecte functies. Om hoeveel
medewerkers gaat het? Welke functies zijn voltijd en welke functies zijn in deeltijd? Hoeveel
medewerkers op deze functies zijn vast en hoeveel zijn tijdelijk? In welke percelen en in welke
functies zijn deze medewerkers werkzaam? Tevens gaarne inzicht in de schaalindeling en het
periodieknummer van de medewerkers die deze functies bekleden.

Antwoord vraag 186
Zie het antwoord op de vragen 62 en 69.

P. 187. 1.b.c. N.a.v. tabel ib willen wij graag inzicht in de functiebeschrjvingen van alle
genoemde functies en de 24 resterende fte’s.
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Antwoord vraag 187
Zie het antwoord op de vragen 62 en 69.

P. 188. 1.b.c. N.a.v. tabel 1.b. en 1.c. willen wij inzicht in het aantal medewerkers die inhoudelijke
dan wel productiewerk verrichten.

Antwoord vraao 188
In het “functiehuis” (functiebeschrjvingen) van VenW wordt een dergelijk onderscheid niet
gemaakt.

P. 189. 1.c. Gaarne toelichting op de opmerking bij tabel ic, dat er nog 20 functies vacant zijn.
Welke functies betreffen dat, hoeveel en in welke schaal?

Antwoord vraag 189
Zie het antwoord op vraag 69.

P. 190. 1.d. Is in tabel 1.d. het totaal aantal medewerkers aangegeven die betrokken zijn bij de
uitpiaatsing ? Mogen we aannemen dat hierbij het totaal aantal over te nemen medewerkers
gefixeerd is?

Antwoord vraag ].9j
Nee. Het aantal over te dragen medewerkers kan veranderen (zie vraag 62 en 149). Het aantal
over te dragen fte is daarentegen wel gefixeerd op.
Perceel 1: 105 fte
Perceel 2: 11 fte
Perceel 3: 14 fte

P. 191. 1.d. Graag inzicht in de contracten voor tijdelijke medewerkers. Bij welk perceel zijn zij
werkzaam en in welke functies. Welke waardering (schaalindeling en periodieknummer)
hebben deze medewerkers. Wat is de einddatum van het tijdelijk contract? Tevens aangeven
in welk stadium het tijdelijk contract zich bevindt. Betreft het het eerste of het tweede
tijdelijke contract.

Antwoord vraag 191
Zie het antwoord op vraag 69.

P. 192. 2.a. t/m 2.e. Tabel 2a t/m 2e: graag aanvullen met het tijdelijk personeel (ook opgesplitst
naar percelen).

Antwoord vraag 192
Zie antwoord op vraag 69.

P. 193. 2.a.,c. en d. In aanvulling op tabel 2a, 2c en 2d zouden wij graag het gemiddelde %
dienstverband, leeftijd en dienstjaren over de hele populatie willen ontvangen, dus inclusief
de in tabel 1.b. genoemde 24 fte aan indirecte functies.

Antwoord vraag 193
Zie het antwoord op vraag 69.
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P. 194. 2e. N.a.v. tabel 2e: ten behoeve van een goede kostencalculatie is inzicht in
schaalindeling en periodieknummer van alle medewerkers, zowel tijdelijk als vast, met
vermelding van het parttime percentage, noodzakelijk. Dus inclusief de medewerkers van de
resterende 24 fte’ s.

Antwoord vraag 194
Zie antwoord op vraag 149 en 69.

P. 195. Wij willen gaarne per perceel organogrammen ontvangen met daarin vermeld per
afdeling/team het aantal fte in de desbetreffende functies.

P. 196. Wij willen gaarne per perceel organogrammen ontvangen met daarin vermeld per
afdeling/team het aantal mensen in de desbetreffende functies.

P. 197. Wij willen gaarne per perceel inzicht krijgen per afdeling/team inzake schaalindeling en
periodieknummer per (anonieme) medewerker.

Antwoord vraag: 195, 196 en 197
De Organisatie van de IVW volgt niet de indeling van de tender. Het verreweg grootste deel
van de medewerkers zijn werkzaam bij de directie TBE, de overige medewerkers bij de
directies DBV, TCO en DID. Ook de directie TBE volgt niet de indeling van de percelen.

P. 198. Als suggestie voor de beantwoording van een groot aantal van bovengenoemde vragen
stellen wij voor om ons een anoniem ingevuld excel document te verstrekken conform bijlage.

Antwoord vraag 198
Niet van toepassing.

P. 199. Graag de bevestiging dat voor alle medewerkers in de percelen geldt dat er geen
arbeidsvoorwaardeljke afspraken zijn gemaakt buiten/boven de ARAR. Zo nee, welke
individuele afspraken bestaan er?

Antwoord vraag 199
Er zijn met de directe vaste medewerkers geen afspraken gemaakt buiten/boven de voor
rijksambtenaren geldende arbeidsvoorwaarden. Overigens is de inrichting en de hoogte van
de schalen etc geregeld in het BBBR.

P. 200. Zijn er medewerkers die boven het maximum van hun schaal worden gesalarieerd. Zo,ja,
om hoeveel medewerkers gaat het en welke bedragen horen daar bij?

Antwoord vraag 200
Er zijn geen medewerkers, die een honorering boven het maximum van de schaal ontvangen.
Wel ontvangen 5 personen een persoonlijke rang.

P. 201. Zijn er langdurig zieke medewerkers en zo ja, hoeveel?

Antwoord vraag 201
Zie het antwoord op vraag 69.
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P. 202. In Map 6. Vertrouwelijk overzicht van het aantal functies per schaal en
schaalgemiddelden staan een aantal FTE met daarbij behorende functie/niveau. Bevat deze
lijst ook de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beheren van de huidige ICT
componenten (applicaties en Infrastructuur)? Kunt u een verdeling aangeven tussen technisch
en applicatie beheer? Kunt U eventueel ook de activiteiten van deze functies nader
omschrijven?

Antwoord vraag 202
Zie het antwoord op vraag 62 en 69.

P. 244. Op dit moment zijn er 20 vacatures. Worden deze nu op een andere wijze ingevuld? Zo
ja, op welke wijze?

Antwoord 244
Deze vacatures zijn thans niet ingevuld.

P. 245. Kunt u een indicatie geven van de aard van de 24 ondersteunende functies en de
kenmerken van bezetting (full-time? vast? schaal? etc?).

Antwoord 245
Zie het antwoord 69.
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Hoofdstuk Z van ZBO

Z. 47. Op welke wijze is de Minister V&W voornemens om de attributie en het ZBO-schap in
specifiek dit geval in te richten?

Antwoord vraag 47
Bij attributie worden taken en bevoegdheden bij of krachtens wet opgedragen aan
inschrijver(s). In onderdeel C van de conceptovereenkomst wordt daar nader op ingegaan.
Krachtens wet betekent dat in de wet een voorziening wordt opgenomen om bij AMvB of
ministeriële regeling taken en bevoegdheden aan de inschrijver(s) op te dragen.

Z. 48. De bevoegdheid wordt middels attributie voor onbepaalde tijd overgedragen aan de
winnende gegadigde (p. 28 Leidraad). Welke is de (uitputtende) lijst van middelen van de
overheid om de eenmaal toegekende bevoegdheid aan de winnende gegadigde te
ontnemen?

Antwoord vraag 48
Bij attributie bij wet moet om taken en bevoegdheden te ontnemen de wet worden gewijzigd
(inclusief advies Raad van State en goedkeuring door Tweede Kamer.) Bij attributie krachtens
wet moet om taken en bevoegdheden te ontnemen de AMvB (inclusief advies Raad van State)
of de ministeriële regeling/besluit worden gewijzigd. De conceptovereenkomst bevat verder
bepalingen om vast te stellen in welke situaties en onder welke voorwaarden dit aan de orde
kan zijn.

Daarnaast kan de minister een voorziening treffen bij taakverwaarlozing (artikel 23 Kaderwet
ZBO) De conceptovereenkomst bevat daar nadere bepalingen over. Ook heeft de minister
krachtens de kaderwet ZBO de mogelijkheid om besluiten te vernietigen en (algemene)
aanwijzingen te geven.

Z. 49. Onder welke voorwaarden kan de winnende gegadigde de attributie in plaats van
aan de moedervennootschap vanaf het begin laten toekennen aan een 100%-
dochtervennootschap dan wel aan een voor dit doel opgerichte Stichting waarin uitsluitend
de winnende gegadigde als bestuurder optreedt?

Antwoord vraag 49
Door dit in de aanbieding als zodanig te beschrijven, met inachtneming van de eisen uit het
PvE en de vragen ter zake onder A en F.

Z. 50. Onder welke voorwaarden kan de winnende gegadigde de taken terugoverdragen aan de
Inspectie dan wel overdragen aan een derde partij?

Antwoord vraaci 50
Overdracht aan een derde partij kan alleen plaats vinden na toestemming van VenW. In geval
van attributie is daarvoor een wetswijziging nodig of, voor zover van toepassing, wijziging van
de AMvB of regeling/besluit. De uitvoering van de overgedragen taken is voor onbepaalde
tijd. Terug overdragen is daarbij niet de bedoeling.
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Z. 119. Kan er ten gunste van de inschrijver een beëindiging clausule aan de Overeenkomst
toegevoegd worden? Is het inschrijver toegestaan om ooit de werkzaamheden over te dragen
aan een andere partij?

Antwoord vraac 119
In lijn van het antwoord van vraag 50 ligt het niet in de rede een beëindigingsclausule op te
nemen.

Z. 243. Een van de wensen is ZBO: Uitvoering vindt plaats binnen de rechtspersoon aan wie
wordt gegund. Wat is precies de achtergrond van deze eis?

Antwoord 243
De achtergrond is om vormen van onderaanneming te ontmoedigen.
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