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Geachte mevrouw Stuiveling, 

Ik heb uw brief van 15 april j l . in goede orde ontvangen. In uw brief vraagt u mij 
te reageren op de vooriopige uitkomsten van uw onderzoek naar de lenM-
verantwoording 2013. In de onderstaande reactie informeer ik u mede namens de 
Staatssecretaris van lenM welke maatregelen ik ga treffen naar aanleiding van uw 
conclusies en aanbevelingen. 

Be le i ds i n fo rma t i e 

Rijksbreed hebt u vijf beleidsthema's onderzocht waaronder de Brede 
Doeluitkering Verkeer en Vervoer en de Fiscale stimulering zuinige auto's. U hebt 
daarbij onderzocht of duidelijk is hoeveel geld aan deze thema's wordt uitgegeven, 
waar het geld terecht komt, wat bekend is over de effecten en of wij de Tweede 
Kamer voldoende informeren over de resultaten van het gevoerde beleid en de 
daarmee gemoeide uitgaven. 

Fiscale stimulering zuinige auto's 

De fiscale stimulering van zuinige auto's heeft er in belangrijke mate toe 
bijgedragen dat nieuwe personenauto's in Nederiand aanzienlijk sneller zuiniger 
zijn geworden dan in andere EU-landen. Door het op de markt komen van 
elektrische auto's is bovendien een transitie naar duurzame mobiliteit ingezet. 

De staatssecretaris van Financiën zal reageren op uw aanbeveling om de schatting 
van de vermindering van belastinginkomsten door de kortingen op bijtelling 
inkomstenbelasting te verbeteren. 

Uw aanbeveling aan de Staatssecretaris van Financiën en lenM en mij om na te 
gaan of er in Nederiand kosteneffectievere maatregelen voor C02-reductie 
mogelijk zijn (ofwel door andere instrumenten inzet binnen de sector verkeer en 
vervoer ofwel door financiering van C02-reducties in andere sectoren) neem ik 
graag over. In de autobrief II zal nader worden ingegaan op de wijze van 
voortzetting van het fiscale stimuleringsregiem voor zuinige auto's in de periode 
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2016 - 2019. Deze brief zal rond de zomer van 2014 door de Staatsecretaris van 
Financiën aan de Tweede Kamer worden aangeboden. 

Over de effecten van export van hybride auto's zal de Staatssecretaris van lenM 
aan de hand van een actualisatie van het TNO-rapport terzake, de Tweede Kamer 
binnenkort informeren. 

Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer fbdu) 

De verantwoordelijkheid voor de doelmatige besteding van de BDU-gelden ligt 
primair bij de provincies en de plusregio's. De voor de BDU gehanteerde 
rapportagevorm biedt een goede balans tussen beschikbaarstelling van 
rijksmiddelen voor brede doeleinden zoals verkeer en vervoer en de gewenste 
beleidsvrijheid voor decentrale overheden bij de inzet van deze middelen. Over de 
rechtmatigheid van de bestedingen van de bijdragen uit de brede doeluitkering 
verkeer en vervoer rapporteren de 19 overheden jaariijks door middel van een 
accountantsverklaring. Ik informeer daarover vervolgens jaariijks de Tweede 
Kamer via het jaarverslag lenM als de Rijksbrede tolerantiegrenzen worden 
overschreden. Over de doelmatigheid van de bestedingen rapporteren de 19 
overheden horizontaal aan de eigen democratische organen. Dit laatste geschiedt 
voor de plusregio's getrapt, waarbij de gemeenteraden voldoende mogelijkheden 
hebben het bestuur van de plusregio te controleren. Deze werkwijze is bij de 
pariementaire behandeling geaccordeerd. 

Deze constructie van de verantwoording van de BDU is destijds welbewust in de 
Wet BDU opgenomen. In de pariementaire stukken Is aangegeven dat hiervoor is 
gekozen om ervoor te zorgen dat het rijk niet langer via de gouden koorden de 
decentrale overheden op het punt van verkeer en vervoer aanstuurt. Met de lichte 
plansturing van de Planwet Verkeer en Vervoer en de daaruit voorgekomen MIRT-
overieggen en gebiedsagenda's ontstaat steeds meer een flexibel platform waar 
overheden vanuit de inhoud van het beleid samenwerken aan het oplossen van 
verkeer- en vervoervraagstukken en daarvoor vanuit hun mogelijkheden financiële 
middelen Inzetten. De decentrale overheden doen dit -als gezegd- onder de 
democratische controle van hun eigen Staten en Raden. Deze constructie is 
destijds met brede instemming door het pariement geaccepteerd. De sindsdien tot 
stand gekomen verantwoording volgens SISA heeft dit nog versterkt. 

Ik breng graag nog twee andere punten onder uw aandacht. 

De BDU-verkeer- en vervoer Is een bijdrage aan de 19 in de Wet BDU aangewezen 
overheden. Deze bijdrage is bestemd voor uitgaven op het terrein van verkeer- en 
vervoer (wegen, openbaar stads- en streekvervoer en regionaal spoor, 
verkeersveiligheid en maatregelen op het terrein van verkeersmanagement en 
betere benutting (zoals fietsenstallingen, fietsroutes e.d.), die deze overheden zelf 
doen of die zij inzetten voor projecten samen met de inliggende overheden. De 19 
overheden kennen daarvoor bijvoorbeeld eigen subsidierelaties met inliggende 
gemeenten en waterschappen. Alle overheden zetten naast de BDU ook eigen 
middelen in voor verkeer en vervoer De afwegingen die zij daarbij maken vallen 
onder de horizontale verantwoording van de betrokken overheden en ontrekken 
zich om die reden aan mijn oordeel. Welk deel van welk budget - BDU of eigen 
middelen - wordt ingezet voor OV concessies of projecten en op welk deel van de 
begroting men bijvoorbeeld reserves creëert, wordt door deze overheden zelf 
bepaald. 

Ik merk hierbij nog op dat van meet af aan is beoogd na verioop van een aantal 
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jaren de BDU verkeer en vervoer geheel onder te brengen in de algemene 
fondsen. In de Bestuursakkoorden 2011-2015 is dit nogmaals vastgelegd. Na de 
voorgenomen afschaffing van de plusregio's zal een groot deel van de BDU 
verkeer en vervoer in het Provinciefonds worden opgenomen. Op praktische 
gronden is in het wetsvoorstel Afschaffing plusregio's ervoor gekozen een deel van 
de BDU-verkeer en vervoer via de bestaande wetgeving ter beschikking te blijven 
stellen aan twee op te richten vervoerregio's. Daarbij is het mijn uitdrukkelijke 
bedoeling de overheden, betrokken bij de twee vervoerregio's, zo veel mogelijk de 
speelruimte te bieden voor decentrale afwegingen die een uitkering via de 
algemene fondsen ook biedt. 

Vanzelfsprekend is blijvende aandacht voor de samenhangen in de inzet van 
financiële middelen ter versterking van de vervoersketens nodig. De budgettaire 
situatie vraagt daar ook om. Samen met de decentrale overheden wil de 
Staatssecretaris daarom een goed systeem van openbaar vervoer realiseren om 
de deur tot deur reis te verbeteren. Deze ambitie is verwoord in de Lange Termijn 
Spoor Agenda 2 (LTSA 2) die op 28 maart aan de Tweede Kamer is aangeboden. 
In samenwerking met alle betrokken OV-partijen, waaronder de BDU-ontvangers, 
wordt gezorgd voor optimale aansluitingen tussen de vervoerdienst op het 
hoofdrailnet en regionale en lokale netwerken. Het opnemen van gelijkluidende 
afspraken in verschillende vervoersconcessies helpt daarbij. Om die ambitie te 
realiseren, is goede samenwerking tussen alle ketenpartners cruciaal. Die 
samenwerking krijgt vorm in de inrichting van wat we noemen landelijke en 
landsdelige OV- en spoortafels. Aan die overiegtafels spreken we als ketenpartners 
niet alleen over de concrete vertaling van onze ambities naar realistische, 
haalbare en afrekenbare doelen. Ook de uitvoering van deze doelen wordt daar 
bewaakt. Om de voortgang in de uitvoering te kunnen bewaken, wordt een 
monitor ontwikkeld. Van de ervaring die ik opdoe met de lopende 
beleidsdooriichting (regionaal) OV, maak ik bij de ontwikkeling van de monitor 
gebruik. Die beleidsdooriichting (regionaal) OV zal naar verwachting eind dit jaar 
aan de Tweede Kamer worden aangeboden. 

Bedrijfsvoering 

Ik constateer dat lenM ondanks ingrijpende organisatieveranderingen, financiële 
taakstellingen in staat is geweest om de bedrijfsvoering nagenoeg op het goede 
niveau van voorgaande jaren te houden. 

De meeste - ook in 2013 genomen en ingezette - verbetermaatregelen sorteren 
effect. Sommige vraagstukken - met name informatiebeveiliging - vragen om een 
langduriger traject. In lijn met uw aanbevelingen, zal ik - op basis van 
risicoanalyses - explicieter aangeven welke maatregelen ik wanneer zal treffen. 

Ik ben overigens verheugd dat de Algemene Rekenkamer bevestigt dat RWS met 
een gedegen aanpak goed op weg is met informatiebeveiliging en de urgentie 
hiervan voelt. U constateert dat er zeer ingrijpende investeringen nodig zijn om de 
veiligheid op het juiste niveau te brengen. Op voorhand zijn middelen beschikbaar 
gesteld om de noodzakelijke maatregelen voor het hoofdwatersysteem -
als maatschappelijk vitaal proces - in 2014 aan te pakken. De beveiliging van het 
hoofdvaarwegennet en het hoofdwegennet volgen naar verwachting in de jaren 
2015 en 2016. 

Ik neem uw aanbeveling over om over de verdere aanpak van het vraagstuk 
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informatiebeveiliging duidelijke afwegingen te maken en deze zichtbaar te maken 
in een duidelijke planning voorde komende jaren in het RWS jaarplan. 

Ook uw aanbevelingen ten aanzien van de informatiebeveiliging binnen het 
kerndepartement neem ik over. 

In de bijlage heb ik verder weergegeven hoe lenM opvolging zal geven aan uw 
aanbevelingen. 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 
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Bijlage bij Bestuurlijke reactie op het Verantwoordingsonderzoek bij het 
Jaarverslag 2013 lenM (IenM/BSK-2014/88307) 

Opvolging aanbevelingen 

Beleidsinformatie 
Conclusie Aanbeveling Reactie lenM 
Milieuwinst 
zuinige auto's 

Stimuleren 
zuinige auto's is 
een dure 
maatregel voor 
verminderen C02 

Nagaan of er 
kosteneffectievere 
maatregelen mogelijk zijn voor 
een vermindering van de C02-
uitstoot in de sector verkeer 
en vervoer (normering, heffing 
of subsidiering). 

In de autobrief II (zomer 2014) zal hierop 
worden ingegaan. 

Verschil 
testresultaten en 
praktijk wordt 
steeds groter 

In Europees verband in blijven 
zetten op een verbetering van 
de testmethode, zodat de 
testresultaten het 
praktijkverbruik beter 
weerspiegelen. 

Ondersteuning van beleid; In brief 
Staatssecretaris lenM aan Tweede Kamer van 
17 juni 2013 voor aanbieding TNO rapport 
over het meerverbruik in de praktijk is 
aangegeven dat NL zich sterk maakt voor het 
definiëren van zo realistisch mogelijke 
testprocedures en voor het verkleinen van de 
testmarges. 

Praktijkverbruik 
nieuwe auto's 
onbekend 

Consumenten door aanpassing 
van het 
brandstofverbruiksboekje laten 
weten dat de rangschikking 
van zuinige-minder zuinige 
auto's in de praktijk onzeker 
is. 

De Staatssecretaris zal in het 
brandstofverbruiksboekje 2015 laten 
toelichten dat de rangschikking van auto's in 
de praktijk kan afwijken van de rangschikking 
van auto's voor het label. 

Beleidsinformatie 
aan de Tweede 
Kamer kan beter 

Een openbaar rapport, waaruit 
blijkt dat een deel van de 
C02-reductie weglekt naar het 
buitenland door de export van 
hybride auto's naar de Tweede 
Kamer sturen. 

Een updaterapport van het TNO rapport uit 
2013 wordt aan de Tweede Kamer gestuurd. 
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Bijlage bij Bestuurlijke reactie op het Verantwoordingsonderzoek bij het 
Jaarverslag 2013 lenM (IenM/BSK-2014/88307) 

Beleidsinformatie 
Conclusie Aanbeveling Reactie lenM 
BDU Verlceer en 
Vervoer 

Minister gaat 
onvoldoende na 
of het systeem 
werkt en of het 
BDU-budget 
nodig en 
genoeg is 

Analyse maken van de 
benodigde omvang en reserves 
van de BDU. Deze analyse zou 
uitgevoerd moeten worden vóór 
de beoogde gedeeltelijke 
overheveling van de middelen 
naar het Provinciefonds. 

In het kader van de beoogde overdracht van 
BDU budgetten naar het Provinciefonds zullen 
afspraken worden gemaakt over de budgetten. 
De wet BDU verkeer en vervoer geeft in artikel 
9 de mogelijkheid om een gedeelte van de 
uitkering te reserveren voor het doen van 
uitgaven in de jaren die volgen na het 
uitkeringsjaar. 
Welk deel van welk budget - BDU of eigen 
middelen - wordt ingezet voor OV concessies 
of projecten en op welk deel van de begroting 
men bijvoorbeeld reserves creëert, wordt door 
deze overheden zelf bepaald. 

De minister 
biedt de 
Tweede Kamer 
niet veel zicht 
op de 
uitvoering en 
de beleids-
resultaten van 
het verkeers-
en 
vervoersbeleid, 
die mede door 
haar uitgaven 
aan de BDU tot 
stand komen. 

Voor de uitgaven die de vorm 
van een specifieke uitkering 
hebben (en houden) beter zicht 
houden op de beleidsresultaten. 
Zolang uitgaven op de begroting 
van de minister staan, is de 
minister verantwoordelijk voor 
de gezamenlijke 
beleidsresultaten en de werking 
van het systeem. Met de huidige 
informatie kan de minister deze 
verantwoordelijkheid niet 
voldoende waarmaken 

De doelrealisatie gedurende een 
lange tijd op eenduidige wijze te 
meten zodat uitspraken gedaan 
kunnen worden over de vraag of 
de gewenste ontwikkelingen zich 
voordoen. Voor een aantal 
doelen moet hiervoor nog 
concreet gemaakt worden wat 
de Minister wil bereiken 
(bijvoorbeeld de 
betrouwbaarheid en 
doelmatigheid van OV). 

De verantwoordingsconstructie voor de 
doelmatige besteding van de BDU-gelden via 
decentraal en regionaal democratisch 
gelegitimeerde organen is destijds welbewust 
in de Wet BDU opgenomen. De afwegingen die 
deze overheden maken, onttrekken om die 
reden aan mijn oordeel. 

Laat onveriet dat het onze gezamenlijke 
ambitie is een goed systeem van openbaar 
vervoer te realiseren. Daarover spreekt de 
Staatssecretaris met de decentrale overheden 
aan de landsdelige en landelijke OV en 
Spoortafels. Aan die overiegtafels spreken we 
als ketenpartners niet alleen over de concrete 
vertaling van onze ambities naar realistische, 
haalbare en afrekenbare doelen. Ook de 
uitvoering van deze doelen wordt daar 
bewaakt. Om de voortgang in de uitvoering te 
kunnen bewaken wordt een monitor 
ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt daarin ook 
de doelmatigheid van de uitgaven betrokken 
rekening houdend met het feit dat decentrale 
overheden naast BDU middelen ook in 
toenemende mate eigen middelen inzetten als 
een logisch gevolg van de bezuinigingen op de 
BDU die sinds 2010 hebben plaatsgevonden. 
Wat lenM betreft vindt de verantwoording voor 
de doelmatige besteding van BDU gelden (op 
termijn) in principe decentraal plaats. 

Te zorgen voor een integrale 
beleidsverantwoording over de 
BDU. Dit kan door het uitvoeren 
van een goede beleidsevaluatie 
(waarbij ook de 
maatschappelijke effecten van 
het beleid betrokken worden) 
en/of een beleidsdooriichting. 

In de lenM begroting 2014 is opgenomen dat 
een beleidsdooriichting naar het beleidsartikel 
15 Openbaar Vervoer wordt uitgevoerd. 
Daarbij wordt, zoals aangegeven in deze 
begroting, dat deel van de BDU meegenomen 
dat betrekking heeft op Openbaar Vervoer 
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Bijlage bij Bestuurlijke reactie op het Verantwoordingsonderzoek bij het 
Jaarverslag 2013 lenM (IenM/BSK-2014/88307) 

Onvolkomenheden in de bedrijfsvoering 
Conclusie Aanbeveling Reactie lenM 
Inkoopbeheer 
Bestuurskern 
verdient nog 
steeds aandacht 

Wij doen de minister de 
aanbeveling 

• alle directies te ver
plichten de inkoopafde
ling te betrekken in de 
gehele aanbestedings
procedure en daarop 
toe te zien; 

te zorgen voor een vol
waardige jaariijkse 
spendanalyse; 

het bedrag aan afwij
kingen van de aanbe-
stedingsregels te redu
ceren door duidelijke 
afspraken over niet-
aanbesteden. 

Bij lenM wordt het Inkoop Uitvoerings 
Centrum) verplicht betrokken voordat 
contractering plaatsvindt. De directies zijn 
verder zelf verantwoordelijk voor hun 
inkopen. Het lUC informeert de directies 
via diverse kanalen over de juiste 
procedures en ondersteunt directies op 
verzoek bij de inkopen. Het lUC 
rapporteert ieder kwartaal over de naleving 
van inkoopspelregels. 

Het lUC voert jaariijks een spendanalyse 
uit. De spendanalyse over 2013 zal naar 
verwachting in mei 2014 gereed zijn. 

Het is voor de betrokken DG's en 
directeuren duidelijk dat afwijkingen van 
aanbestedingsregels onrechtmatig zijn en 
in beginsel vermeden moeten worden. Het 
lUC heeft onderzoek gedaan naar 
afwijkingen van de aanbestedingsregels en 
diverse verbetermaatregelen geformuleerd. 
Deze zijn besproken in het departementale 
audit committee en worden ingevoerd. Bij 
de tweede kwartaalrapportage 2014 over 
de naleving van inkoopspelregels zal 
blijken in hoeverre de maatregelen effect 
hebben gehad. Indien er geen daling is 
opgetreden van het aantal afwijkingen, zal 
opnieuw worden overwogen om de 
inschakeling van het lUC in alle fasen van 
het inkoopproces verplicht te stellen. 

Informatie
beveiliging 
kerndepartement 
lenM nog altijd 
probleem 

Wij bevelen de minister aan 
besluiten te nemen over de 
verdere aanpak van het 
vraagstuk 
informatiebeveiliging en dit 
zichtbaar te maken in een 
duidelijke planning voor de 
komende jaren en in 
uitgewerkte jaarplannen. De 
keuzes die worden gemaakt 
en de risico's die hieruit 
voortvloeien, moeten worden 
geëxpliciteerd, evenals de 
ambitie en de kosten in 
termen van geld en 
menskracht. 

De aanbevelingen voor de verdere aanpak van 
het vraagstuk informatiebeveiliging zal ik 
overnemen. 
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Bijlage bij Bestuurlijke reactie op het Verantwoordingsonderzoek bij het 
Jaarverslag 2013 lenM (IenM/BSK-2014/88307) 

Beveiliging 
tegen hackers 
gaat RWS nog 
veel tijd en geld 
kosten 

Wij bevelen de minister aan 
besluiten te nemen over de 
verdere aanpak van het 
vraagstuk 
informatiebeveiliging en dit 
zichtbaar te maken in een 
duidelijke planning voor de 
komende jaren en in het 
RWS jaarplan. De keuzes 
die worden gemaakt en de 
risico's die hieruit 
voortvloeien, moeten 
worden geëxpliciteerd, 
evenals de ambitie en de 
kosten in termen van geld 
en menskracht. 

In 2014 wordt beveiligd werken verder 
doorgevoerd binnen RWS. U constateert dat er 
zeer ingrijpende investeringen nodig zijn om 
de veiligheid op het juiste niveau te brengen. 
Ik neem daarom uw aanbeveling over om over 
de verdere aanpak van het vraagstuk 
informatiebeveiliging duidelijke afwegingen te 
maken en deze zichtbaar te maken in een 
duidelijke planning voor de komende jaren in 
het RWS jaarplan. 

Lopend 
verbetertraject 
bij de ILT nog 
niet afgerond 

De ILT moet meer aandacht 
besteden aan het zorgvuldig 
voorbereiden van 
verbeterplannen om het 
financieel beheer "ILT-
breed" (bij alle domeinen) 
structureel op het gewenste 
niveau te krijgen, inclusief 
de uniformering van de 
onderiiggende processen, 
ICT-systemen en interne 
controle. 

De ILT herkent zich in deze aanbeveling, die 
aansluit bij de ontwikkelingen die spelen 
binnen de ILT. De verbeteractiviteiten die de 
ILT in gang heeft gezet in 2013 voor de korte 
termijn hadden vooral betrekking op het 
verbeteren van de processen die samenhangen 
met het tot stand brengen van de 
jaarrekening. De ILT is dan ook tevreden dat 
alle betrokkenen, waaronder de Algemene 
Rekenkamer signaleren dat deze inspanningen 
effect hebben gesorteerd. Begin 2014 zijn 
projectplannen opgesteld en in uitvoering 
genomen die de verbeteringen voor de lange 
termijn moeten borgen. Deze projectplannen 
raken het financieel beheer in de volle 
omvang, omdat daaraan aspecten van 
organisatorische aard zijn verbonden, maar 
ook ICT en procesinrichting. Parallel aan deze 
projecten voert de ILT al het meerjarige 
programma (Informatieplan ICT) uit waarbij 
het doel is het aantal gebruikte systemen voor 
de werkprocessen terug te brengen en te 
integreren. Processen zullen daarbij uniform 
worden vorm gegeven waarbij de three Lines 
of defense stevig worden verankerd. 
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Bijlage bij Bestuurlijke reactie op het Verantwoordingsonderzoek bij het 
Jaarverslag 2013 lenM (IenM/BSK-2014/88307) 

Aandachtspunten bij de bedrijfsvoering 
Conclusie Aanbeveling Reactie lenM 
Er zijn 
aanvullende 
maatregelen 
nodig bij 
Systeem-
gerichte 
Contract-
beheersing 
(SCB) zolang 
SCB nog niet 
voldoende 
functioneert 
en daarnaast 
moet RWS 
scherp letten 
op de 
uitvoering 
van DBFM-
contracten. 

Wij doen RWS de aanbeveling 

• door te gaan met extra 
maatregelen in aanvulling 
op SCB, zolang SCB nog 
niet voldoende functio
neert; 

• te zorgen voor kwalitatief 
goed personeel om de rol 
als professioneel opdracht
gever goed te kunnen uit
voeren; 

• ervoor te zorgen dat duide
lijk is wat de aanpassing 
van een DBFM-contract be
tekent voor de kwaliteit van 
het product. 

Met betrekking tot de systeemgerichte 
contractbeheersing (SCB) van grond-, 
weg- en waterbouw (GWW)-contracten 
herken ik de conclusie dat SCB op niveau is 
gebleven en de rechtmatigheid op orde. Dit 
is in lijn met de conclusie van de 
Auditdienst Rijk dat er sprake is van een 
toereikend contractbeheen Met behulp van 
SCB toetst RWS risicogestuurd het 
kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer 
om na te gaan of de contractuele 
verplichtingen worden nageleefd. Hiermee 
werkt RWS toe naar een efficiënte 
contractbeheersing. De doelmatigheid van 
deze beheersing zou nog verder kunnen 
toenemen als de omvang van de 
aanvullende maatregelen, die onderdeel 
zijn van het Kader SCB, verder worden 
afgebouwd. Voorwaardelijk daarvoor is wel 
dat de inrichting en kwaliteit van het 
samenstel van beheersmaatregelen onder 
het SCB-kader dat rechtvaardigt en dat de 
afbouw onderwerp is van expliciete 
afweging. 

Ook in 2014 zal worden gestuurd op het 
verder verinneriijken van de werkwijze 
SCB, waarbij de HRM aspecten een 
belangrijke plaats zullen innemen. De focus 
van de verbeteringen richten zich op 
kennis, competenties en vaardigheden van 
bij het contractbeheer direct betrokkenen. 

U beveelt aan ervoor te zorgen dat 
duidelijk is wat de aanpassing van een 
DBFM-contract betekent voor de kwaliteit 
van het product. Hiervan merk ik op dat de 
kwaliteit van het product steeds centraal 
staat bij contractaanpassingen. In dit 
verband merk ik op dat ik de 
mogelijkheden verken om de DBFM-
standaard voor contractering te 
vereenvoudigen. De vereenvoudiging van 
de DBFM-standaard kan de beheerslast 
verminderen. 

Risico op 
fouten door 
hoog 
drempel
bedrag voor 
eenvoudige 
inkopen 

Wij bevelen de minister aan de 
procedure aan te passen en te 
zorgen voor functiescheiding 
tussen 'bestellen' en 'prestatie 
verklaren', temeer vanwege het 
hoge grensbedrag voor light-
inkopen. 

De procedure wordt aangepast. In de 
begeleidende brief aan de budgethouder bij het 
overzicht van facturen die onder zijn 
budgetverantwoordelijkheid vallen, wordt 
opgenomen dat de budgethouder met de 
akkoordverklaring zowel akkoord geeft op het 
budget als op de ontvangen prestatie. 
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Bijlage bij Bestuurlijke reactie op het Verantwoordingsonderzoek bij het 
Jaarverslag 2013 lenM (IenM/BSK-2014/88307) 

Aandachtspunten bij de bedrijfsvoering 
Conclusie Aanbeveling Reactie lenM 
Elektronisch 
bestellen en 
factureren 
(EBF) 

Stel contractbeheersplannen op 
en geef uitvoering aan 
afspraken met het bedrijf dat 
het systeem beheert. 

lenM gaat met betrekking tot Elektronisch 
Bestellen en Factureren (EBF) doorpakken, 
waarmee lenM het systeem van checks and 
balances in EBF toereikend inricht. In het plan 
van aanpak "EBF op orde" van 12 maart 2014 
zijn de in gang gezette acties opgenomen, 
waarmee te nemen maatregelen in kaart zijn 
gebracht en belegd, waaronder het opstellen 
van contractbeheersplannen. 
Het plan van aanpak voorziet niet in nadere 
afspraken met het bedrijf dat het systeem 
beheert. Uit analyse naar de gewenste 
assurance rondom EBF is gebleken dat het 
specifieke contractbeheersplan hierin meer 
effectief kan voorzien. Dit contractbeheersplan 
voorziet in een risicoanalyse op basis waarvan 
de benodigde beheersmaatregelen zullen 
worden ingericht. 

Regels voor 
verstrekken 
eersteklas-
abonnemen
ten niet goed 
toegepast 

De Mobiliteitskaart, ingevoerd op 1 januari 
2014, biedt lenM het moment om kritisch te 
kijken naar de gemaakte individuele 
uitzonderingen. De doelstelling van lenM is het 
aantal uitzonderingen tot een minimum te 
beperken. In het kader van de introductie van 
de Mobiliteitskaart wordt het proces met 
betrekking tot de vergoedingen voor woon
werkverkeer bezien en waar nodig aangepast 
om te waarborgen dat de regelgeving juist 
wordt toegepast. Hierbij zullen de opmerkingen 
van de Algemene Rekenkamer worden 
meegenomen. 
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