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Geachte mevr. Stuiveling, 

Ik heb uw onderzoeksrapport verantwoordingsonderzoek 2014 in goede orde 
ontvangen. In uw brief vraagt u of en zo ja welke maatregelen getroffen zullen 
worden naar aanleiding van uw conclusies en aanbevelingen. In deze brief 
informeer ik u mede namens de Staatssecretaris welke maatregelen ik extra ga 
treffen naar aanleiding van de hoofdpunten uit uw onderzoek en uw overige 
aanbevelingen. 

Hoofdpunten 
Uw signaal dat het kerndepartement meer urgentie moet laten zien om haar ICT 
systemen te beveiligen wordt opgepakt. Daarbij wordt voorrang gegeven aan de 
meest kritieke systemen. Het afgelopen jaar is de inventarisatie en beoordeling 
(uitfaseren ja/nee) van de bestaande systemen afgerond. Op een groot deel van 
de bestaande kritieke systemen zijn in 2014 risicoanalyses uitgevoerd. Het restant 
wordt in 2015 afgerond. De budgettaire besluitvorming en daadwerkelijke 
implementatie en borging van maatregelen in de organisatie zal door lenM in 2015 
gedocumenteerd worden. Daarbij zal net als Rijkswaterstaat gebruik worden 
gemaakt van een voortgangssysteem wat bijhoudt wat de stand van zaken van de 
uitvoering is. Met betrekking tot SAP zal de regie op de externe beheerder 
explicieter, transparanter en slimmer worden ingericht met als doel dat de 
verantwoordelijkheidsverdeling verduidelijkt wordt en de uitgevoerde wijzigingen 
vooraf en achteraf controleerbaar zijn. De verleende autorisaties zijn inmiddels 
teruggebracht tot de hoogst noodzakelijke en het toezicht daarop zal worden 
ingericht waardoor de betrouwbaarheid van de financiële informatie beter wordt 
gewaarborgd en het restrisico op onterechte betalingen nog meer naar beneden 
kan worden gebracht. 

Voor nieuwe systemen worden de procedures aangepast waardoor de 
informatiebeveiligingseisen betrouwbaarder, transparanter en eerder worden 
vastgesteld. Via de jaarlijkse In Control Verklaring Baseline Informatiebeveiliging 
Rijksdienst (BIR) zullen de systeemeigenaren van kritieke systemen rekenschap 
afleggen of hun systeem voldoet aan deze Baseline en zo niet welke uitleg 
daarover kan worden verstrekt. Het zal staande praktijk worden om vooraf aan de 
ontwikkeling (en de aanbestedingsfase) van een nieuw systeem de BIR 
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compliancy eisen mee te nemen in de functionele eisen, bij oplevering hieraan te 
toetsen en dit toetsresultaat vast te leggen. Zowel systeemeigenaar als CIO en 
BVA worden geïnformeerd over de toetsresultaten zodat zij hun rol kunnen 
invullen. 

Bestuurskern 
Dir. Bedrijfsv. Org. en 
Informatiebeleid 
Directie Bedrijfsvoering 

Met voldoening neem ik kennis van uw constateringen over Rijkswaterstaat en de 
Inspectie Leefomgeving en Transport en met name dat de meest risicovolle 
systemen, de waterkeringen, voor een belangrijk deel adequaat beveiligd lijken. 
De werking van de genomen maatregelen worden getest in 2015. De verdere 
uitwerking van de beveiligingsmaatregelen van de hoofdwegen en 
hoofdvaarwegen is gepland voor 2015 en 2016. 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2015/80382 

Beleidsresultaten 
Ik heb kennis genomen van het casusonderzoek dat door u is uitgevoerd naar het 
programma "Beter Benutten" en "(semi-)elektrische auto's". Hieronder ga ik in op 
uw aanbevelingen voor Beter Benutten en alternatieven voor dure fiscale 
stimulering van (semi-) elektrische auto's. Ik hecht er wel waarde aan om aan te 
geven dat de titel "Beter Benutten moet zich nog bewijzen" de lading niet 
helemaal dekt. Dit is geen ex post onderzoek maar een ex durante onderzoek, 
waardoor het logisch is dat er nog geen eindmeting is. Het zou meer logisch zijn 
de titel "Adviezen voor het programma Beter Benutten" te gebruiken. 

Seter Benutten 
Het programma Beter Benutten is de katalysator waardoor een voertuig minder 
tijd verliest ten opzichte van de normale doorstroom op specifieke punten. 
Samenwerken aan het publieke doel zodat er minder voertuigverliesuren worden 
gemeten is de opgave. Met genoegen stel ik vast dat u de meting van 
"voertuigverliesuren" gekwalificeerd heeft als "veelbelovend". Uw kanttekeningen 
bij de mate waarin het gemeten resultaat het gevolg is van het programma kan ik 
plaatsen. Ik neem uw aanbevelingen over ten aanzien van de eindmeting medio 
2015. 

Voor het vervolg van het programma "Beter Benutten" zal conform afstemming 
met mijn collega's van Binnenlandse Zaken en Financiën gebruik worden gemaakt 
van twee financiële instrumenten: een decentralisatie uitkering aan de betrokken 
provincies voor zover de BDU gedecentraliseerd is en een specifieke uitkering (de 
BDU Verkeer en Vervoer) voor de 2 vervoerregio's. 
U constateert dat geen inzicht bestaat in de kosteneffectiviteit omdat de BDU 
ontvangers geen informatie over de werkelijke uitgaven hoeven te geven. De 
eerste ervaringen leren dat de samenwerkende partners in de regio op basis van 
vrijwilligheid bereid zijn om de werkelijke kosten van de maatregelen met elkaar 
te delen. Daarmee ontstaat inzicht in de eerder genoemde kosteneffectiviteit. 

U constateert dat de Tweede Kamer laat geïnformeerd wordt. Voor de 
gebiedsprogramma's zijn in november 2011 specifieke afspraken gemaakt. "De 
Kamer zal geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de 
gebiedsprogramma's in het kader van het MIRT proces". Hieraan is steeds gevolg 
gegeven. Daarnaast is in het jaarverslag 2014 opgenomen dat de tussenmeting 
(peildatum oktober 2014) een effect van 9% laat zien. Over de voortgang van de 
gebiedspakketten Beter Benutten zal ik de Tweede Kamer in het kader van het 
MIRT proces informeren. Conform de aanbeveling van de AR zal ik de Tweede 
Kamer ook over het vervolgprogramma Beter Benutten (financieel belang € 300 
min.) informeren. 
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(semi-)elektrische auto's 
Het Verantwoordingsonderzoek laat zien dat er sinds 2013 belangrijke stappen 
zijn gezet om de fiscale stimulering van (semi-)elektrische auto's af te bouwen. 
Ook voor 2015 en 2016 is al sprake van een verdere afbouw van de stimulering 
van (semi-)elektrische auto's. De effecten daarvan konden vanzelfsprekend nog 
niet worden meegenomen in het onderzoek van de Rekenkamer. Het kabinet is nu 
bezig met de voorbereidingen voor de vormgeving van het stimuleringsbeleid in 
de periode van 2017 tot en met 2020. Optimale kosteneffectiviteit van het 
stimuleren van de innovatie die zero-emissie mobiliteit is, zal daarbij een 
belangrijk element zijn. Dit beleid zal worden neergelegd in de Autobrief 2.0, die 
voor de zomer wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Uw aanbeveling om ook niet-fiscale alternatieven voor de fiscale 
stimuleringsmaatregelen voor semi-elektrische auto's in kaart te brengen wil ik 
graag overnemen. We delen uw zienswijze dat inzetten op aanscherping van 
Europees bronbeleid voor de C02-uitstoot van auto's zeer effectief, relatief 
efficiënt, weinig verstorend en goed uitvoerbaar is. 

De huidige Europese norm voor de C02-uitstoot bedraagtl30 g/km. Dit is nog niet 
zodanig streng dat fabrikanten vanaf 2015 op grote schaal (semi-)elektrische 
auto's zullen produceren en ook kunnen verkopen. Hiervan zal pas sprake zijn als 
vanaf 2021 voor de CÓ2 uitstoot een norm van 95 g/km geldt en voor de periode 
daarna een nog scherpere C02 norm van toepassing is. Mede in deze context 
maakt het kabinet zich sterk voor tijdige aanscherping van het EU bronbeleid. 
Nederland streeft ernaar dat deze norm zodanig scherp wordt dat hiermee een 
belangrijke bijdrage wordt geleverd aan het bereiken van de klimaatdoelen voor 
de sector mobiliteit en transport van het Energieakkoord. De ervaring leert echter 
dat het nog geen gelopen race is dat de nieuwe-norm voor de C02 uitstoot vanaf 
2021 ook daadwerkelijk een substantiële aanscherping zal inhouden. Daarnaast is 
consistentie van beleid van belang om investeringen van de private sector aan te 
moedigen en te laten renderen. 

De stimulering van semi-elektrische auto's (de zogenaamde plug-ins) wordt niet 
louter en alleen gedaan om op korte termijn de C02 uitstoot te verlagen. Daarom 
is het lastig om de effectiviteit van het beleid alleen af te meten aan de tot dusver 
gerealiseerde C02 reductie. De ontwikkeling van zero-emissie mobiliteit is een 
belangrijke systeeminnovatie die van groot belang is voor het uiteindelijk bereiken 
van de klimaatdoelen voor 2020 en 2030 uit het Energieakkoord en de afspraak 
dat vanaf 2035 alle nieuw verkochte personenauto's in staat zijn om zero emissie 
te rijden. Plug-ins zijn een belangrijke "Stepping Stone" die mensen vertrouwd 
maakt met elektrisch rijden, die zorgt voor een betere businesscase voor de 
opbouw van de laadinfrastructuur, die goede kansen biedt voor de groei van de 
werkgelegenheid en die de Nederlandse onderhandelingspositie versterkt in het 
proces om te komen tot aanscherping van de Europese CG2 norm. 
Ook uw tweede aanbeveling om op basis van alle opties een discussie met het 
Parlement te voeren over hoe het gebruik van semi-elektrische auto's effectief en 
efficiënt kan worden gestimuleerd neemt het kabinet graag over. In dat verband 
zijn wij ook content met het feit dat op verzoek van de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu de marktpartijen in de "plug-in coalitie" onder leiding van 
het Formule E-team de handen ineen hebben geslagen om ervoor te zorgen dat 
mensen met plug-ins zoveel mogelijk elektrisch gaan rijden. 

Bestuurskern 
Dir. Bedrijfsv. Org. en 
Informatiebeleid 
Directie Bedrijfsvoering 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2015/80382 
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Bedrijfsvoering 
De regierol van Rijkswaterstaat bij bouwprojecten is een publieke taak die robuust 
dient te worden ingevuld waardoor gebruikers zich verzekerd weten van de 
kwaliteit van wegen en bruggen. Om de regierol voor nu en in de toekomst 
blijvend te waarborgen heeft Rijkswaterstaat de personele behoefte in beeld, 
waaronder kennis op het terrein van de bouwtechnologie. Inmiddels zijn hiervoor 
de eerste stappen gezet door middel van actieve werving. Met het stelsel van 
contractbeheersing en toetsen wordt beoordeeld of het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer functioneert en voldoende 
betrouwbaar is voor het eindresultaat. De producttoets is op basis van 
risicobenadering en -analyse een onderdeel van de mix van toetsen. Op basis van 
de risicoanalyse beoordeel ik steeds of ik kan volstaan met een beperktere 
omvang van de producttoetsen of dat er aanleiding is voor intensivering daarvan. 
Langs deze weg beoog ik steeds tot de optimale (efficiënt en doeltreffend) mix van 
beheersmaatregelen te komen. Tevens voert Rijkswaterstaat in het kader van de 
contractbeheersing waarnemingen uit indien risico's daartoe aanleiding geven om 
daarmee voeling te houden met de totstandkoming van het uiteindelijke resultaat 
van de opdrachtnemer. Het resultaat van de waarneming wordt verwerkt in het 
risicodossier en zal mogelijk aanleiding geven tot het aanpassen van het 
toetsplan. Indien er tijdens de waarneming grove fouten worden geconstateerd, 
waaronder veiligheidsrisico's wordt de opdrachtnemer conform contractafspraken 
hierop aangesproken. 

Bestuurskern 
Dir. Bedrijfsv. Org. en 
Informatiebeleid 
Directie Bedrijfsvoering 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2015/80382 

Ik constateer met zorg dat het aantal onvolkomenheden groeit van vier naar zes. 
Het financieel beheer van de Inspectie Leefomgeving en Transport is opgelost en 
de onvolkomenheid van het inkoopbeheer van het kerndepartement ligt nu 
duidelijk bij de bestellende directies die onder andere eerder hun inkoopbehoefte 
aan het inkoopuitvoeringscentrum kenbaar moeten maken zodat daarvoor 
passende oplossingen kunnen worden bedacht. Ook aan het inkoopbeheer KNMI 
zal in 2015 extra aandacht worden geschonken. M.b.t. de eerste klas 
abonnementen bij RWS zal ik uw aanbeveling laten opvolgen. 

Financiële informatie 
Uw onderzoek naar de oorzaak van de daling van de opbrengst uit de veiling van 
C02 emissierechten is geen verrassing. Mijn beleid is er op gericht in Europees 
verband het emissiehandelssysteem te versterken door een 
marktstabiliteitsreserve te introduceren waardoor vraag naar een aanbod van 
rechten meer in evenwicht komt en door het jaarlijkse plafond na 2020 met 2,2% 
per jaar te verlagen. 

Uw constatering dat de NEa haar toezichthoudende taak adequaat invult stemt tot 
tevredenheid. 

In de bijlage heb ik weergegeven welke maatregelen worden getroffen naar 
aanleiding van uw aanbevelingen. 

Ik wens u succes met de afronding van uw onderzoeksrapport. 

Pagina 4 van 10 



DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

Bestuurskern 
Dir. Bedrijfsv. Org. en 
Informatiebeleid 
Directie Bedrijfsvoering 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2015/80382 

mw. drs. M.H.Wtwtfz^van Haegen 
Bijlage bij de bestuurlijke reactie op het verantwoordingsonderzoek bij 
het jaarverslag 2014 lenM 

Hoofdstuk IHoofdpunten verantwoordingsonderzoek 2014 
Onderwerp 
Kerndepartement blijft 
achter in de aanpak van 
ICT beveiliging, met 
beveiligingslek in het 
financiële systeem als 
gevolg 

Aanbeveling 
Erop toezien dat de 
problemen rond de ICT 
beveiliging in 2015 actief 
worden opgepakt en dat 
maatregelen met 
zichtbare effecten worden 
getroffen. Hierbij hoort 
een actieve rol van de 
leiding van het 
departement en in het 
bijzonder van de Chief 
Information Officer (CIO). 
De CIO kan de regie 
voeren over een 
samenhangende 
oplossing voor alle ICT-
problemen bij het 
ministerie en kan 
bovendien meer 
aansluiting zoeken bij 
RWS en ILT, die 
vooralsnog een 
succesvollere aanpak 
hebben weten op te 
zetten. 

Maatregelen 
Het beveiligingslek in het 
financiële systeem wordt 
gedicht door de opvolging 
van de aanbevelingen 
van de Auditdienst Rijk. 
Op de urgente 
knelpunten zijn direct 
tijdelijke maatregelen 
genomen;deze worden in 
2015 structureel 
bestendigd. Zie ook de 
hoofdtekst. 

De aanbeveling m.b.t. de 
CIO wil ik overnemen. 

Hoofdstuk 3 Beleidsresultaten 
Onderwerp Aanbeveling Maatregelen 
Beter Benutten Geef bij de eindmeting 

medio 2015 duidelijk aan 
de Tweede Kamer aan 
welke beperkingen de 
meting én het 
programma kent. 

De aanbeveling wil ik 
opvolgen. 

Maak bij het vervolg van 
het programma "Beter 
Benutten" een 
zorgvuldige afweging 

Ik heb een zorgvuldige 
afweging gemaakt met 
als resultaat zoals in de 
hoofdtekst is vermeld. 
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Stimulering (semi-
jelektrische auto's 

Totstandkoming 
beleidsinformatie 

over de wijze van 
aansturing. 
Informatievoorziening en 
financiering zodat deze 
arrangementen logisch 
uit elkaar voortvloeien en 
in balans zijn. 
Verbeter de 
informatievoorziening aan 
de Tweede Kamer over 
het huidige programma 
en het vervolg door tijdig 
actuele en duidelijke 
informatie over de stand 
van zaken van het gehele 
programma te geven. 
Breng de niet-fiscale 
alternatieven voor 
stimuleringsmaatregelen 
in kaart, inclusief de 
voor- en nadelen van 
deze alternatieven. 
Besteed hierbij expliciet 
aandacht aan de 
kosteneffectiviteit. De 
maatregelen moeten een 
voldoende aanvullende 
werking hebben op de 
Europese regelgeving. 
Enkele voorbeelden zijn: 
subsidiering, 
kilometerbeprijzen en het 
gericht inzetten van de 
inkoopmacht van de 
overheid. 
Voer op basis van deze 
alternatieven een 
discussie met het 
parlement over hoe het 
gebruik van (semi-
jelektrische auto's (maar 
ook van andere vormen 
van emissievrij 
rijdenjeffectief en 
efficiënt kan worden 
gestimuleerd. 
Geef meer aandacht aan 
de wijze waarop de 
betrouwbaarheid van de 
informatie wordt 
vastgesteld. 

De aanbeveling wil ik 
opvolgen zoals in de 
hoofdtekst is vermeld. 

De aanbeveling neem ik 
over. 

Ook deze aanbeveling 
neem ik over. 

Ik wil deze aanbeveling 
overnemen. 

Bestuurskern 
Dir. Bedrijfsv. Org. en 
Informatiebeleid 
Directie Bedrijfsvoering 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2015/80382 
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Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering 

Onderwerp 
Rijkswaterstaat kan 
regierol versterken 
door interne kennis 
en zicht op kwaliteit 
van van 
bouwprojecten te 
verbeteren 

Aanbeveling 
De AR beveelt aan door te 
gaan met extra maatrë-
gelen zolang het sys
teemgerichte contractbe
heersing nog niet vol
doende functioneert. 

De AR beveelt aan te 
sturen op kwalitatief goed 
personeel om de rol als 
professioneel opdrachtge
ver goed te kunnen uit
voeren. 

De AR beveelt aan ervoor 
te zorgen dat duidelijk is 
wat de aanpassing van 
een DBFM-contract bete
kent voor de kwaliteit van 
het product. 

Versterk de kwaliteit en 
kwantiteit van het perso
neel, met name op het 
gebied van bouwtechniek. 

Maatregelen 
RWS zal de aanvullende 
hnaatregelen, die onderdeel 
uitmaken van het kader SCB, 
blijven continueren ter 
ondersteuning van de SCB-
systematiek en ter borging 
van de rechtmatigheid. 
Daarnaast wordt vanuit 
doelmatigheid er op gestuurd 
om daar waar mogelijk de 
aanvullende maatregelen af te 
bouwen. Evenals vorig jaar wil 
ik hierbij benadrukken dat 
daarvoor voorwaardelijk is 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. 

Op basis van een reeds inge
zet HRM- en opleidingstraject 
ten aanzien van SCB zetten 
wij de investering in de ont
wikkeling van de benodigde 
kennis, competenties en vaar
digheden van de RWS-
medewerkers onverkort voort. 
Bij contractwijzingen van een 
DBFM-contract worden steeds 
de effecten op kwaliteit van 
het product en de bijbehoren
de contractuele eisen in ogen
schouw genomen. In navol
ging op eerdere aanbevelin
gen inzake DBFM projecten en 
het door u benoemde aan
dachtspunt zijn er reeds een 
aantal stappen gezet pm 
DBFM projecten verder te 
standaardiseren en vereen
voudigen. 

De regierol van 
Rijkswaterstaat bij 
bouwprojecten is een publieke 
taak die robuust dient te 

Bestuurskern 
Dir. Bedrijfsv. Org. en 
Informatiebeleid 
Directie Bedrijfsvoering 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2015/80382 
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Beveiliging van de 
hoofdwater
systemen bijna 
opgelost, 
hoofdwegen en 

om regie op bouwprojec
ten terug ie krijgen. 

Voer producttoetsen uit 
voor ieder geleverd pro
duct. 

Blijf gebruik maken van 
waarnemers op projecten, 
als onderbouwing van de 
toetsing van het kwali-
teitsborgingssysteem van 
de aannemer. 

Wij bevelen de minister 
van lenM aan om door te 
gaan op de ingeslagen 
weg. Teneinde de effec
ten van de verbetermaat-

worden ingevuld waardoor 
gebruikers zich verzekerd 
weten van de kwaliteit van 
wegen en bruggen. Om de 
regierol voor nu en in de 
toekomst blijvend te 
waarborgen heeft 
Rijkswaterstaat de personele 
behoefte in beeld, waaronder 
kennis op het terrein van de 
bouwtechnologie. Inmiddels 
zijn hiervoor de eerste 
stappen gezet door middel 
van actieve werving. 

De producttoets is op basis 
van risicobenadering en -
analyse een onderdeel van de 
mix van toetsen. Met het 
stelsel van contractbeheersing 
en toetsen wordt beoordeeld 
of het 
kwallteitsmanagementsysteem 
van de opdrachtnemer 
functioneert en voldoende 
betrouwbaar is voor het 
eindresultaat. 
RWS voert In het kader van de 
contractbeheersing waarne
mingen uit indien risico's 
daartoe aanleiding geven om 
daarmee voeling te houden 
met de totstandkoming van 
het uiteindelijk resultaat van 
de opdrachtnemer. Het resul
taat van de waarneming wordt 
verwerkt in het risicodossier 
en zal mogelijk aanleiding 
geven tot het aanpassen van 
het toetsplan. Indien er tij
dens de waarneming grove 
fouten worden geconstateerd, 
waaronder veiligheidsrisico 's, 
wordt de opdrachtnemer con
form contractafspraken hierop 
aangesproken. 

De Algemene Rekenkamer 
constateert dat 
Rijkswaterstaat voortvarend 
bezig is met het oplossen van 
de risico's op het gebied van 

Bestuurskern 
Dir. Bedrijfsv. Org. en 
Informatiebeleid 
Directie Bedrijfsvoering 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2015/80382 
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hoofdvaarwegen 
moeten nog starten 

Onvoldoende regie 
op externe 
beheerder van het 
financiële systeem 
(SAP) 

Veel inkoopfouten bij 
KNMI, 
aanbestedingsregels 
worden onvoldoende 
nageleefd. 

regelen vast te stellen 
bevelen we de minister 
tevens aan om ervoor te 
zorgen dat Rijkswater
staat aan kan tonen dat 
de ingezette maatregelen 
in de praktijk daadwerke
lijk leiden tot een verbe
terde veiligheid van de 
hoofdwatersystemen in 
Nederland. 

Toezicht op de uitvoering 
van het contract door de 
externe beheerder van 
het financiële systeem 
goed vast te leggen, met 
name door het invullen 
van de taken en 
verantwoordelijkheden 
voor het financiële 
systeem in de praktijk. 
Beleg de taken en 
verantwoordelijkheden 
eenduidig in de 
organisatie en maak 
afspraken over het 
registreren en 
documenteren van 
aangebrachte wijzigingen 
in het systeem. Zorg dat 
het gebruik van super-
user rechten tot een 
minimum wordt beperkt 
en maak hier afspraken 
over met de externe 
beheerpartij. 
Inkoopfunctie KNMI 
versterken, (zichtbare) 
controle op de 
werkzaamheden van deze 
medewerkers te zetten en 
expliciet aandacht te 

de ICT-bevelliging van de 
kritische infrastructuur en dat 
Rijkswaterstaat zich bewust is 
van het belang hiervan. De 
Algemene Rekenkamer stelt 
vast dat voor de meest 
risicovolle systemen, namelijk 
de hoofdwatersystemen, de 
noodzakelijke 
beveiligingsmaatregelen zijn 
getroffen. Conform het plan 
van aanpak volgen nu - waar 
nodig - aanvullende 
beveiligingsmaatregelen voor 
de hoofdwegen en 
hoofdvaarwegen. Onderdeel 
van de aanpak is dat door 
audits en evaluaties de 
effecten van de 
verbetermaatregelen 
aantoonbaar zullen worden 
gemaakt. 
Deze aanbeveling wil ik 
overnemen. 

De aanbevelingen wil ik 
opvolgen. 

Bestuurskern 
Dir. Bedrijfsv. Org. en 
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besteden aan de 
deskundigheid rond 
aanbestedingsprocessen, 
dossiervorming en de 
beschikbaarheid van 
prestatieverklaringen. 

Centrale 
inkoopafdeling doet 
goed werk, maar 
beleidsdirecties 
zoeken geen 
aansluiting. 

De inschakeling van het 
lUC in alle fasen van het 
inkoopproces verplicht 
stellen. Erop toe te zien 
dat de beleidsdirecties 
lUC bij hun 
inkoopprocessen ook 
daadwerkelijk 
inschakelen. 

In het 
procesbeschrijvingssysteem 
zal deze verplichte 
inschakeling worden 
opgenomen. In de 
sturingscyclus hebben de 
verantwoordelijke 
beleidsdirecties beterschap 
beloofd. Het lUC rapporteert 
aan het audit committee over 
de resultaten van het toezicht. 

Rechtmatigheid 
eerste 
klasabonnementen 
Rijkswaterstaat kan 
nog steeds niet 
worden vastgesteld 

Wij bevelen de minister 
van lenM aan om met 
spoed ervoor te zorgen 
dat de 
eersteklasabonnementen 
bij Rijkswaterstaat 
rechtmatig werden en 
worden toegekend. 

De aanbeveling wil ik 
overnemen. 

Ministerie heeft niet 
altijd voldoende 
zicht op rnisbrulk 
risico's subsidies 

Specifieke aandacht 
besteden aan het • 
opstellen en vastleggen 
van de risicoanalyse zoals 
gesteld in het Uniform 
Subsidiekader 

In het 
procesbeschrijvingssysteem 
ARIS is specifieke aandacht 
besteed aan het opstellen en 
vastleggen van de 
risicoanalyse zoals gesteld in 
het Uniform Subsidiekaden Op 
de werking zal scherper 
worden toegezien door de 
controlkolom. 

Bestuurskern 
Dir. Bedrijfsv. Org. en 
Informatiebeleid 
Directie Bedrijfsvoering 

Ons kenmerk 
IENM/BSK-2015/80382 

Pagina 10 van 10 


