
Geachte leden van gemeenteraden en provinciale staten, 
 
Hierbij recente Kamerstukken over het project ERMTS voor de beveiliging 
van de treinen in Nederland. Iets wat opvalt in de benadering dat Noord-
Nederland buitengesloten wordt op dit systeem. Alsof het Rijk, NS en ook 
Prorail denken Groningen/Leeuwarden zijn eindstations en niet van 
belang. Maar dit is in tegenspraak als er juist internationaal gedacht 
wordt.  
 
Want de Provincie Noord-Holland samen met de Vervoerregio 
Amsterdam(https://vervoerregio.nl/) steunen mede dat op de 'oude' verbinding 
tussen Groningen/Leeuwarden en Amsterdam dat daar in reistijd een 
halfuur af moet. Dit wordt alleen maar mogelijk als ook het 
beveiligingssysteem ERTMS dit mede gaat ondersteunen. Maar boven 
Zwolle gebeurt tot ver na 2030 niets op dit vlak? Tevens wordt ERTMS 
helemaal interessant om een Eurocityverbinding Amsterdam - Groningen - 
Oldenburg - Bremen - Hamburg op het spoor te zetten. Door dit niet te 
installeren boven Zwolle worden feitelijk logische internationale 
treinverbindingen geblokkeerd?  
 
Deze mail ligt ook bij de volgende partijen Provinciale Staten van: 
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Noord-Holland 
omdat het om één corridor gaat. Groningen/Leeuwarden - Zwolle - 
Lelystad - Almere - Schiphol. Ook de gemeenteraden van Groningen, 
Assen, Leeuwarden, Zwolle en Amsterdam ontvangen deze mail omdat dit 
in gemeenschappelijk belang is.  
 
Met vriendelijke groet, 
 

https://vervoerregio.nl/
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> Retouradres Postbus 20011 2511 AE Den Haag 

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

t.a.v. de staatssecretaris, mevrouw drs. S. van Veldhoven–

van der Meer 

Postbus 20901  

2500 EX Den Haag  

 

      

 

Geachte mevrouw Van Veldhoven–van der Meer, 
 
U heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT) verzocht een toets uit te voeren op het 
programma European Rail Traffic Management System (ERTMS). De 

opdrachtgever van dit programma is de directeur-generaal Mobiliteit van uw 
ministerie. Hieronder vindt u eerst een beknopte beschrijving van het programma. 

Daarna geven we de conclusie van de toets, en onze analyse en adviezen. We 
concentreren ons hierbij op de belangrijkste IT-gerelateerde risico’s van het 
programma ERTMS.  
 
Omdat alle landen in Europa eigen spoorbeveiligingssystemen hebben, die niet 
interoperabel zijn, hebben de Europese spoorsector en de Europese Commissie 

begin jaren negentig het initiatief genomen tot een nieuw standaard 
treinbeveiligings- en besturingssysteem: European Rail Traffic Management 
System (ERTMS). De Europese Commissie heeft een verordening uitgevaardigd 
die landen verplicht om uiterlijk in 2030 op de negen belangrijkste doorgaande 
goederencorridors in Europa ERTMS in te voeren. Drie daarvan beginnen of 
eindigen in Nederland.  

 

Om in individuele landen op basis van de Europese ERTMS-specificaties te komen 
tot een werkend ERTMS-vervoerssysteem zijn nieuwe systemen in de treinen en in 
de infrastructuur nodig. Deze systemen communiceren met elkaar via een 
specifiek draadloos netwerk: GSM-R. De positie van de trein wordt bepaald door 
middel van bakens tussen de rails en sensoren in de trein. Daarnaast moeten 
ondersteunende systemen voor bijvoorbeeld beheer en onderhoud en de 
treindienstleiding worden aangepast. Er zijn nu drie versies (‘baselines’) van 

ERTMS beschikbaar en daarbinnen verschillende releases en toepassingsniveaus 
(‘levels’). Treinen kunnen alleen over een ERTMS-spoor rijden als het systeem in 
de trein minimaal hetzelfde baselinenummer heeft als het baanvak. Nederland 
heeft gekozen voor baseline 3, release 2 en level 2.  
 
Het huidige treinbeveiligingssysteem in Nederland bestaat uit het seinstelsel NS'54 

gecombineerd met ATB (Automatische Treinbeïnvloeding). Dit analoge systeem is 
halverwege de vorige eeuw ontworpen. Vrijwel alle baanvakken in Nederland zijn 
met ATB of met verbeterde varianten daarvan uitgerust. Daarnaast heeft 
Nederland op vier trajecten reeds ERTMS in gebruik: HSL-Zuid, Hanzelijn, 
Betuweroute en Amsterdam-Utrecht. Dit zijn baanvakken met grotendeels ERTMS-
level 2 maar met oudere baselines dan baseline 3. Andere landen in Europa zijn 
ook bezig met de invoering van ERTMS en hebben ook al een aantal baanvakken 
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met ERTMS in gebruik. De invoering verschilt per land, mede doordat de 
uitgangssituaties tussen landen sterk verschillen. 
 
In 2012 heeft Nederland besloten om ERTMS gefaseerd in te voeren. Het besluit 
had drie redenen: nakomen van Europese verplichtingen, op termijn vervangen 
van ATB en verhogen van de capaciteit op het spoornet door treinen dichter op 

elkaar te laten rijden. De invoering van ERTMS beoogt bij te dragen aan 

interoperabiliteit, veiligheid, capaciteit, snelheid en betrouwbaarheid op het spoor. 
Vanaf 2014 werken uw ministerie, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen (NS) 
samen in het programma ERTMS. Afgelopen najaar is de besturing van het 
programma aangepast: uw ministerie is opdrachtgever en de raad van bestuur 
van ProRail opdrachtnemer. 

 
Het programma kent meerdere fasen:  
 In de huidige planuitwerkingsfase wordt nagedacht over de globale technische 

keuzes, de noodzakelijke aanpassingen in treinen en aan het spoor, de 
fasering van de invoering, de noodzakelijke opleidingen, de migratie- en 
testaanpak, en de aanbestedings- en contracteringsstrategie.  

 In de realisatiefase worden de benodigde aanpassingen in het bestaande 

treinmaterieel, de infrastructuur, het communicatiesysteem en 
ondersteunende systemen ontwikkeld en doorgevoerd. Er worden tot 2030 
zo’n 1300 treinen en zeven baanvakken omgebouwd naar ERTMS. De beoogde 

ombouw van de overige baanvakken in Nederland vindt na 2030 plaats en valt 
buiten de scope van het huidige programma. 

 
Het bouwen en aanpassen van het treinmaterieel, de infrastructuur, het 

communicatiesysteem en ondersteunende systemen wordt uitgevoerd door 
diverse partijen. Dit zijn infrastructuurbeheerder ProRail, de vervoerders - 
waaronder de NS, regionale vervoerders en goederenvervoerders - en overige 
materieeleigenaren, zoals spooronderhoudsbedrijven en leasemaatschappijen. 
Deze organisaties maken bij de uitvoering weer gebruik van leveranciers, 
ingenieursbureaus, aannemers en installateurs. 

 
De huidige planning is dat in het voorjaar van 2019 de Tweede Kamer het besluit 
neemt over te gaan naar de realisatiefase. Van de beschikbare € 2,56 miljard is 
sinds 2014 tot juli 2018 ongeveer € 103 miljoen uitgegeven.  

 
In deze toets is onze aandacht vooral uitgegaan naar de aanpak van de IT-
gerelateerde werkzaamheden voor realisatie van het ERTMS-vervoerssysteem. 

Civieltechnische werkzaamheden – zoals het ombouwen van treinen en 
infrastructuur - vallen buiten de scope van de toets. De toets is uitgevoerd tussen 
oktober 2018 en januari 2019. De conclusie luidt als volgt: 
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Invoering van ERTMS is hoe dan ook complex gezien de ontwikkeling en 
integratie van vele componenten, inpassing in het bestaande spoor, de vele 

betrokken partijen en de lange looptijd. Vanwege de complexiteit en het 
veiligheidsbelang van ERTMS zouden wij van het programma een gedegen 
aanpak verwachten, zodat het zo min mogelijk wordt verrast door risico’s die nu 
al te voorzien zijn. 
 

Wij vinden echter dat de aanpak van het programma op belangrijke punten 
onvoldoende gedegen is. Als eerste is de aanpak te weinig inhoudelijk uitgewerkt 

om integrale systeemprestaties van het ERTMS-vervoerssysteem te kunnen 
garanderen. Ten tweede hebben we zorgen over de kwaliteitsbeheersing bij de 
ontwikkeling van individuele ERTMS-componenten. Ten derde is de aanpak voor 
cybersecurity nog onderontwikkeld. Tot slot zien wij het ontbreken van een 
gedegen aanpak terug in de uitwerking van de eerste mijlpaal, het ketenbeheer.  
 
Wij adviseren u om op korte termijn de aanpak op elk van deze punten 

aanzienlijk te verbeteren. Hiertoe moet het programma veel meer gebruik 
maken van beschikbare kennis en ervaring binnen de sector. Deze verbeteringen 
kunnen parallel lopen met het opstarten van de realisatiefase zo lang er geen 
onomkeerbare stappen worden gezet bij de verwerving van de ERTMS-

componenten. 

 

Hieronder lichten wij deze conclusie toe. 

 
AANPAK PROGRAMMA ERTMS OP ONDERDELEN ONVOLDOENDE GEDEGEN 
VOOR SUCCESVOLLE INVOERING 
 
Het programma ERTMS heeft het laatste jaar stappen gezet in het bepalen van de 
scope, het uitwerken van de aanpak en het samenwerken met partijen. Vanwege 
de complexiteit en het veiligheidsbelang van ERTMS vinden we de aanpak 

desondanks op belangrijke onderdelen onvoldoende gedegen. Dat werken we 
hieronder uit. 

 
A. Te weinig aandacht voor integrale systeemprestaties 

 

Het behalen van de uiteindelijke prestaties – zoals het mogelijk maken van sneller 
en korter op elkaar rijdende treinen – is afhankelijk van de vlekkeloos werkende 
integratie van tientallen ERTMS-componenten in de trein, infrastructuur en 
ondersteunende systemen. Wij constateren dat het programma een aanpak 
hanteert die te weinig uitgewerkt en gestructureerd is om integrale 

systeemprestaties van het totale ERTMS-vervoersysteem te kunnen garanderen. 
Hierdoor bestaat het risico dat de invoering van ERTMS onnodig vertraging 
oploopt: 
 De door het programma ontwikkelde kaders en eisen geven te veel 

interpretatieruimte om als basis te kunnen dienen voor een integraal werkend 
vervoerssysteem. De kaderstellende documenten blijven vooral beperkt tot 
principes waaraan moet worden voldaan. Deze zijn soms weinigzeggend 

(bijvoorbeeld: ‘Generieke systemen dienen maximale capaciteit mogelijk te 
maken’, ‘In specifieke situaties hoeft niet de maximale capaciteit mogelijk 
gemaakt te worden’). De programma-eisen zijn daarnaast te algemeen 

geformuleerd voor het maken en toetsen van een goed ontwerp. Bovendien is 
de tracering tussen kaders, eisen en ontwerpbesluiten niet navolgbaar.  

 Het programma heeft de kaders, eisen en ontwerpbesluiten zonder nadere 
decompositie aan de onderliggende ERTMS-componenten gekoppeld. Het 

gevolg is dat de partijen zelf kunnen kiezen hoe ze de eisen, kaders en 
ontwerpbesluiten voor hun component(en) interpreteren en implementeren. 
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Dit vergroot het risico op uitloop als ze de verkeerde keuzes maken en het 
programma daar vervolgens te laat achter komt.  

 Het programma heeft vanuit haar rol nauwelijks activiteiten ingericht om 
inhoudelijk grip te krijgen op de integratie van ERTMS-componenten. Het 
programma zegt te steunen op bestaande processen bij grote partijen als 
ProRail en de NS, en vertrouwt voornamelijk op soft controls zoals ‘het goede 

gesprek’. Zo heeft het programma 36 raakvlakken op verschillende niveaus 

tussen ERTMS-componenten en partijen geïdentificeerd, maar is de 
inhoudelijke bewaking hiervan nog nauwelijks uitgewerkt. Voor de 
raakvlakken op lagere niveaus in het systeem – bijvoorbeeld interfaces tussen 
de ERTMS-systemen in de trein – vertrouwt het programma op partijen en 
leveranciers, en op standaardisatie in Europees verband. Alhoewel deze 

Europese standaard intussen behoorlijk volwassen is, zijn er vrijwel altijd 
hiaten en landspecifieke inrichtingskeuzes. Zo is bijvoorbeeld op een 
veiligheidskritisch koppelvlak, tussen de Specific Transmission Module (STM)-
ATB-module en het centrale ERTMS-besturingssysteem in de trein, de 
standaard niet eenduidig en afstemming met ‘Brussel’ nodig.  

 
B. Zorgen over kwaliteitsbeheersing bij ontwikkeling individuele ERTMS-

componenten 

 

Wij zien dat het programma de kwaliteitsbeheersing bij de ontwikkeling van 

individuele ERTMS-componenten nog onvoldoende heeft uitgewerkt. Het 
programma stelt dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de partijen ligt. Wij zijn 
echter van mening dat het programma hier een belangrijke rol heeft en veel meer 
zou moeten doen om grip te krijgen op de kwaliteit van de ontwikkeling van de 
componenten. Herstelwerk achteraf kost namelijk veel tijd, mede vanwege de 
zware keuringseisen voor apparatuur die de veiligheid op het spoor kan 

beïnvloeden. Uit ervaringen op het bestaande ERTMS-baanvak HSL-Zuid blijkt dat 
herstelwerk een reëel risico is. Het programma maakt voor de invulling van de 
kwaliteitsbeheersing een zoekende indruk, ondanks eerdere reviews: 
 De opzet van het kwaliteitssysteem van het programma is onvoldoende 

inhoudelijk uitgewerkt om de kwaliteit van producten te kunnen garanderen. 
Er zijn enkele individuele procedures opgesteld en het programma heeft alleen 
een procesmatige aanpak beschreven om te komen tot een kwaliteitssysteem. 

Dit is vooral een risico omdat een aantal projecten reeds is gestart.  

 Om de kwaliteit van de ERTMS-componenten goed te kunnen beheersen, is de 
inrichting van configuratiemanagement – het kunnen bijhouden van versies 
van het gebruik van componenten - een vereiste. Hoewel eerdere reviews dit 
al hebben benadrukt, lijkt het programma al jaren te zoeken hoe 
configuratiemanagement ingericht moet worden. Een eerder voorgenomen 

procedure heeft het programma geschrapt. Wij zien het risico dat door het 
ontbreken van configuratiemanagement problemen ontstaan als gevolg van 
inconsistenties in documentatie en technische configuraties. 

 
Om dit punt specifiek te maken, hebben wij een aantal opgestelde (concept) 
specificaties van ERMTS-componenten onderzocht. Als de kwaliteit van deze 
specificaties niet op orde is, loopt het programma het risico om in een later 

stadium verrast te worden door verkeerde interpretaties. De specificaties zijn 
opgesteld door het programma, de NS en ProRail. Wij zien de volgende 

tekortkomingen in meerdere specificaties terugkomen: 
 Eisen zijn niet eenduidig geformuleerd en kunnen daardoor tot verschillende 

interpretaties leiden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het generieke programma van 
eisen voor de ombouw van materieel, dat uiteindelijk de basis moet vormen 
voor de aanbestedingen en contracteringen door de vervoerders. 

 De traceerbaarheid van de eisen ontbreekt, waardoor het niet duidelijk is of ze 
voldoende bijdragen aan de gestelde programmadoelen. In veel gevallen is 
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weliswaar bij elke eis benoemd aan welk doel deze bijdraagt, maar niet hoe of 
in welke mate. 

 In een aantal gevallen ontbreken eisen, waardoor leveranciers de vrijheid 
hebben om mogelijk ongeschikte oplossingen aan te bieden.  

 Eisen zijn onoverzichtelijk vastgelegd. Zo zijn documenten aangevuld met 
nieuwere documenten waarin correcties op de oorspronkelijke documenten 

staan.  

 
C. Aanpak cybersecurity nog onderontwikkeld 

 

De verschillende digitale ERTMS-componenten en het GSM-R communicatiesys-
teem zijn vatbaarder voor cyberdreiging dan het huidige analoge ATB. In de 
Europese ERTMS-specificaties is echter nog weinig expliciete aandacht voor 
(technische) cybersecurity:  
 Het communicatiesysteem GSM-R heeft dezelfde beveiligingszwaktes als GSM. 

Ook is de cryptografische standaard voor de berichtencommunicatie met de 

ERTMS-componenten in de trein verouderd. Daardoor lijkt het mogelijk om 
ongemerkt ERTMS-berichten te wissen en valse waarschuwingsberichten te 
versturen1.  

 Anders dan in vergelijkbare standaarden2 verplicht de ERTMS-specificatie niet 
om specifieke cryptografische hardware te gebruiken. Deze is wel van cruciaal 
belang voor de veilige opslag van de geheime sleutels waarover het ERTMS-

systeem in de trein moet beschikken om over ERTMS-baanvakken te kunnen 

rijden.  
 
Hoewel het programma de noodzaak onderkent om cybersecurityrisico’s te 
verkleinen – het programma vraagt ook aandacht hiervoor op Europees niveau - 
laat de huidige aanpak de deelnemers te veel vrij in de invulling hiervan. Zo 
worden geen concrete eisen gesteld waar ERTMS-componenten en -deelnemers 

aan moeten voldoen. Ook is er geen centrale organisatie die verantwoordelijk is 
voor de naleving van cybersecurityverplichtingen, een zogenaamde scheme 
provider. Bij vergelijkbare implementaties, zoals de ov-chipkaart, is dit een 
gangbare praktijk. Wij zien dit als een risico, omdat zwakheden in de beveiliging 
van ERTMS bij één deelnemer implicaties kunnen hebben voor een andere 
deelnemer. 
 

D. Stevigheid aanpak eerste mijlpaal ontbreekt  

 

De inrichting van het ketenbeheer is de eerste mijlpaal die het programma begin 
2021 moet opleveren. Met de invoering van ERTMS wordt de inzet van IT een 

integraal onderdeel van het logistieke vervoersproces; dit vraagt om een andere 
inrichting van beheerprocessen bij de partijen. Het ketenbeheer moet ervoor 
zorgen dat de afhandeling van incidenten, problemen en continuïteitsvraagstuk-
ken, en het doorvoeren van wijzigingen in de beheerfase worden afgestemd 
tussen ProRail, vervoerders en beheerders van materieel.  
 
Het gebrek aan gedegenheid van de aanpak van het programma zien wij ook 

terug in de uitwerking van het ketenbeheer. Die is inhoudelijk nog onvoldoende 
stevig. Zo ontbreekt een concrete aanpak voor de inrichting van het ketenbeheer 
en maakt het programma ook hier een zoekende indruk. Gekozen is om een 

beperkt aantal beheerprocessen uit te werken op basis van de ITIL-standaard, 
maar het programma is nog bezig met de vraag wat ketenbeheer is en hoe dit 
concreet kan worden ingevuld. Daarnaast is de uitwerking van deze 

                                                           
1 A Formal Security Analysis of ERTMS Train to Trackside Protocols, Joeri de Ruiter et al, RSSRail 2016 

Paris, France, June 28–30, 2016. 
2 Bijvoorbeeld de standaard Intelligent Transport Systems voor wegtransport: 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/c-its_certificate_policy_release_1.pdf. 
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beheerprocessen belegd bij verschillende afdelingen in het programma, waardoor 
het risico bestaat op onvoldoende samenhang. Het ontbreken van goed 
ketenbeheer is een risico: eerdere ervaringen bij HSL-Zuid en de Betuwelijn laten 
zien dat wijzigingen in ERTMS-componenten in de trein direct gevolgen hebben 
voor de integratie met de ERTMS-componenten in de infrastructuur. 
  

 

ADVIES: VERSTEVIG STURING OP INVOERING ERTMS MET INZET VAN 
GERICHTE EXPERTISE 

 
Om de kans op succesvolle invoering van ERTMS te vergroten vinden wij dat het 
programma de aanpak op een aantal belangrijke punten aanzienlijk moet 
verbeteren. Deze verbeteringen kunnen parallel met het opstarten van de 
realisatiefase worden uitgevoerd, maar moeten zijn afgerond voordat 

onomkeerbare stappen worden gezet bij de verwerving van de ERTMS-
componenten. Hiertoe moet het programma veel meer gebruik maken van 
beschikbare kennis en ervaring binnen de sector. 

 
1. Besteed meer aandacht aan integrale systeemprestaties 

Om de kans op een goedwerkend ERTMS-vervoersysteem te vergroten, moet het 
programma ervoor zorgen dat de ERTMS-componenten goed inhoudelijk op elkaar 

aansluiten. Wij adviseren u het programma de volgende maatregelen te laten 
nemen om tot een ontwikkelaanpak te komen met voldoende aandacht voor 
integrale systeemprestaties: 
 Richt activiteiten in om grip te krijgen op de integratie van ERTMS-

componenten. Voeg experts met ervaring op het gebied van de bewezen 
systems engineering methodiek toe aan het programmateam. Werk de 
ontwikkelaanpak concreet uit volgens deze methodiek. Hiervoor zijn 
(internationale) standaarden beschikbaar, zoals de ISO 15288 standaard, het 
Handboek Systems Engineering van ProRail en de Leidraad voor Systems 
Engineering3. Verstevig daarnaast de inhoudelijke integratierol met een 

systeemintegratie-expert met ervaring in multidisciplinaire projecten waarbij 
meerdere organisaties samenwerken.  

 Verduidelijk de kaders en eisen van het programma. Maak deze eenduidig en 
zorg voor tracering tussen de kaders, eisen en ontwerpbesluiten. Dit vereist 

inhoudelijke versteviging van het programmateam ten aanzien van 
requirements engineering. Gebruik ook hier gangbare standaarden zoals de 
ISO 29148 standaard voor requirements en de (eveneens door ProRail 

gehanteerde) documentatiestandaard MIL-STD-498 of de opvolger J-STD-016. 
 Zorg voor een adequate decompositie van eisen en ontwerpbesluiten naar de 

ERTMS-componenten, in samenspraak met de partijen. Zorg voor integraal 
beheer van deze eisen door het programma, en laat de verschillende partijen 
de inhoudelijke eisen op de lagere niveaus beheren. Pas deze aanpak ook toe 
op de reeds ontwikkelde producten. Zorg daarbij ook dat raakvlakken tussen 
de ERTMS-componenten op gestructureerde wijze inhoudelijk worden 

gedefinieerd en gedurende de ontwikkeling bewaakt. 
 

2. Breng kwaliteitsbeheersing bij ontwikkeling van ERTMS-componenten 
op orde 

 
Het is noodzakelijk dat het programma grip krijgt op de inhoudelijke kwaliteit van 

de ontwikkeling van componenten bij de partijen. Daartoe moet het programma 
dit met veel meer inhoudelijke diepgang inrichten. Wij adviseren u om het 
programma de volgende maatregelen te laten nemen: 

                                                           
3
 Leidraad voor Systems Engineering: https://www.leidraadse.nl/ 
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 Maak met de partijen concrete afspraken over het ontwikkelproces, zodat 
partijen voor alle deelsystemen een herkenbaar proces volgen en 
vergelijkbare producten opstellen. Stel daarbij toetsbare kwaliteitscriteria vast 
voor de producten van de verschillende partijen. Maak hierbij gebruik van de 
eerder genoemde standaarden voor systems engineering en requirements 
engineering.  

 Bepaal de aanpak van het programma voor configuratiemanagement voor de 

ERTMS-componenten, maak duidelijk waar de afbakening ligt tussen het 
beheren van versies door het programma en de partijen. Stel een proces vast 
om te komen tot een goede afstemming tussen partijen en het programma. 
Richt configuratiemanagement ook daadwerkelijk op korte termijn in. 

 Stel op basis van een risicoanalyse een auditkalender op om de ontwikkelde 

producten en het ontwikkelproces met voldoende inhoudelijke diepgang te 
toetsen. Stel een aanpak op om de inhoudelijke kwaliteit van de producten te 
toetsen. Zet bij de toetsing van ERTMS-componenten deskundigen in die niet 
bij de totstandkoming betrokken zijn. Rapporteer periodiek over de 
uitgevoerde kwaliteitstoetsen aan de stuurgroep. 

 
3. Werk aanpak cybersecurity gedegen uit 

 
Wij adviseren u het programma in Europees verband aan te laten dringen op 

verbeteringen in de ERTMS-specificaties op het gebied van cybersecurity, 

waaronder de toepassing van actuele cryptografische standaarden. Deze 
verbeteringen kunnen gecombineerd worden met de reeds lopende ontwikkelingen 
om GSM-R door een nieuwere technologie te vervangen. U zult moeten 
onderkennen dat dit een langdurig en taai proces is. Wij adviseren u daarom het 
programma zo snel mogelijk een gedegen cybersecurity-aanpak op te laten 

stellen, zodat concrete maatregelen kunnen worden afgeleid die de diverse 
partijen moeten implementeren in de ERTMS-componenten. Laat het programma 
daartoe de volgende maatregelen treffen: 
 Stel minimale verplichtingen van alle partijen vast in een zogenaamd rules & 

regulations document ten aanzien van beveiligingsmaatregelen, het 
onderhoud daarvan en detectiemaatregelen die helpen om aanvallen te 
signaleren en af te handelen. Onderzoek in hoeverre deze verplichtingen ook 

op buitenlandse vervoerders toegepast kunnen worden. Deze centraal 
opgelegde verplichtingen dienen ook minimale beveiligingseisen te bevatten 

voor de ontwikkeling van ERTMS-componenten. Zo zullen eisen moeten 
worden ontwikkeld voor beveiliging van cryptografische sleutels in 
infrastructuur en treinen, waaronder eisen aan sleutelbeheerprocessen en de 
veilige opslag van sleutelmateriaal. Bij voorkeur wordt daarbij het gebruik van 
gecertificeerde cryptografische hardware vereist zoals conform de NIST-norm 

FIPS 140-2 of vergelijkbaar.  
 Zolang cybersecurity niet Europees is geregeld, adviseren wij een centrale 

organisatie in te richten die de genoemde beveiligingsverplichtingen van 
partijen centraal onderhoudt en toeziet op correcte naleving ervan. We 
adviseren de ervaringen bij soortgelijke implementaties, zoals de ov-
chipkaart, hierin mee te nemen. 

 
4. Verstevig aanpak van eerste mijlpaal 

 

Wij adviseren u de programma-aanpak voor het inrichten van ketenbeheer te 

verstevigen. Laat daartoe het programma een duidelijke afbakening kiezen van 
wat er in scope is voor ERTMS-ketenbeheer. Voorkom dat hierbij het wiel opnieuw 
wordt uitgevonden en maak gebruik van de ervaring die is opgedaan op ERTMS-
baanvakken zoals bijvoorbeeld bij de HSL-Zuid. Wij adviseren het programma ook 
meer gebruik te maken van de beheerprocessen en de ervaring bij de partijen. 



Pagina 8 van 8 

pagina’s (inclusief voorblad)

Bureau ICT-toetsing 

Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties 

Datum 

26 maart 2019 

Kenmerk 

2019-0000150945 

Laat het programma voor samenhang tussen de beheerprocessen zorgen door 
deze in één project uit te werken. 

* * *

Wij danken uw ministerie, het programma ERTMS en de partijen voor hun 

openheid en medewerking bij deze toets. Wij hopen dat wij met dit advies een 

bijdrage leveren aan een succesvolle implementatie van ERTMS in Nederland. 

Met de meeste hoogachting, 
namens het Bureau ICT-toetsing, 

hoofd BIT 
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Bijlage 2: Reactie van het programma ERTMS op het BIT-advies 

Het programma ERTMS heeft op 31 augustus 2018 haar inhoudelijke voorbereiding voor de 

programmabeslissing afgerond. De documenten in het dossier van de programmabeslissing 

beschrijven op het niveau van het spoorsysteem wat het programma gaat realiseren voor het 

taakstellend budget en met welke planning. Tevens beschrijft het de organisatie, governance en 

aanpak van de invoering van ERTMS. Het BIT heeft naast de documenten die behoren tot het dossier 

en de daarbij behorende onderliggende analyses en uitwerkingen, ook gekeken naar projectplannen, 

uitwerkingen en programma’s van eisen die behoren tot de realisatiefase en nog “work in progress” 

zijn. Het oordeel van het BIT is deels op deze aanvullende informatie gebaseerd. 

Naast het begeleiden van het BIT-onderzoek en het voorbereiden van de besluitvorming over het 

dossier, richtte de programma-organisatie zich vanaf 1 september 2018 op de voorbereidingen van de 

realisatiefase. Deze transitieperiode van planuitwerking naar realisatie neemt 9 maanden in beslag 

(sept ’18 tot mei ’19) Activiteiten die bij deze transitie horen zijn onder andere het bemensen en 

inrichten van de verschillende organisatieonderdelen, het nader uitwerken en in werking stellen van de 

governance-afspraken, het opstellen en stap voor stap in werking stellen van het kwaliteitssysteem 

voor de realisatiefase en het (door)ontwikkelen van de verschillende bijbehorende 

beheersinstrumenten, zoals uit te voeren toetsen en bijbehorende toetskaders. Doel van deze 

voorbereidingen is om er voor te zorgen dat de overgang van planuitwerking naar realisatie, na het 

nemen van het realisatiebesluit zo soepel mogelijk kan plaatsvinden. Deze activiteiten zijn er op 

gericht om de regierol van de programmadirectie in te richten voor de beoogde start van de 

realisatiefase in mei 2019. 

De onderzoekscommissie van het BIT is begin oktober 2018 gestart met zijn veldwerk en heeft dit 

veldwerk begin januari 2019 afgerond. Dit veldwerk is gebaseerd op het dossier van 31 augustus 

2018, de specifiek opgevraagde aanwezige overige documentatie en op de beelden die het BIT heeft 

opgehaald in de eerste vier maanden van de transitieperiode. 

Het MT ERTMS herkent de bevindingen van het BIT uit deze eerste vier maanden. De bevindingen 

onderstrepen het belang van het werk dat in deze transitiefase in gang is gezet als voorbereiding op 

de realisatiefase.  

Het BIT schrijft de volgende conclusie in zijn rapport:  

Invoering van ERTMS is hoe dan ook complex gezien de ontwikkeling en integratie van vele 

componenten, inpassing in het bestaande spoor, de vele betrokken partijen en de lange looptijd. 

Vanwege de complexiteit en het veiligheidsbelang van ERTMS zouden wij van het programma een 

gedegen aanpak verwachten, zodat het zo min mogelijk wordt verrast door risico’s die nu al te 

voorzien zijn.  

Wij vinden echter dat de aanpak van het programma op belangrijke punten onvoldoende gedegen is. 

Als eerste is de aanpak te weinig inhoudelijk uitgewerkt om integrale systeemprestaties van het 

ERTMS-vervoerssysteem te kunnen garanderen. Ten tweede hebben we zorgen over de 

kwaliteitsbeheersing bij de ontwikkeling van individuele ERTMS-componenten. Ten derde is de aanpak 

voor cybersecurity nog onderontwikkeld. Tot slot zien wij het ontbreken van een gedegen aanpak 

terug in de uitwerking van de eerste mijlpaal, het ketenbeheer.  

Wij adviseren u om op korte termijn de aanpak op elk van deze punten aanzienlijk te verbeteren. 

Hiertoe moet het programma veel meer gebruik maken van beschikbare kennis en ervaring binnen de 

sector. Deze verbeteringen kunnen parallel lopen met het opstarten van de realisatiefase zo lang er 

geen onomkeerbare stappen worden gezet bij de verwerving van de ERTMS-componenten. 
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Samenvattend is de conclusie van het MT ERTMS:  

Het BIT heeft een aantal zaken benoemd die nog onderbelicht zijn en waar het MT ERTMS nu in de 

transitiefase een impuls aan geeft, parallel met het opstarten van de realisatiefase. Het programma 

neemt vier maanden extra de tijd om de aanbevelingen door te voeren, voordat de aanbestedingen 

voor infrastructuur en materieel worden gestart1.   

Het MT heeft vastgesteld dat het nemen van deze maatregelen beperkt van invloed is op het 

programmadossier, namelijk € 23 mln aanvullende kosten, vier maanden later starten van 

aanbestedingen. De nu te nemen maatregelen verkleinen het risico op overschrijding van tijd en 

kosten gedurende de realisatie.  

De door het BIT gevraagde aandacht voor de integrale systeemprestaties, kwaliteitsbeheersing en het 

aanscherpen en doorvertalen van eisen leidt tot versterking van de regievoering en tot betere 

beheersing in de realisatiefase. Het MT geeft daar invulling aan en verkleint daarmee het door het BIT 

gesignaleerde risico op uitloop en kostenoverschrijding. Het doorvoeren van de maatregelen 

beïnvloedt het dossier voor de programmabeslissing beperkt. Er is in de ramingen reeds rekening 

gehouden met strengere eisen voor verschillende componenten. Het nemen van de maatregelen zorgt 

voor het vier maanden later starten van de aanbestedingen voor infrastructuur en materieel. Dit heeft 

geen effect op de gepresenteerde bandbreedte van de indienststelling van het eerste baanvak. 

Een belangrijk deel van de aanvullende kosten van € 23 mln bestaat uit het verscherpen van de 

aanpak en het uitbreiden van de programma-organisatie op het gebied van cybersecurity. De 

aanscherping op gebied van ketenbeheer leiden niet tot aanvullende kosten, maar verkleinen het 

risico dat de invoering van ERTMS gepaard gaat met terugvallende prestaties. 

Alvorens in te gaan op de vier conclusies en bijbehorende adviezen, maakt het MT ERTMS een aantal 

opmerkingen, met als doel duidelijk te maken hoe en waarom het MT ERTMS opvolging geeft aan die 

adviezen.  

Regievoering en kwaliteitsbeheersing 

Het BIT doet een aantal bevindingen over de rolopvatting, de wijze van regievoering, binnen het 

programma, met name zoals die wordt uitgevoerd door de programmadirectie en over het nog 

ontbreken van een goed werkend inhoudelijk kwaliteitssysteem. Het MT acht dit in deze fase als 

normaal en verklaarbaar. Het MT beschouwt de bevindingen en het advies op deze aspecten als een 

belangrijke aanwijzing die zij ter harte neemt en verstevigt haar aanpak op deze punten. Het MT 

neemt daarom 3 maanden meer tijd alvorens met aanbestedingen te starten. 

Zo is per direct extra scherpte aangebracht in de uitvoering van de lopende toetsen die in het kader 

van de voorbereiding van de aanbestedingen door de programmadirectie worden uitgevoerd. Vanaf 

januari lopen toetsen op het dossier van de specificaties van het beveiligingssysteem en het 

aanbestedingsdossier voor de aanbesteding infrastructuur. Doel van deze toetsen is om vast te stellen 

of het dossier voldoet aan de gestelde kaders en top-eisen van het programma en of voldaan wordt 

aan de vereisten voor het kunnen starten van een aanbesteding. Deze toetsen lopen momenteel 

volgens plan. Eenzelfde toets heeft plaatsgevonden op het Generiek Programma van Eisen (PvE) voor 

materieel en zal ook worden uitgevoerd op het dossier voor de aanbestedingen van materieel, die NS 

gaat starten. 

De toetsen leveren inzicht op in de kwaliteit van de verschillende dossiers en in de vraag in hoeverre 

invulling wordt gegeven aan de programmadoelen. De uitvoering van deze toetsen zorgt tegelijkertijd 

ook voor aanscherpingen op de wijze waarop het programma regie voert. 

Afleidbaarheid van eisen 

Het BIT doet een bevinding en aanbevelingen over de concreetheid van eisen op 

vervoersysteemniveau en de bijbehorende kaders. De invoering van ERTMS bestaat deels uit 

                                                
1 Als voorbereiding op de realisatiefase is wel eerder de aanbesteding van de STM-ATB gestart (Kamerstukken II 
2016/17, 33 652, nr. 52). 
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vervangingen en deels uit toevoegingen aan een groot en complex en sterk samenhangend systeem. 

De specifieke eisen voor specifieke componenten kunnen vaak pas gedefinieerd worden bij nadere 

uitwerkingen in deelontwerpen op bestellingsniveau. Hierbij wordt middels toetsing steeds nagegaan 

of de prestaties op het hoogste niveau gehaald worden. Dit proces is komende jaren gaande, 

naarmate steeds meer onderdelen van het programma in realisatie komen. 

Voor elke eis uit het programma van eisen in het programmadossier, waarin de 29 topeisen van het 

programma zijn opgenomen, is inmiddels een pass-fail criterium gedefinieerd. Dat leidt tot meer 

scherpte en geeft een meer concrete duiding van de topeisen. Op dit moment (in kwartaal 1 en 2 van 

2019) worden de eisen één niveau verder uitgewerkt voor de tien deelsystemen die in de 

vervoersysteemarchitectuur worden onderscheiden. Deze set aan eisen zien wij als afdoende basis 

voor de nadere uitwerking in detaileisen die de komende jaren plaatsvindt. 

Het is voor het nemen van de programmabeslissing belangrijk om voldoende zeker te kunnen stellen 

dat de geëiste prestaties op het niveau van het vervoersysteem haalbaar zijn. Daarom heeft het 

programma in de planuitwerkingsfase, het ERTMS-ontwerp van een van de baanvakken tot in diep 

detail uitgewerkt (Kijfhoek - Belgische grens). Hierdoor heeft het programma inzicht gekregen in de 

daadwerkelijke toepassing van de ontwerpregels van ERTMS en konden door analyses en simulaties 

worden vastgesteld dat de eisen voor bijvoorbeeld capaciteit voor deze baanvakken haalbaar zijn. 

Door het maken van deze analyses en aanvullend het uitvoeren van marktconsultaties bij 

leveranciers, heeft het programma een goed beeld gekregen van de maakbaarheid en haalbaarheid 

van de gestelde eisen. De resultaten van de analyses zijn verwerkt in het Monitoringskader, als 

onderdeel van het programma dossier. 

Om in de realisatiefase scherpe eisen mee te kunnen geven aan de opdrachten voor 

realisatieprojecten en om adequaat te kunnen blijven sturen op kwaliteit van uitvoering is het 

noodzakelijk dat de topeisen goed en volledig worden doorvertaald naar eisen op het niveau van de 

individuele projecten. Dit werk hoort bij de opstart van de realisatiefase en bij het voorbereiden van 

de aanbestedingen en is in volle gang.  

In onderstaande alinea’s gaan wij in op drie specifieke passages van het BIT-advies: 

 Passage 1: Het BIT schrijft op bladzijde 3 onder kopje A: “De kaderstellende documenten blijven 

vooral beperkt tot principes waaraan moet worden voldaan. Deze zijn soms weinigzeggend 

(bijvoorbeeld: ‘Generieke systemen dienen maximale capaciteit mogelijk te maken’, ‘In specifieke 

situaties hoeft niet de maximale capaciteit mogelijk gemaakt te worden’).“ 

De door het BIT aangehaalde voorbeeldteksten zijn de titels van twee kaderregels uit het 

capaciteitskader (CK-03 en CK-04) en uit een bredere context gehaald. Het capaciteitskader bevat 

uiteraard een toelichting op de tekst. Deze toelichting beschrijft bijvoorbeeld wat wordt verstaan 

onder een generiek systeem2 en maximale capaciteit3, hoe de kaderregel moet worden 

geïnterpreteerd4 en hoe deze moet worden toegepast5. 

 Passage 2. Het BIT schrijft op bladzijde 4 onder kopje B: “Wij zien dat het programma de 

kwaliteitsbeheersing bij de ontwikkeling van individuele ERTMS-componenten nog onvoldoende 

heeft uitgewerkt. Het programma stelt dat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de partijen ligt.” 

                                                
2 Onder generiek systemen wordt gerekend: de systemen vallend onder de System of Interest van de VSA (brede  
scope). Voorbeelden van generieke systemen zijn: RBC, GSM-r, OBU. 
3 Als referentie voor de maximumcapaciteit geldt: De capaciteit die nodig is om de overeengekomen PHS-
dienstregeling te rijden op de SAAL-corridor. 
4 Generieke systemen worden later specifiek toegepast in infra of in materieel, maar dan mag het generieke 
systeem het niet onmogelijk maken om de capaciteitsdoelen te halen. Doordat generieke systemen toegepast 
worden in meerdere materieeltypen en op meerdere corridors, wordt er uniformiteit bereikt in beheer en 
gebruiksprocessen). 
5 Conform analyse document [ref. 1] moet voor ieder generiek systeem nagegaan worden in hoeverre het 
capaciteitsimpact heeft. Als referentie voor de maximumcapaciteit geldt het document Ontwerpeisen, (Ref 5), 
Bijlage D.  
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Hier stelt het BIT dat de programmadirectie geen verantwoordelijkheid voor zichzelf ziet in de 

kwaliteitsbeheersing bij de ontwikkeling van de individuele componenten. Dit is niet juist. Eén van de 

kerntaken van het de programmadirectie luidt: “Regie voeren op de beheersaspecten (scope, tijd, 

geld, risico’s, kwaliteit) door toe te zien op de adequate planvorming en uitvoering door NS, ProRail en 

vervoerders/materieeleigenaren en indien nodig het in gang zetten van escalatie.”6. De constatering 

van het BIT dat de bijbehorende werkwijze nog niet volledig is uitgewerkt is juist. Het uitwerken 

hiervan vindt nu plaats in het kader van de transitie 

 Passage 3. Het BIT schrijft op bladzijde 4 onder Kopje B: “Eisen zijn niet eenduidig geformuleerd 

en kunnen daardoor tot verschillende interpretaties leiden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het 

generieke programma van eisen voor de ombouw van materieel, dat uiteindelijk de basis moet 

vormen voor de aanbestedingen en contracteringen door de vervoerders.” 

Een groot deel van de Programma’s van Eisen die het BIT heeft onderzocht, hadden in kwartaal 4 van 

2018 geen definitieve status. Het generiek programma van eisen van materieel bijvoorbeeld is door de 

programmadirectie als onvoldoende beoordeeld. Hierop heeft het MT ERTMS in december besloten 

deze specificaties daarom niet vrij te geven. In kwartaal 2 van 2019 komt de definitieve versie van 

deze specificaties beschikbaar.  

Cybersecurity 

Het programma onderkent net als het BIT dat het doorontwikkelen van de Europese ERTMS-standaard 

op het gebied van cybersecurity, ook in relatie met de reeds lopende ontwikkelingen om GSM-r voor 

een nieuwe technologie te vervangen een taai en langdurig proces is.  

Cybercriminaliteit is een zich voortdurend ontwikkelende bedreiging en het waarborgen van 

cybersecurity vergt daarom voortdurende waakzaamheid. Afhankelijk van het actuele dreigingsniveau 

moeten steeds nieuwe maatregelen worden getroffen. Voor cybersecurity wordt wetgeving ontwikkeld 

op Europees en nationaal niveau; bij de uitvoering ervan zijn vele partijen betrokken. Zolang de 

Europese wetgeving de industrie nog niet verplicht tot een cryptografische beveiliging stelt het 

programma zelf extra eisen aan de fysieke beveiliging van gevoelige informatie en apparatuur in 

treinen en in de infrastructuur.  

In 2017 heeft het programma ondersteund door KPMG een dreigingsanalyse uitgevoerd, concrete 

beheersmaatregelen benoemd en verschillende organisatorische scenario’s opgesteld en beoordeeld. 

Er is toen gekozen voor een ontwikkelscenario met centrale governace-afspraken, waarbij de 

deelnemende partijen operationeel samenwerken en zelf veel verantwoordelijkheid dragen. Onderdeel 

van dat besluit is dat in de toekomst de mogelijkheid moet bestaan om de centrale sturing te 

verstevigen door een centrale organisatie op te richten, bijvoorbeeld bij verhoging van het 

dreigingsniveau.  

Het advies van het BIT leidt er toe dat het programma heeft besloten om direct, versneld, over te 

gaan op een meer centraal sturingsmodel. Deze centrale sturing betekent het inrichten van een 

centrale organisatie voor cybersecurity ten behoeve van ERTMS, die zoveel mogelijk aansluit bij reeds 

bestaande organisaties binnen de sector, het opstellen van een handboek, rules & regulations en het 

inrichten van de daarmee samenhangende processen. Dit vanwege het besef dat de ontwikkeling van 

competenties op dit gebied binnen de spoorsector tijd zal kosten en dat we hier dus ruim voor de 

daadwerkelijke implementatie van de eerste baanvakken mee moeten beginnen. 

Aanpak eerste mijlpaal: inrichten ketenbeheer 

Het inrichten van ketenbeheer is een verander- en ontwikkelproces, waar verschillende organisaties en 

organisatieonderdelen nieuwe competenties (IT in plaats van civieltechnisch) moeten ontwikkelen, 

intensiever informatie moeten uitwisselen en meer moeten samenwerken dan nu het geval is. Om die 

reden is het inrichten van ketenbeheer als eerste stap in de plannen opgenomen, zodat er voldoende 

tijd is om deze verandering stapsgewijs door te voeren. Vroegtijdige inrichting van ketenbeheer is een 

                                                
6 Kerntaak 8, zoals opgenomen in programmaplan. 
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invulling van de zorgvuldige stapsgewijze aanpak waar het programma voor staat. Er is, mede naar 

aanleiding van het CIO-oordeel reeds gestart met de definitie van de gezamenlijke aanpak.  

Omschrijving per aanbeveling en de voorgestelde invulling ervan door het programma 

De volgende alinea’s beschrijven de reactie en concrete maatregelen die het programma neemt naar 

aanleiding van het BIT-advies. Het programma is met het BIT van mening dat de meeste acties 

kunnen worden uitgevoerd parallel aan het opstarten van de realisatiefase.  

1. Besteed meer aandacht aan integrale systeemprestaties 

Het BIT constateert dat de huidige programma-aanpak te weinig uitgewerkt en gestructureerd is om 

integrale systeemprestaties van het totale ERTMS-vervoersysteem te kunnen garanderen. Het BIT 

schrijft dat de kaders en eisen te veel ruimte voor interpretatie laten en dat de kaders, eisen en 

ontwerpbesluiten zonder nadere decompositie aan de onderliggende ERTMS-componenten zijn 

gekoppeld. Ook bemerkt het BIT dat nauwelijks activiteiten zijn ingericht ten behoeve van grip op de 

integratie van verschillende componenten op lagere niveaus. 

Daarom adviseer het BIT: richt activiteiten in om grip te krijgen op integratie van ERTMS-

componenten; verduidelijk de kaders en eisen van het programma; zorg voor een adequate 

decompositie van eisen en ontwerpbesluiten, onder andere door het gebruik te maken van 

standaarden; versterk het programma met systems engineers en requirements engineers.  

Invulling advies 1 

Het programma verstevigt de grip op de integratie van ERTMS-componenten en geeft een impuls aan 

de toepassing van systems engineering. Het programma trekt aanvullende expertise aan en versterkt 

hiermee zichzelf en de betrokken lijnorganisaties om de systems engineering methodiek toe te passen 

voor het ERTMS-programma bij het verder uitwerken van de tracering van topeisen naar de 

programma’s van eisen van de verschillende componenten. Dit in de context van een brownfield-

omgeving waarin realisatie van componenten door verschillende bedrijven en bedrijfsonderdelen 

plaatsvindt. Hierbij zal, zoals het BIT adviseert, gebruik gemaakt worden van gangbare standaarden.  

Het programma heeft aan elke top-eis van het programma van Eisen een pass-fail criterium 

toegevoegd. Deze activiteit is eind 2018 gestart en begin maart 2019 afgerond. Daarnaast 

implementeert het programma aanvullende systemen en technieken voor het verstevigen van het 

requirements-engineering proces. Hiermee wordt de samenhang van de vele honderden eisen 

bewaakt en wordt versiebeheer voor de komende jaren versterkt. We maken gebruik van gangbare 

standaarden. 

Voor deelsystemen en projecten zullen tijdens de realisatiefase de eisen nader worden afgeleid 

(geapportioneerd). Dit moet voor de aanbestedingen van materieel en infrastructuur gereed zijn voor 

dat deze eisen met marktpartijen worden gecommuniceerd. Tevens zal een overzicht van PvE’s 

worden opgesteld, om integraal beheer van eisen en raakvlakken tussen (deel) systemen beter 

mogelijk te maken. 

Het programma heeft goede contacten met Europese landen waar vergelijkbare ERTMS-programma’s 

worden uitgevoerd. Met name het Noorse Programma toont sterke gelijkenissen en loopt ongeveer 

drie jaar op Nederland voor. Ook in Duitsland zijn de plannen goed vergelijkbaar met de invoering van 

ERTMS zoals Nederland nu overweegt, maar loopt enkele jaren op Nederland achter. Met zowel 

Noorwegen als ook Duitsland wordt de samenwerking voortgezet. Specifiek op de adviezen zoals het 

BIT ons aanreikt zullen we de komende maanden onze internationale samenwerking intensiveren. 

Overzicht concrete maatregelen: 

Id. Korte omschrijving van de actie  Start Eind 

1.1 Systems engineering aanpak (werkwijze op hoofdlijnen) uitwerken naar aanleiding 

van het BIT. 

feb-19 apr-19 

1.2 Systems engineering sturingstafel operationeel. apr-19 jun-20 

1.3 Team systems engineering operationeel. feb-19 apr-19 



 

6 

 

1.4 Documentatie (Verificatie PvE (Pass-Fail) en Apportionering PvE) afronden. okt-18 mei-19 

1.5 Apportionering tot op bestelniveau gereed voor aanbestedingen. jan-19 sept-19 

1.6 Additionele middelen (tooling en processsen) ten behoeve van systems engineering 

definiëren en implementeren. 

jul-19 mrt-20 

1.7 Verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de systeemintegratie van alle 

systeemobjecten en hun interfaces expliciteren. 

mrt-19 jun-19 

1.8 Overzicht opstellen van alle relevante PvE's in hun onderlinge relaties. apr-19 dec-19 

 
2. Breng kwaliteitsbeheersing bij ontwikkeling van ERTMS-componenten op orde 

Het BIT observeert dat de kwaliteitsbeheersing van de ontwikkeling van de individuele ERTMS-

componenten onvoldoende is uitgewerkt. En is van mening dat de programmadirectie hier een 

belangrijke rol in heeft hier meer grip op moet krijgen. Het kwaliteitssysteem en het 

configuratiemanagement is nog onvoldoende ingericht. Eisen aan ERTMS-componenten zijn niet 

eenduidig geformuleerd, traceerbaarheid van de eisen ontbreekt, eisensets zijn nog niet compleet en 

eisen zijn onoverzichtelijk vastgelegd. 

Het BIT adviseert daarom met de implementerende organisaties concrete afspraken te maken over 

het ontwikkelproces, zodat deze voor alle deelsystemen een herkenbaar proces volgens en 

vergelijkbare producten opstellen; een aanpak te bepalen voor configuratiemanagement voor de 

ERTMS-componenten; om op basis van een risicoafweging een auditkalender op te stellen om de 

ontwikkelde producten met voldoende inhoudelijke diepgang te toetsen. 

Invulling advies 2 

Als onderdeel van het verstevigen van de aanpak op gebied van Systems Engineering en 

Requirements Engineering (zie invulling van het advies onder 1) worden met de 

uitvoeringsorganisaties nadere afspraken gemaakt over het waarborgen van de kwaliteit van hun 

ontwikkelproces. Deze afspraken zullen met name gaan over de manier waarop partijen aantonen dat 

ze aan de gestelde eisen voldoen, waaronder ook de afspraken die zij hierover met leveranciers 

maken. 

Het programma stelt tevens een aanpak voor configuratiemanagement op en voert deze door, samen 

met en bij alle deelnemende partijen in het programma ERTMS. Daarnaast stelt het programma een 

auditkalender op, waarmee gestructureerd en regelmatig wordt getoetst op kwaliteit en voortgang. De 

resultaten van deze audits en onafhankelijke toetsen worden op regelmatige basis met de stuurgroep 

ERTMS besproken. 

Zoals eerder beschreven wordt een aantal van deze audits ook al in de transitiefase uitgevoerd 

(generiek programma van eisen materieel en Dossier specificaties beveiliging). De resultaten hiervan 

worden met de stuurgroep ERTMS besproken. 

Overzicht concrete maatregelen: 

Id. Korte omschrijving van de actie Start Eind 

2.1 Kwaliteitsbeheersingsmethode opnemen in aanbestedingsdossiers. mrt-19 mei-19 

2.2 Configuratiemanagement aanpak operationeel. okt-18 aug-19 

2.3 Audits uitvoeren door Programmadirectie en Implementerende organisaties op 

kwaliteitsbeheersing. op componenten. 

Gedurende programma 

 
3. Werk aanpak cybersecurity gedegen uit 

Het BIT oordeelt dat er in de Europese specificaties nog te weinig expliciete aandacht voor 

(technische) cybersecurity bestaat, terwijl de verschillende componenten vatbaarder zijn voor 

cybersecuritydreiging dan het huidige analoge ATB. Dit uit zich daarin, dat het communicatiesysteem 

GSM-r beveiligingszwaktes kent en dat specifieke cryptografische hardware op Europees niveau niet 
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verplicht is. Het BIT constateert dat geen concrete eisen aan de ERTMS-componenten en deelnemers 

worden gesteld en er geen scheme provider (centrale partij verantwoordelijk voor cybersecurity) is.  

Het BIT adviseert om in Europees verband aan te dringen op verbeteringen in de ERTMS-specificaties 

op het gebied van cybersecurity. Het BIT adviseert minimale verplichtingen van alle implementatie-

organisaties vast te stellen in een zogenaamd rules & regulations document; een centrale organisatie 

in te richten die de beveiligingsverplichtingen van implementerende organisaties centraal onderhoudt 

en toeziet op correcte naleving ervan. 

Invulling advies 3 

Het programma zorgt voor de inrichting van een centrale organisatie voor cybersecurity ten behoeve 

van ERTMS en sluit hier zo veel als mogelijk aan bij reeds bestaande organisaties binnen de sector. 

Deze centrale organisatie zal middels rules & regulations voor de deelnemende partijen de 

beveiligingsverplichtingen vaststellen en afdwingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de op 

Europees niveau afgesproken regelgeving en de regelgeving in Nederland. Ook wordt in kaart 

gebracht welke aanvullende inbreng van de rijksoverheid verwacht wordt zodat de centrale organisatie 

haar taken kan uitoefenen. 

De programmaorganisatie blijft continu aandacht vragen in Europa voor cybersecurity bij de verdere 

doorontwikkeling van de ERTMS-standaarden en bij de ontwikkeling van nieuwe ERTMS-standaarden. 

Naar verwachting worden de eisen ten aanzien van cyber security in de volgende versie van de 

Europese Technical Specifications for Interoperability over een aantal jaren verzwaard. 

Daarnaast continueert en verstevigt het programma de uitvoering van het bestaande cybersecurity-

actieplan, met de inzet van extra expertise op korte termijn. De huidige analyse wordt herijkt met 

specifieke aandacht voor de door het BIT genoemde punten. Het programma ziet er op toe dat in alle 

aanbestedingen scherpe eisen worden opgenomen ten aanzien van cybersecurity. 

Ondanks het feit dat eisen voor het gebruik van cryptografische hardware in de Europese standaard 

(TSI) ontbreken, neemt het programma het advies van het BIT, om wel eisen aan cryptografische 

hardware te stellen, mee in de nadere uitwerking. Het programma zal Europees aandringen op het zo 

snel mogelijk opnemen van deze eis. Het programma zal parallel daaraan in aanbestedingen 

leveranciers vragen om waar mogelijk wel gebruik te maken van cryptografische hardware. Mocht dit 

niet mogelijk zijn dan zal het programma nadere beveiligingsmaatregelen laten toepassen, aanvullend 

op  de eisen aan de fysieke beveiliging van en toegang tot de apparatuur waarin de sleutels zijn 

opgeslagen, zowel in de trein, als in de infrastructuur, als aan het sleutelbeheerproces. 

Overzicht concrete maatregelen:  

Id. Korte omschrijving van de actie Start Eind 

3.1 Aanvullende expertise cybersecurity verwerven. mrt-19 jun-19 

3.2 Document "Rules & regulations" opstellen, daarbij aansluiten bij beleid 

cybersecuritysector-partijen. 

dec-19 dec-20 

3.3 Het inrichten van een centrale organisatie voor cybersecurity aansluitend op 

centrale organisaties bij sectorpartijen en IenW. 

mei-19 dec-19 

3.4 Tooling implementeren bij sectorpartijen en de centrale organisatie ten behoeve 

van detectie van cyberincidenten. 

nov-18 jan-21 

3.5 Actieplan Cybersecurity uit 2017 actualiseren op basis van nieuwe inzichten. apr-19 jul-19 

3.6 Dreigingsanalyse ERTMS jaarlijks actualiseren en 

n.a.v. beheersmaatregelen doorvoeren. 

jan-19 sep-19 

3.7 Strenge eisen stellen ten aanzien van fysieke beveiliging van en toegang tot de 

apparatuur waarin de sleutels worden opgeslagen (spoorvoertuig, RBC, KMC). 

feb-19 apr-19 
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4. Verstevig aanpak van eerste mijlpaal 

De laatste conclusie van het BIT betreft de eerste mijlpaal van het programma: het inrichten van 

ketenbeheer. De aanpak is volgens het BIT inhoudelijk nog te weinig uitgewerkt en het risico bestaat 

dat de samenhang ontbreekt tussen de verschillende beheerprocessen, die belegd zijn op 

verschillende afdelingen bij de deelnemers. 

Het BIT adviseert het programma de aanpak voor ketenbeheer te verstevigen en er een duidelijke 

scope voor vast te stellen, en hiervoor één project in te richten.  

Het BIT adviseert om hierbij gebruik te maken van ervaringen op andere ERTMS-baanvakken en de 

beheerprocessen en ervaring bij de implementerende organisaties. 

Invulling advies 4 

In lijn met het BIT-advies zet het programma haar aanpak voort en definieert een heldere scope voor 

ketenbeheer met gebruikmaking van ITIL7. Begin februari 2019 is een project gestart voor de 

inrichting van ketenbeheer voor en met de hele sector. Dit project is verantwoordelijk voor het 

vaststellen voor een adequate stapsgewijze aanpak en inrichting op centraal niveau, waarbij de 

uitvoering blijft liggen bij de uitvoeringsorganisaties. Het ketenbeheer betreft immers het beheer van 

assets waarvan de uitvoeringsorganisaties het eigendom hebben. Vanuit het opgestelde stappenplan 

wordt bepaald welke aanvullende eisen nog gesteld moeten worden in de geplande aanbestedingen. 

Het programma ziet de invoering van ketenbeheer als een sectorbrede veranderopdracht. In het 

project ketenbeheer wordt daarom ook gebruik gemaakt van ervaringen uit eerdere spoorse 

ketensamenwerkingsprojecten, zoals Beter en Meer en Winteraanpak en wordt gebruik gemaakt van 

de kennis en ervaring van het beheer van de bestaande ERTMS-baanvakken. 

Overzicht concrete maatregelen: 

Id. Korte omschrijving van de actie Start Eind 

4.1 Projectteam ketenbeheer instellen met kennishouders huidige beheer ERTMS. apr-19 dec-19 

4.2 Geplande migratietafel ketenbeheer versneld starten met verantwoordelijken uit de lijn 

van de implementerende organisaties. 

mrt-19 jun-19 

4.3 Definitie en inrichting van ketenbeheer opstellen op basis van ITIL. (migratiestap 1) jun-18 jul-19 

4.4 Stappenplan opstellen voor de invoering van ketenbeheer waarin duidelijk is welke taken 

centraal en welke decentraal worden uitgevoerd. (migratiestap 1) 

apr-19 dec-19 

 

Ingeschatte impact op planning en kosten 

De voorgestelde invulling van de aanbevelingen kost tijd en heeft impact op de start van de geplande 

aanbestedingen van de systeemleverancier infrastructuur en de ombouw van de materieelserie. De 

werkzaamheden vergen ongeveer vier maanden. De aanbestedingen voor materieel en infrastructuur 

starten daardoor later. De impact op de realisatieplanning valt binnen de bandbreedte van de 

methodiek waarmee de planning is opgezet. Daardoor is er geen effect op de in het programmadossier 

gepresenteerde mijlpalen. De effecten op kosten en het effect op de planning worden in het dossier 

voor de programmabeslissing verwerkt. De volgende programma beslisdocumenten behoeven dan ook 

een aanpassing: Railmap, Programmaplan, Kostenraming, Planningsnota en Risicodossier. In het 

navolgende wordt de impact beschreven op de realisatieplanning 6.2 en kostenraming 6.0 zoals 

opgenomen in het vigerende programmadossier. De ingeschatte impact is bepaald op basis van de 

volgende uitgangspunten:  

• Programmabeslissing 17 mei 2019; 

                                                
7 Information Technology Infrastructure Library, meestal afgekort tot ITIL, is ontwikkeld als een 
referentiekader voor het inrichten van de beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of 
model, maar eerder een reeks van best practices (de beste praktijkoplossingen) en concepten. Het resultaat van 
procesimplementatie met behulp van ITIL is vergelijkbaar met de ISO 9000-regulering in de niet-ICT-branche, 
waarbij alle onderdelen van de organisatie zijn beschreven en in een bepaalde hiërarchie qua 
bevoegdheid/verantwoordelijkheid zijn gerangschikt. 
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• Start aanbestedingen uiterlijk oktober 2019. 

  
Impact op planning 

De concrete maatregelen uit deze memo die impact hebben op het aanbestedingsdossier 

infrastructuur en de eerste materieelserie zijn in of voor de zomer 2019, maar uiterlijk in september 

2019 gereed. Dit betekent dat de uiterlijke datum voor het kunnen starten van de aanbestedingen, is 

gesteld op oktober 2019.  

Kijfhoek – Belgische grens (het eerste baanvak van het programma) wordt hierdoor deterministisch 

een half jaar later opgeleverd ten opzichte van de realisatieplanning 6.2. Probabilistisch is dit verschil 

drie maanden later. De bandbreedte voor de oplevering van dit baanvak blijft zoals beschreven in de 

Railmap 4.0 en al in de VGR-8 en VGR-9 aan de Tweede Kamer nog net gemelde jaren: 2026 – 2028. 

Indien meer tijd genomen moet worden dan is indienststelling vanaf 2027 voorzien. De 

materieelombouw ligt vooralsnog niet op het kritieke pad van de oplevering van Kijfhoek-Belgische 

grens. 

Impact op kosten 

De meerkosten als gevolg van de invulling van het BIT-advies bedragen in totaal € 23 mln (incl. btw). 

Dit zijn geschatte meerkosten van de maatregelen ten opzichte van de kostenraming 6.0.   
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1  Inleiding  

1.1 Opdracht 

Het bestaande spoorbeveiligingssysteem ATB (Automatische Treinbeïnvloeding) is 

toe aan vervanging. Met de aanleg van het Europese beveiligingssysteem ERTMS 

wordt het systeem gemoderniseerd, waardoor een robuust en toekomstvast 

beveiligingssysteem ontstaat dat hoogfrequent spoor kan faciliteren en bijdraagt 

aan het Trans-Europese netwerk voor Transport (TEN-T).  

 

In februari 2012 concludeerde de commissie Kuiken in haar onderzoeksrapport 

‘Onderhoud en Innovatie op het spoor’ dat een achterstand bestaat op het gebied 

van onderhoud van de beveiliging in Nederland en dat er voldoende 

aanknopingspunten waren om het European Rail Traffic Management System 

(ERTMS) landelijk in te voeren (Kamerstukken II 2011/2012, 32 707, nr. 9). In 

reactie hierop nam de minister van Infrastructuur en Milieu in juni 2012 het 

principebesluit tot implementatie van ERTMS (Kamerstukken II 2011/2012, 32 707, 

nr. 16). Conform de MIRT-systematiek heeft dit op 11 april 2014 geleid tot de 

Voorkeursbeslissing ERTMS (Kamerstukken II 2013/2014, 33 652, nr. 14).  

 

De volgende stap binnen de MIRT-systematiek is de uitwerking van de programma-

beslissing. Dit vindt nu plaats, tijdens de zogenoemde planuitwerkingsfase. De 

opdracht is in de voorkeursbeslissing geformuleerd als: voer in de periode tot en 

met 2028 ERTMS in op basis van beproefde technologie Level 2 op EU-verplichte 

lijnen, OV-SAAL en op zoveel mogelijk PHS-lijnen in de grote delen van de brede 

Randstad binnen het taakstellend budget.  

 

Het uitwerken van de voorkeursbeslissing gebeurt door het programma ERTMS, een 

programmaorganisatie waarin het ministerie van IenW, ProRail en NS samenwerken 

op basis van een convenant. Ook andere vervoerders/materieeleigenaren zijn 

betrokken. Om in te spelen op toekomstige inzichten en ontwikkelingen en om de 

invoering en de bijbehorende risico's beheersbaar te houden, zal de uitrol van 

ERTMS stap voor stap plaatsvinden op basis van een programmatische aanpak.  

 

In 2013 heeft de Tweede Kamer de invoering van het ERTMS aangemerkt als Groot 

Project, waarmee het programma ERTMS onder de Regeling Grote Projecten valt. 

Daarom is tegelijkertijd met de voorkeursbeslissing in 2014 de basisrapportage voor 

de planuitwerkingsfase naar de Tweede Kamer verzonden. Hierin staan de 

referentiewaarden van het programma voor de voortgangsrapportages vermeld. Elk 

halfjaar verzendt de staatssecretaris van IenW een voortgangsrapportage naar de 

Tweede Kamer, waarin ontwikkelingen binnen het programma worden weergegeven 

ten opzichte van de referentiewaarden uit de basisrapportage. Elk voorjaar wordt 

een accountantsrapport van de Auditdienst Rijk (ADR) met de rapportage 

meegestuurd.  

 

De rapportageperiode van deze voortgangsrapportage loopt van 1 juli 2018 tot en 

met 31 december 2018. Om de Kamer van de meest recente informatie te voorzien, 

is waar mogelijk verder dan de standlijn gerapporteerd. Dit staat in dat geval 

duidelijk aangegeven.   
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1.2 Samenvatting hoofdpunten verslagperiode  

 

Ontwikkelingen binnen en rond ERTMS 

De tweede helft van 2018, deze verslagperiode, stond in het teken van de toets 

uitgevoerd door het Bureau ICT-toetsing als laatste toets in de planuitwerkingsfase 

en het voorbereiden van de realisatiefase. Tussen juli en oktober heeft het 

programma de aanbevelingen uit het BCG-rapport, het CIO-oordeel en de gate 

review verder verwerkt in de documenten die ten grondslag liggen aan de 

programmabeslissing. Ook is de internetconsultatie van de Railmap 4.0 uitgevoerd. 

 

Gaandeweg kon de focus van het programma ERTMS worden verlegd naar het 

voorbereiden van de realisatie teneinde de uitvoeringsplanning van de realisatiefase 

te ontlasten en een vliegende start te maken na de programmabeslissing. Parallel 

hieraan is, zoals aangekondigd in de negende voortgangsrapportage (Kamerstukken 

II, 2017/18, 33 652, nr. 63), de formeel-juridische overgang van de programma-

organisatie naar de juridische entiteit van ProRail in oktober 2018 voltooid. Op deze 

manier ligt de verantwoordelijkheid voor de (voorbereidende) werkzaamheden van 

de realisatiefase bij de organisaties die hierover gaan. Ook is het contact met de 

verschillende vervoerders verder geïntensiveerd.  

 

De scope van het programma ERTMS 

Ten opzichte van de negende voortgangsrapportage is de scope van het programma 

ERTMS niet gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de prognose van de te realiseren baten. 

 

Planning 

De BIT-toets is conform de interne mijlpaal gestart. In afwachting van het BIT-

advies zal het programma ERTMS vasthouden aan de planning om in het voorjaar de 

planuitwerkingsfase af te ronden en de programmabeslissing ERTMS aan te bieden 

aan de Kamer. De programmabeslissing markeert de overgang van 

planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Ten opzichte van de negende 

voortgangsrapportage hebben in de verslagperiode geen wijzigingen plaatsgevonden 

die invloed hebben op de planning van de realisatiefase.  

 

Risicomanagement en Assurance 

Van de vijf toprisico’s voor de planuitwerkingsfase uit de negende 

voortgangsrapportage zijn op dit moment nog drie van invloed op het moment dat 

de programmabeslissing kan worden aangeboden aan de Kamer. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om de impact van het BIT-advies op het dossier dat ten grondslag ligt 

aan de programmabeslissing of het draagvlak bij vervoerders voor de plannen.  

 

De toprisico’s voor de realisatiefase op het gebied van tijd en geld zijn ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van de negende voortgangsrapportage. Wel heeft het 

programma ERTMS, mede op aangegeven van de ADR, het risicomanagement 

verder ontwikkeld. Hierdoor zijn risico’s beter op doelgroepen toe te spitsen en zijn 

ook operationele risico’s benoemd die niet een op een ten grondslag liggen aan 

doorwerkingen in tijd (bandbreedte planning) en geld (bandbreedte kostenraming).  

 

Financiën 

In deze verslagperiode is door prijsbijstelling en bijstelling van de CEF-subsidie het 

totaalbudget van het programma ERTMS per saldo verhoogd met € 27,5 mln. In 

totaal is het programma ERTMS in de rapportageperiode voor € 69,5 mln aan 

verplichtingen aangegaan (nu € 177,4 mln sinds de voorkeursbeslissing) en is 

€ 27,4 mln aan uitgaven gerealiseerd (nu bruto € 130,5 mln sinds de 

voorkeursbeslissing).  
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1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op ontwikkelingen die zich in de 

rapportageperiode hebben voorgedaan binnen en rond het programma ERTMS. In 

de daaropvolgende hoofdstukken komen de ontwikkelingen in de basisreferenties 

scope (3), planning (4), risico’s (5) en financiën (6) van het programma ERTMS aan 

bod. 
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2  Ontwikkelingen binnen en rond het programma ERTMS 

2.1 Ontwikkelingen binnen het programma ERTMS 

 

Aanpassing governance 

Zoals aangekondigd in de negende voortgangsrapportage (Kamerstukken II 

2017/18, 33 652, nr. 63) is in deze verslagperiode de formeel-juridische overgang 

van de programma-organisatie naar de juridische entiteit van ProRail voltooid. Bij 

ProRail zijn twee organisatieveranderingen doorgevoerd. Er is een afdeling 

Implementatie ERTMS ProRail opgericht, die tot doel heeft de implementatie van 

ERTMS binnen ProRail aan te sturen. Voor de coördinatie en regieopdracht van het 

gehele sectorbrede programma ERTMS is een programmadirectie ERTMS ingericht.  

De programmadirectie ERTMS binnen ProRail rondt de planuitwerkingsfase verder af 

en voert regie op de projecten (ter voorbereiding) van de realisatiefase.  

 

In de verslagperiode is gewerkt aan het opzetten van het interne 

programmakwaliteitssysteem voor de realisatiefase (PKS-R). Het PKS-R vormt het 

fundament onder de programmasturing en detailleert de verhoudingen tussen de 

programmadirectie en implementerende organisaties verder uit. Het opzetten en 

werkend krijgen vraagt de nodige tijd en managementaandacht. Het streven is het 

PKS-R voltooid te hebben voordat de realisatiefase start. De ADR, ECF en CIO 

benadrukken het belang van een goedwerkend kwaliteitssysteem. 

 

Totstandkoming programmabeslissingsdocumenten 

In de negende voortgangsrapportage ERTMS stond dat op 13 juli 2018 de 

stuurgroep de laatste besluiten heeft genomen waarmee opvolging gegeven kon 

worden aan de aanbevelingen van het CIO-oordeel en de gate review. Het 

programma heeft in de periode juli – oktober de programmabeslissingsdocumenten 

aangepast. Begin oktober kon het bureau ICT-toetsing starten met de BIT-toets. De 

voorlopige bevindingen en aanbevelingen heeft het BIT in februari/maart met het 

ministerie en het programma gedeeld. Daarop volgt een periode van hoor- en 

wederhoor. Het ministerie van IenW ontvangt het definitieve advies eind maart 

2019.  

 

Ombouw materieel goederenvervoerders en leasemaatschappijen 

Het ministerie van IenW zoekt samen met de goederenvervoerders naar 

mogelijkheden de overgang naar ERTMS baseline 3 zo kostenefficiënt vorm te 

geven, gegeven de staatssteunkaders. Hiervoor wordt beoogd deels gebruik te 

maken van aanvullende Europese CEF-subsidies (Connection Europe Facility). 

Conform het bredere maatregelenpakket spoorgoederenvervoer is met de sector 

verder gewerkt aan de voorbereidingen van de ombouw van locomotieven waarvoor 

eerder CEF-subsidie is toegekend (CEF-I). Daarnaast heeft de Europese Commissie 

positief besloten over de aanvullende CEF-subsidie aanvraag voor de ombouw van 

nog eens 55 goederenlocomotieven (CEF-II). 

 

Materieeleigenaren geven echter aan moeite te hebben zich nu te verbinden aan de 

ombouw van het volledige aantal van 300 locomotieven vanwege een aantal 

onzekerheden. Deze onzekerheden betreffen onder meer de risico’s die verbonden 

zijn aan toekomstige wijzigingen van de specificaties (in 2022 komt een nieuwe 

TSI), het tijdverschil van circa drie jaar dat zit tussen het gereed zijn van de 

materieelombouw en de start van de commerciële exploitatie van het eerste 

baanvak onder ERTMS alsmede de tot op heden nog onvolledige offertes van de 
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industrie. Daarom is in overleg met de materieeleigenaren besproken het CEF-I 

project bij te stellen.  

 

Dit betreft: 

1. De mogelijkheid om in de periode 2019-2023 alleen de ‘first in class’ 

(prototyping) om te bouwen; 

2. De mogelijkheid om de serie-upgrade met een rijkssubsidie en indien mogelijk 

een nieuw aan te vragen CEF-subsidie te ondersteunen indien deze pas (deels of 

helemaal) in de periode 2024-2026 kan worden gerealiseerd;  

3. Een bijdrage door Nederland in de bekostiging voor de materieeltoelating op de 

Nederlandse ERTMS baanvakken in 2026, verdere verbetering van de ERTMS-

specificaties (wordt door het Europese Spooragentschap gecoördineerd) en 

mogelijke parameteraanpassingen (GSM-R) voor een betrouwbaar functioneren 

van ERTMS; 

4. Zo min mogelijk nationale toevoegingen aan de ERTMS specificaties (conform 

het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer). Hierdoor wordt de kans 

vergroot dat leveranciers alsnog tijdig een acceptabele offerte uitbrengen.  

Op deze wijze worden de risico’s voor de materieeleigenaren beperkt en blijft het 

ombouwproces op gang. De serie-ombouw kan dan qua planning nauwgezetter 

worden aangesloten op de indienststelling van ERTMS op de baanvakken.  

Het ministerie van IenW is voorts met de Europese Commissie in overleg over 

invulling van de subsidievoorwaarden. Vanuit het Junckerfonds is de verplichting 

opgelegd een project-specifieke banklening onderdeel te laten zijn van de 

financieringsconstructie. Deze verplichting heeft voor de betrokken 

materieeleigenaren weinig toegevoegde waarde, omdat zij zelf goede toegang 

hebben tot de kapitaalmarkt. Mocht deze voorwaarde niet ingevuld kunnen worden, 

dan bestaat de kans op het verlies van Europese subsidie. Dit zal voor de zomer van 

2019 duidelijk worden.  

 

Ombouw aannemersmaterieel 

In de negende voortgangsrapportage stond opgenomen dat de programmadirectie 

ERTMS samen met de aannemers een plan op zou stellen om de samenwerking te 

verbeteren. Op basis van meerdere gesprekken tussen een delegatie van de 

vervoerende aannemers en het Programma ERTMS is dit deze verslagperiode 

gebeurd. De acties worden meegenomen bij de inrichting van het Bureau Materieel 

en zullen in de komende periode zover mogelijk worden uitgewerkt.  

 

Ombouw historisch materieel 

In de verslagperiode is het overleg geïntensiveerd met de eigenaren en vervoerders 

van historisch materieel die t/m 2030 door de uitrol van ERTMS worden geraakt. Het 

ministerie van IenW en de programmadirectie ERTMS hebben de actuele stand van 

de ontwikkelingen aan de delegatie van materieeleigenaren toegelicht. Hierbij zijn 

verschillende zorgpunten geïdentificeerd, waaronder de benodigde ondersteuning 

om treinen om te bouwen, waarbij ook vervolgacties en actiehouders zijn benoemd. 

Ook zijn acties uitgewerkt inzake verbetering van de vertegenwoordiging van het 

historisch materieel in de stuurgroep ERTMS. Begin 2019 vindt vervolgoverleg over 

subsidiering van de ombouw van het materieel plaats en worden de overige 

vervolgacties verder uitgewerkt en besproken. 

 

Voortgang voorbereiding realisatiefase 

Bij de achtste voortgangsrapportage is aangegeven dat 2018 in het teken stond van 

het toetsen, het finaliseren van de aanpak en het optimaliseren van een doelmatige 

en tijdige uitrol. Op het moment dat de toetsen waren gestart, kwamen de 

werkzaamheden van de planuitwerkingsfase in rustiger vaarwater en kon de focus 



 

 

Pagina 8 van 30 

Tiende voortgangsrapportage programma ERTMS 

 

 

worden verlegd naar het voorbereiden van de realisatie teneinde de 

uitvoeringsplanning van de realisatiefase te ontlasten en een vliegende start te 

maken na de programmabeslissing. Zoals aangegeven vanaf de vijfde 

voortgangsrapportage (Kamerstukken II, 2016/17, 33 652, nr. 47) is dit 

zogenaamde ‘parallel werken’ een gangbare praktijk die ook is/wordt gehanteerd bij 

andere projecten, zoals bij de 2e Coentunnel, A2 Maastricht en ZuidasDok.  

 

Voor elk van de projecten geldt dat deze plaatsvinden onder voorbehoud van de 

programmabeslissing en dat geen onomkeerbare beslissingen worden genomen.  

o ProRail bereidt het aanpassen van de logistieke ICT-systemen en de processen 

van Verkeersleiding voor, zoals het maken van de specificaties voor de 

aanpassing van de systemen. Dit is onderdeel van de eerste migratiestap. 

o ProRail heeft de zienswijzen van vervoerders over het Functioneel Integraal 

Systeemontwerp (FIS) van het baanvak Kijfhoek-Roosendaal (= de 

bouwtekening hoe de ERTMS-installatie eruit ziet op het baanvak) verwerkt. Wel 

kunnen nog wijzigingen voortkomen uit lopende onderzoeken naar: vrijgave 

rangeren onder ERTMS, rangeren zonder ERTMS en de toepassing van 

assentellers. 

o ProRail is gestart met het opstellen van een plan van aanpak voor het 

proefbaanvak Hanzelijn gecombineerd met emplacement Lelystad.  

o ProRail bereidt de aanbesteding van de infrastructuur voor en NS de 

aanbesteding van het materieel. Het gaat over opstellen en verzamelen van 

informatie over de gebruikersprocessen, programma’s van eisen, specificaties 

van de beveiliging en ontwerpvoorschriften ERTMS. 
o ProRail is in 2016 gestart met de ontwikkeling van ontwerp- en simulatie-

instrumenten voor het ontwerpen en controleren van ERTMS treinbeveiliging in 

baanvakken (EOD-tooling). Deze activiteiten zijn stilgelegd in afwachting van 

het moment waarop de protocollen voor railverkeerstechniek en 

railverkeerstechnische ontwerpen voor ERTMS bekend zijn. Daarna wordt 

bepaald welke ondersteunende tooling daarvoor nog nodig is. 

o Onderdeel van de aanbesteding- en contracteringstrategie is het samenstellen 

van een pool van ingenieursbureaus. De gesprekken om een pool 

(kennisalliantie) te maken met erkende ingenieursbureaus zijn gestart onder 

voorbehoud van de programmabeslissing. Doel hiervan is dat het programma 

minder afhankelijk wordt van de capaciteit bij de systeemleveranciers. 

o Zoals aangegeven in de negende voortgangsrapportage heeft het ministerie van 

IenW aan ProRail geld ter beschikking gesteld voor het testen van de GSM-R in 

relatie tot de capaciteit voor het dataverkeer tussen trein en spoor.  

o De eerste inschrijvingen op de STM-ATB EG zijn ingediend. Het programma 

ERTMS werkt parallel aan de aanbesteding ook aan de eigen ontwikkeling van 

een STM ATB-EG.  

o De programmadirectie heeft plannen opgesteld om te komen tot een 

uitgewerkte opleidingsstrategie en overkoepelende richtlijnen voor 

vakbekwaamheid. Daarnaast is gestart met de voorbereidingen van de 

oprichting van het Operationeel Kenniscentrum ERTMS (OKE). Het OKE is 

beoogd als het kenniscentrum voor gebruik, opleiding en operationele 

ondersteuning van ERTMS voor de gehele spoorsector.  

2.2 Betrokkenheid stakeholders en markt 

Internetconsultatie 

De programmabeslissing staat beschreven in Railmap 4.0. Het ministerie van IenW 

heeft tussen 27 november en 31 december 2018 de Railmap 4.0, zoals ook 

aangeboden aan het bureau ICT-toetsing, geconsulteerd via 

www.internetconsultatie.nl. In totaal reageerden elf participanten, waarvan tien 
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reacties openbaar zijn. Deze participanten zijn: provincie Limburg, SABIC/Chemelot, 

Strukton Rail Nederland BV, DB Cargo Nederland NV, twee zeehavens, waaronder 

Port of Amsterdam, RailGood, Shunter, consumentenorganisaties in het Locov, 

Vereniging Historisch Railvervoer Nederland (HRN) alsmede het adviesbureau 

SpoorGloren. Er staat een verslag op hoofdlijnen op de site van 

www.internetconsultatie.nl. Het programma ERTMS zal met elke participant contact 

opnemen over de vragen die te specifiek zijn om in het hoofdlijnenverslag te 

beantwoorden. 

 

Opening ERTMS-verdieping in Railcenter te Amersfoort 

Op 5 november 2018 heeft ProRail samen met Arriva en het ministerie van IenW het 

ERTMS-testcentrum in het Railcenter geopend. Hierin is een test-/demolab 

gevestigd waar materieel en infrastructuurleveranciers het ERTMS-systeem 

gezamenlijk kunnen testen voordat het systeem in de infrastructuur wordt 

aangelegd. Ook kunnen er bijeenkomsten worden georganiseerd.  

2.3 Overige ontwikkelingen buiten het programma (raakvlakken) 

 

Vervangingsopgave ATB 
ProRail moet de komende vijftien jaar bijna de helft van de 

treinbeveiligingssystemen in Nederland vervangen om daarmee de beschikbaarheid 

en betrouwbaarheid van de infrastructuur te kunnen blijven garanderen. Aan de 

andere kant staat ProRail aan de vooravond van de introductie van ERTMS. Het 

duurt echter nog een aantal jaar voordat dit systeem landelijk implementeerbaar is. 

ProRail moet als infrastructuurbeheerder daarom de komende periode een 

zorgvuldige afweging maken tussen het minimaliseren van investeringen in oude 

technologie en het waarborgen van de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van 

haar infrastructuur vooruitlopend op de aanleg van ERTMS. 

  

Samen met de programmadirectie ERTMS brengt ProRail de landelijke uitrol na 

afloop van het programma in beeld. Het is goed nu al een beeld van de uitrol na 

2030 te vormen om prioriteiten goed te kunnen stellen, de uitrol van ERTMS verder 

te optimaliseren en duidelijkheid te krijgen over de benodigde BOV-reeksen voor 

treinbeveiliging binnen het Infrastructuurfonds. Hierbij wordt een breed 

afwegingskader opgesteld op basis van diverse onderwerpen waaronder transities, 

concessies, Europese afspraken en vervangingsnoodzaak.  

 

Europese vierde spoorwegpakket 

Op 9 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ter 

implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket en op 29 januari 2019 de 

Eerste Kamer. Met de technische pijler van dit pakket krijgt het Europees 

Spoorwegbureau (de ERA) - als systeemautoriteit ERTMS - een omvangrijker 

takenpakket om de geharmoniseerde implementatie van ERTMS in Europa te 

waarborgen. Tot dusver bestond de taak van ERA voornamelijk uit het ontwikkelen 

van de technische specificaties van ERTMS. Met het Vierde Spoorwegpakket gaat 

ERA, voorafgaand aan de publicatie van aanbestedingen met betrekking tot ERTMS-

baanuitrusting, een beoordeling uitvoeren om te borgen dat de voorgestelde 

technische oplossingen overeenstemmen met de desbetreffende TSI's en derhalve 

volledig interoperabel zijn. Het doel hiervan is de compatibiliteit te waarborgen 

tussen de ERTMS-apparatuur in de infrastructuur en de ERTMS-apparatuur in het 

rollend materieel binnen Europa. Deze nieuwe taak zal ERA uitvoeren vanaf 16 juni 

2019.  
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Internationaal spoorvervoer 

Goede internationale verbindingen dragen bij aan onze economie en de 

connectiviteit van de grensregio’s. Ook kan de internationale trein een belangrijke 

bijdrage leveren aan de doelstellingen van het klimaatakkoord. Het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat heeft de ambitie om vanaf 2025 twee miljoen reizigers 

per jaar extra in de internationale trein te kunnen vervoeren. Dit wordt bereikt door 

de reistijd, frequentie en reiscomfort van de internationale treinreis vanuit 

Nederland te verbeteren. Over het belang van goede internationale verbindingen en 

de ambities op zowel korte als langere grensoverschrijdende verbindingen is de 

Tweede Kamer op 21 juni 2018 en 31 januari 2019 geïnformeerd (Kamerstukken II 

2017-18, 29 984, nr. 783 en Kamerstukken II 2018-19, 29 984, nr. 813).   

In het kader van ERTMS zijn zeven baanvakken gepresenteerd waar als eerste 

ERTMS zal worden geïntroduceerd, de internationale goederencorridors naar België 

en Duitsland zijn hiervan onderdeel.  

 

HSL-Zuid 

In en na de verslagperiode van deze voortgangsrapportage zijn vragen gesteld over 

de HSL-Zuid, die hieronder zullen worden beantwoord. In het Algemeen overleg 

Spoorveiligheid/ERTMS heeft de staatssecretaris van IenW aan Kamerlid Laçin 

toegezegd in deze voortgangsrapportage specifiek voor Rotterdam aan te geven hoe 

en waar ATB tussentijds wordt vervangen. In het AO Spoor van 4 april heeft de 

staatssecretaris toegezegd tijdig voor het algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS 

op 20 juni 2019 de Kamer te informeren over de aansluiting van eerdere versies van 

ERTMS op nieuwere versies en de consequenties daarvan (eventuele implicaties van 

deze aansluitingen voor de prestaties op de HSL tussen 2025 en 2031). In de 

voortgangsrapportages ERTMS wordt informatie opgenomen over de raakvlakken 

ERTMS-HSL; voor ontwikkelingen over de HSL in het algemeen wordt verwezen naar 

de reguliere voortgangsrapportage van de HSL die dit najaar verschijnt. 

 

ERTMS is gespecificeerd als interoperabel systeem: een van de eisen is dat 

verschillende versies van het systeem met elkaar moeten communiceren ongeacht 

leverancier of baselineversie. Alleen zo kan het tot aan 2050 door heel Europa 

worden uitgerold. Deze taak is ondergebracht bij het Europese spooragentschap, die 

moet zorgen dat alleen ERTMS systemen worden geïmplementeerd die aan deze 

eisen voldoen en die waarborgt dat systemen met elkaar kunnen samenwerken. De 

ERTMS-eisen zijn vastgelegd in wetgeving. Dit laat onverlet dat elke overgang (van 

ATB naar ERTMS, of tussen verschillende ERTMS versies) specifieke aandacht vraagt 

in techniek en operatie.  

 

Het programma ERTMS zal voor 2026 ERTMS baseline 3 in de bestaande treinen 

inbouwen en tussen 2026 en 2030 ERTMS baanvakken aansluiten op de HSL-Zuid: 

deze aansluiting wordt in het noorden gemaakt bij Hoofddorp en in het zuiden bij 

Zevenbergschen-Hoek en Breda. Hiertoe worden verschillende acties ondernomen, 

die er toe moeten leiden dat zowel de aansluitingen op de HSL als de treinen goed 

(blijven) functioneren. Het ministerie heeft aan de programmadirectie ERTMS 

gevraagd regie op de aansluitingen te nemen. De programmadirectie ERTMS zoekt 

uit wat gedaan moet worden door ProRail en door Infraspeed en bewaakt de 

uitvoering. Eventuele opdrachtverlening aan ProRail en Infraspeed komt in formele 

zin rechtstreeks van IenW als opdrachtgever.  

 

Voor de treinen geldt technisch dat een trein die beschikt over een nieuwere versie 

van ERTMS (baseline 3) ook kan rijden over infrastructuur voorzien van een oudere 

ERTMS-versie (baseline 2). In 2018 is de software van het ERTMS-systeem van de 

HSL aangepast zodat naast de huidige treinen met baseline 2, nu ook al treinen met 

baseline 3 kunnen rijden op de HSL Zuid, zoals de ICNG. Voor de HSL-Zuid specifiek 
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geldt dat de overgang naar ATB naar ERTMS en de overgang van 1500V naar 25kV 

(spanningssluis) fysiek dicht bij elkaar zitten, waardoor meerdere acties in korte tijd 

moeten worden uitgevoerd. De acties die worden uitgevoerd verschillen per 

materieeltype (niet veroorzaakt door ERTMS). Daarom wordt bij het realiseren van 

de overgangen, zoals relevant bij de aansluiting op de HSL, intensiever naar de 

gebruikersprocessen (machinist) gekeken en niet alleen naar de techniek. 

Gebruikers zijn van meet af aan betrokken bij het programma, vanaf de 

ontwerpfase tot en met de indienststelling.  

 

Het programma ERTMS zal gedurende de ontwerpfase de samenhang met het HSL-

Zuidsysteem beoordelen. Het is daarnaast aan de infrastructuurprovider, 

Infraspeed, om de prestaties van de huidige HSL infrastructuur te waarborgen zoals 

contractueel tot 2031 is afgesproken (zonder vervangingskosten voor de Staat tot 

2036). Infraspeed zorgt er dus voor dat met het huidige ERTMS-baseline 2 systeem 

een goede uitvoering van de dienstregeling mogelijk blijft. Er zijn geen signalen dat 

dit niet volgens de contractuele afspraken gebeurt. Eventuele wijzigingen aan het 

ERTMS-systeem op de HSL-Zuid worden door de programmadirectie ERTMS in 

samenhang met het toekomstige ERTMS-systeem beschouwd om systeemintegratie 

te waarborgen en toekomstige interface-problematiek te voorkomen.  

 

Voor de grote emplacementen, zoals Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en 

Rotterdam Centraal is samen met ProRail en mede op advies van BCG besloten te 

wachten met de aanleg van ERTMS tot meer ervaring is opgedaan om risico’s te 

beperken. Om ervaring op te doen met ERTMS op emplacementen zal het 

emplacement Lelystad als onderdeel van het proefbaanvak met ERTMS worden 

uitgerust. Gezien deze benadering is Rotterdam Centraal geen onderdeel van de 

gekozen uitrolstrategie tot 2030.  

 

ProRail geeft aan dat de ATB-installatie in Rotterdam al enkele keren een 

levensduurverlenging heeft ondergaan en in 2024 het einde van de technische 

levensduur definitief bereikt. De fabrikant is dan niet meer in staat, en ook niet 

meer verplicht, om technische ondersteuning te leveren. Met het oog op de ingroei 

naar ERTMS zijn alleen zogenaamde één-op-één vervangingen, waarbij de 

functionaliteit van het bestaande systeem niet wordt uitgebreid, toegestaan. 

Daarom zal in Rotterdam door ProRail een één-op-één vervanging uitgevoerd 

worden. ProRail geeft aan dat bij de technische uitwerking van het detailontwerp 

van de vervanging te Rotterdam maximaal zal worden geanticipeerd op een 

toekomstige ERTMS-situatie na 2030. Hoe en wanneer precies ATB door ERTMS zal 

worden vervangen in Rotterdam na 2030 is onderdeel van een integrale afweging 

die ProRail voor alle baanvakken in Nederland vorm gaat geven. Kosteneffectiviteit, 

maar ook andere factoren zoals prestaties, capaciteit, aansluiting met buurlanden 

en afspraken in Europa zijn daarin belangrijke onderdelen.  

 

Werkbezoek Automatisch rijden 

ERTMS is randvoorwaardelijk voor automatisch rijden. In het bijzijn van de minister 

van IenW heeft ProRail op 19 december 2018 samen met Rail Feeding Rotterdam en 

Alstom een eerste test met automatisch rijden (ATO, Automatisch Train Operation) 

op de Betuweroute uitgevoerd. De samenwerking zal in 2019 worden doorgezet.   
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2.4 Ontwikkelingen in Europa 

De nationale implementatieplannen (NIP’s) van de lidstaten zijn begin 2018 formeel 

aangeboden aan de Europese Commissie. De NIP’s zijn te lezen op de website van 

de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een samenvattend 

“Synthesis Report on NIP” gepubliceerd1. Daarin wordt geconstateerd dat de NIP’s 

goed aansluiten bij de Europese uitrolstrategie, oftewel het European Deployment 

Plan (EDP). Landen maken nationaal afwegingen over systeemversies, 

uitrolplanningen en momenten waarop de oude class B-systemen zullen worden 

verwijderd. Daarom zal het tot na 2030 duren voordat op de gehele hoofdcorridors 

in de EU kan worden gereden zonder class B-systemen. Hieronder zijn de 

ontwikkelingen in de buurlanden beschreven, alsook de landen waarin grote 

ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. 

Duitsland: Duitsland heeft in 2016 met de Europese Commissie afgesproken voor 

2030 ERTMS aan te leggen op zes TEN-T corridors. Duitsland kent twaalf 

grensovergangen, waarvan drie grote met Nederland bij Oldenzaal, Venlo en 

Arnhem. Duitsland plant ERTMS baseline 3, release 1 uit te rollen. Nederland legt 

baseline 3, release 2 aan. Daar de release ondergeschikt is aan de baseline, is dit 

compatibel met elkaar.  

In Duitsland is het plan voor de landelijke uitrol gepresenteerd. De reden voor een 

landelijke uitrol is gelegen in de veroudering van de bestaande beveiliging. Net als 

Nederland kiest Duitsland voor ERTMS-only in de infrastructuur. In Duitsland wordt 

beoogd in 2040 het hele land voorzien te hebben van ERTMS.  

Het ministerie van IenW heeft aan ProRail gevraagd de aanpassingen op Nederlands 

grondgebied voor te bereiden die nodig zijn ten gevolge van de voorgenomen 

aanleg van ERTMS in Duitsland in 2022 (als overlay (dual signalling) naast PZB90). 

Afgesproken is dat elk land de kosten financiert voor de aanpassingen op het 

nationale grondgebied. Tevens is afgesproken dat het ERTMS-programma in 

Nederland de aansluiting op de dan bestaande ERTMS in Duitsland zal ontwerpen. 

Met DB Netz regio west was in 2018 overeenstemming bereikt over de aansluiting in 

2022. Vanwege de vele nog onzekere ontwikkelingen in en rondom Venlo, was 

overeengekomen dat DB Netz de overgang naar ERTMS zal situeren ten oosten van 

het emplacement. In oktober is in de Executive board van corridor Rhine-Alpine 

echter aangekondigd dat DB Netz alsnog wil verzoeken om ERTMS vanuit Duitsland 

in 2022 door te trekken tot op het emplacement Venlo (want Venlo is het 

grensstation). Nader overleg met DB Netz en Bundesministerium loopt. 

België: De realisatie van ERTMS op het nationale netwerk is gaande. België 

verwacht dat in 2020 de meeste routes zijn voorzien van ERTMS, waaronder het 

grensbaanvak Antwerpen-Essen richting Roosendaal. Het bestaande klasse B-

systeem TBL1+ blijft daarbij vooralsnog gehandhaafd.  

Samen met Infrabel is sinds 2018 een Platform ERTMS ingericht waar voor het 

grensbaanvak Roosendaal-Essen de afstemming in technische systemen en in de 

tijd worden besproken. In oktober 2018 is in België een Koninklijk Besluit ‘voor het 

gebruik van rijpaden’ vastgesteld, waarin is bepaald dat het vanaf eind december 

2025 niet meer is toegestaan om op hoofdlijnen te rijden onder het class B-systeem 

TBL1+. Die datum ligt vóór indienststelling van Kijfhoek-Roosendaalgrens, zodat in 

                                                
1 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/rail-nip/20180302-synthesis-report-on-nip.pdf 
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het Nederlandse ERTMS-ontwerp geen rekening meer hoeft te worden gehouden 

met een tijdelijke inbouw van TBL1+. 

 

Denemarken: De heroverwegingen in Denemarken hebben geleid tot een nieuw plan 

voor de levering van on board units en een aangepast uitrolplan voor de 

infrastructuur. ERTMS Baseline 3 is inmiddels geïnstalleerd op een regionale lijn en 

een hoofdlijn en functioneert betrouwbaar. 

 

Noorwegen: Gedurende de verslagperiode is tweemaal een bezoek gebracht aan de 

programmaorganisatie van BaneNor in Oslo. De systeemspecificaties in Noorwegen 

zijn in 2018 nader beschreven en besproken met de gecontracteerde leveranciers. 

De tijdige ontwikkeling van een STM is kritisch voor de ontwikkeling en installatie 

van de on board units. 

 

Italië: Recent zijn opdrachten verleend voor installatie van ERTMS Level 2 op vier 

corridors in Noord-Italië: Novara – Padua, Verona – Brenner, Milaan – Genua, 

Vicenza – Triëst. 

2.5 Correspondentie met de Tweede Kamer 

In de verslagperiode heeft de staatssecretaris van IenW onderstaande brieven over 

het programma ERTMS naar de Tweede Kamer verstuurd. Voor de volledigheid is 

ook de commissiebrief van 23 januari 2019 opgenomen, waarin de commissie van 

IenW de staatssecretaris verzoekt aanvullende vragen te beantwoorden in deze 

tiende voortgangsrapportage. 

 

Tabel 2.1: Correspondentie van / met de Tweede Kamer 

Datum Onderwerp  

19-10-

2018 

33 652, nr. 63. Kamerbrief met negende voortgangsrapportage ERTMS over 

eerste helft van 2018. 

23-01-

2019 

2018Z24069/2018D60415. Commissiebrief over aanvullende vragen inzake 

Groot project ERTMS. 

 

De volgende moties en toezeggingen staan open of zijn uitgevoerd. 

 

Tabel 2.2: Moties en toezeggingen tot 31 december 2018 

Datum Onderwerp  Status 

28-06-

2018 

29 893, nr. 218. Toezegging aan lid 

Jetten om bij VGR 9 te rapporteren 

over de aanbevelingen van de Boston 

Consulting Group (BCG), zoals 

genoteerd in de achtste 

voortgangsrapportage ERTMS.  

Uitgevoerd bij VGR 9 (33 652, nr. 63) 

04-09-

2018 

29 893, nr. 220. Motie van leden 

Amhaouch en Jetten om al het 

mogelijke in werk te stellen en stevig 

regie te voeren op het project om te 

voorkomen dat de indirecte kosten 

verder stijgen, verdere vertraging 

ontstaat en dat het aantal baanvakken 

nog verder daalt. 

Deze motie vraagt continue uitvoering. 

Als onderdeel van de grootprojectstatus 

wordt voortdurend over de uitvoering 

van deze motie gerapporteerd. Daarmee 

wordt deze motie beschouwd als 

afgehandeld.  

03-10-

2018  

34 914, nr. 13. Motie van lid Kröger 

om samen met ProRail en de 

vervoerders in kaart te brengen welke 

nieuwe risico’s zouden kunnen 

Motie is in opdracht gegeven bij het 

programma ERTMS (ProRail) en vormt 

continu onderdeel van het 

risicomanagement en de 

migratiestrategie. Als onderdeel van de 
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ontstaan voor de ERTMS-agenda en 

deze risico’s te mitigeren. 

grootprojectstatus wordt voortdurend 

over de uitvoering van deze motie 

gerapporteerd. Daarmee wordt deze 

motie beschouwd als afgehandeld. 

10-12-

2018 

29 893, nr. 236. De staatssecretaris 

neemt in de volgende (tiende) 

voortgangsrapportage ERTMS een 

tijdlijn op over het programma. 

Uitgevoerd. Onderdeel van H4.2 – 

Realisatieplanning in deze VGR 10. 

10-12-

2018 

29 893, nr. 236. De staatssecretaris 

neemt in de volgende (tiende) 

voortgangsrapportage ERTMS mee hoe 

en waar ATB tussentijds wordt 

vervangen. 

Uitgevoerd. Onderdeel van H2.3 – 

raakvlakken in deze VGR 10. 

13-12-

2018 

29 893, nr. 228. Motie van de leden 

Amhaouch en Ziengs om na ontvangst 

van het BIT-advies de Kamer zo 

spoedig mogelijk een integrale visie te 

zenden op alle onderdelen van 

genoemd advies. 

Uitgevoerd. Bestuurlijke reactie is samen 

met deze VGR 10 verstuurd. 

13-12-

2018 

29 893, nr. 234. Motie van de leden 

Kröger en Laçin om in te zetten op het 

minimaliseren van de risico’s op 

storingen als gevolg van de overgang 

tussen beveiligingssystemen bij de 

verdere uitrol van ERTMS, en daarbij in 

ieder geval de internationale corridors 

voor goederen en personenvervoer te 

betrekken. 

Motie is in opdracht gegeven bij het 

programma ERTMS (ProRail) en vormt 

continu onderdeel van het 

risicomanagement en de 

migratiestrategie. Als onderdeel van de 

grootprojectstatus wordt voortdurend 

over de uitvoering van deze motie 

gerapporteerd. Daarmee wordt deze 

motie beschouwd als afgehandeld. 

20-12-

2018 

29 893, nr. 235. Motie van de leden 

Kröger en Ziengs om de kosten en de 

meerwaarde te onderzoeken van de 

eventuele aanleg van ERTMS na 2030 

op het gehele traject naar Berlijn, en 

de Kamer hierover te informeren. 

In uitvoering. De kosten en meerwaarde 

van de eventuele aanleg na 2030 op het 

gehele traject naar Berlijn in Nederland 

is in opdracht gegeven bij ProRail en 

wordt meegenomen in het onderzoek 

naar de landelijke uitrol na 2030. De 

Kamer zal via de voortgangsrapportages 

over de ontwikkelingen worden 

geïnformeerd. 
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3  De scope van het programma 

3.1 Programmascope 

Bij de voorkeursbeslissing in 2014 is besloten zoveel mogelijk ERTMS te 

introduceren binnen het taakstellend budget. Tijdens de planuitwerkingsfase werkt 

het programma ERTMS uit wat precies binnen en buiten de scope van het 

programma valt; deze scope wordt vastgesteld bij de programmabeslissing. Het 

programma ERTMS onderscheidt daarbij drie verschillende scopes: een functionele 

scope (gebruikers en processen), een technische scope (systeemontwerp) en een 

geografische scope (baanvakken en materieelombouw). Daarmee is de scope van het 

programma tijdens de planuitwerkingsfase op een hoog abstractieniveau 

geformuleerd: dat wat wijzigt door ERTMS (functiewijziging) en nodig is om een 

werkend vervoersysteem te behouden. 

 

Het programma ERTMS gaat vooralsnog uit van de volgende scope voor de 

realisatiefase met een programmabudget van € 2,4 mld (inclusief BTW, prijspeil 

2018): 

 Systeemontwerp conform de specificaties en passende bij ERTMS level 2 only, 

baseline 3, release 2. Waar mogelijk wordt voorbereid op (hybride) level 3; 

 Ruim zestig primaire gebruikersprocessen voor het rijden van treinen (zoals 

starten, stoppen, keren) moeten worden aangepast of toegevoegd;  

 Opleiden/instrueren van ten minste 15.000 gebruikers, die in meer of mindere 

mate door de invoering van ERTMS worden geraakt. Het gaat bijvoorbeeld om 

machinisten of treindienstleiders. 

 Operationeel harmoniseren van het bestaande ERTMS-baanvak Amsterdam-

Utrecht, opdat machinisten ervaring kunnen opdoen met rijden onder ERTMS, 

baseline 3; 

 Zowel Amsterdam-Utrecht als de Hanzelijn geschikt maken voor 160 km/pu; 

 Ombouw van materieel dat in aanmerking komt voor vergoeding op basis van 

een aantal criteria. Op grond van de huidige inschatting wordt rekening 

gehouden met ruim 1.300 materieeleenheden (treinen en locomotieven), 

waaronder het opwaarderen van 300 locomotieven die voor 2030 moeten rijden 

over ERTMS baseline 3 lijnen (en nu beschikken over baseline 2); 

 Inrichten van de Hanzelijn en emplacement Lelystad als proefbaanvak; 

 7 baanvakken (345 km) conform tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1: Baanvakken binnen de scope van het programma ERTMS 

 

Kijfhoek – Roosendaal – Belgische grens 

OV SAAL 

Hoofddorp – Duivendrecht 

Utrecht – Meteren 

Roosendaal – Den Bosch 

Meteren – Eindhoven 

Eindhoven – Venlo – Duitse grens 
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3.2  Scopebeheer 

Er is een basisinvestering nodig om de omslag van een analoog systeem naar een 

digitaal systeem te kunnen maken, zoals het opleiden van personeel en het 

inbouwen van ERTMS in de treinen en locomotieven, alvorens ERTMS op de 

infrastructuur kan worden uitgerold. Het programma ERTMS voorziet hiernaast in de 

uitrol van de eerste baanvakken als eerste fase van een landelijke uitrol.  

 

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de negende voortgangsrapportage.  

 

3.3. Batenmanagement 

De geografische scope heeft impact op de baten die kunnen worden bereikt. 

Hiernaast zijn ontwerpkeuzes van het ERTMS-systeem, waaronder de 

standaardspecificaties van ERTMS level 2, baseline 3, release 2, en de bestaande 

infrastructuur per baanvak ook bepalend. Het programma ERTMS heeft sinds de 

voorkeursbeslissing een monitoringsinstrument ontwikkeld, waarbij de baten van de 

keuzes worden gemeten. Er zijn geen veranderingen opgetreden ten opzichte van 

de negende voortgangsrapportage. De ontwikkeling tussen de uitrolstrategie met 

twaalf baanvakken zoals in 2016 met u gedeeld en de uitrolstrategie met zeven 

baanvakken is als volgt: 

 ERTMS zal een positieve bijdrage leveren aan de beleidsdoelen die gesteld zijn 

in de Railmap 3.0;  

 De mate van interoperabiliteit op systeemniveau wordt niet beïnvloed door de 

nieuwe inzichten. Ook voor de gebruikers is er op dit aspect geen verandering. 

Als gevolg van de uitrol van ERTMS neemt de interoperabiliteit van het 

grensoverschrijdende goederenvervoer toe van 65% tot 93%. De 

interoperabiliteit van het internationale personenvervoer stijgt van 10% naar 

31%. Hier staat tegenover dat het aantal transities tussen ERTMS en ATB op het 

nationale spoornet toeneemt, waarmee de nationale interoperabiliteit afneemt.  

 De invloed van ERTMS op de spoorveiligheid is iets groter dan eerder werd 

verwacht: er kunnen door inzet van ERTMS meer botsingen worden voorkomen 

dan eerder werd verwacht. Echter, de autonome ontwikkeling van de veiligheid 

van het spoorsysteem is nu hoger dan in 2015 werd verondersteld. Per saldo 

leiden de nieuwe inzichten er daarom toe dat ERTMS in absolute termen minder 

bijdraagt aan de spoorveiligheid dan eerder werd voorzien. Zowel het verwachte 

aantal doden, als het verwachte aantal zwaargewonden als gevolg van 

ongevallen op het spoor en overwegen ligt met ERTMS lager (0,15 

respectievelijk 0,64 per jaar);  

 ERTMS leidt tot kortere reistijden voor reizigers. Dagelijks maken 1 miljoen 

reizigers gebruik van het Nederlandse spoor. Op jaarbasis besparen alle 

reizigers met ERTMS naar verwachting 2,2 mln uur reistijd in 2030. De positieve 

invloed van ERTMS op de rijsnelheid van treinen wordt nu licht lager geraamd 

dan eerder was voorzien. Ook zal er minder rijtijdwinst zijn als gevolg van de 

keuze om minder baanvakken gereed te maken voor 160 km/u dan bij de 

voorkeursbeslissing benoemd. Hierdoor daalt de te behalen reistijdwinst voor 

reizigers met de invoering van ERTMS.  

 ERTMS heeft een beperkt positieve invloed op de betrouwbaarheid van de 

reistijd van de reizigers. In de situatie met ERTMS is het verwachte aantal 

reizigersverliesuren in 2030 0,2 mln uur lager dan in de situatie zonder ERTMS.  
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4  Planning 

4.1 Voortgang van het programma (mijlpalen planuitwerkingsfase) 

Conform de MIRT-systematiek werkt het programma ERTMS toe naar de 

programmabeslissing. De BIT-toets is conform de interne mijlpaal begin oktober 

gestart. Ten opzichte van de negende voortgangsrapportage is de deterministische 

datum verschoven naar april. Einde verslagperiode wordt de programmabeslissing 

nog steeds voor de zomer van 2019 verwacht. De P85-datum blijft staan, vanwege 

de risico’s die na 31 december 2018 (peildatum) nog kunnen optreden (zie 

Hoofdstuk 5.1.).  

 

Tabel 4.1: Mijlpaal programmabeslissing 

Mijlpaal Deterministische 

datum2 

Met 50% 

zekerheid (P50) 

Met 85% 

zekerheid (P85) 

Programmabeslissing 

genomen 

April 2019 Mei 2019 September 2019 

4.2 Ontwikkeling in de realisatieplanning van het programma ERTMS 

De programmabeslissing is het politieke besluitvormingsmoment dat de overgang 

van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase markeert. Tot die tijd zullen geen 

besluiten worden genomen die onomkeerbaar zijn.  

 

In het AO Spoorveiligheid/ERTMS van 4 december heeft de staatssecretaris van 

IenW toegezegd in deze voortgangsrapportage een tijdlijn op te nemen voor het 

programma ERTMS. Onderstaande tijdlijn is in kaart gebracht op basis van de 

laatste versie van de planning (conceptversie 6.2). Hierin zijn de aanbevelingen van 

het BIT nog niet verwerkt. Aangezien de BIT-aanbevelingen gevolgen kunnen 

hebben op de doorlooptijden van de verwerving van het ERTMS-systeem is de kans 

aanwezig dat in de genoemde tijdlijn nog verschuivingen plaatsvinden.  

 

De programmabeslissing is het laatste politieke besluitvormingsmoment binnen de 

MIRT-systematiek. Daarna gaat het programma over tot het realiseren van de 

afgesproken scope, conform vastgestelde planning en budget. De Kamer zal via 

voortgangsrapportages over de voortgang worden geïnformeerd en worden 

betrokken bij afwegingen in geval van grote wijzigingen op de beslissing via de 

voortgangsrapportages en het debat hierover. 

 

Nadat de programmabeslissing is genomen, is een kwartaal nodig om het 

aanbestedingsdossier af te ronden. De aanbesteding voor de systeemleverancier 

infrastructuur duurt gemiddeld vijftien maanden. Zoals gemeld bij de achtste 

voortgangsrapportage, zijn de projecten ter voorbereiding van de aanbesteding voor 

de ombouw van de VIRM en SLT gestart. Dit betekent dat met de uitwerking van de 

vraagspecificatie (‘request for information’) is begonnen. In december is op 

TenderNed aangekondigd dat de verwerving voor de materieelombouw in 2019 zal 

starten. Het ‘request for proposal’ zal plaatsvinden nádat de programmabeslissing is 

                                                
2 Een deterministische planning is een planning waarbij doorlooptijden een enkelvoudige 
inschatting hebben. Bijvoorbeeld: de reistijd is 30 minuten. Voor de probabilistische analyse 
worden onzekerheden (de reistijd is tussen de 25 en 40 minuten) en risico’s (zoals kans op 
storing) toegevoegd aan het model. Hierna vindt via een zogenaamde monte-carlo-run (een 
systematische doorrekening om de zekerheid dat de planning wordt gehaald in te schatten) 
plaats, hierin zijn beheersmaatregelen meegenomen (p85: 85% zekerheid dat deze datum 
wordt gehaald).  
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genomen, omdat vanaf hier besluiten onomkeerbaar worden. 

 

Op basis van de conceptplanning 6.2. betekent dit de volgende tijdlijn in activiteiten 

voor de komende periode: 

 2019: Programmabeslissing nemen en starten met de aanbestedingen van de 

systeemleverancier infrastructuur en verwerving van materieelombouw. 

 2020: Gunning eerste contracten systeemleverancier en ombouw materieel. 

 2021: Ontwikkeling ERTMS-systemen infrastructuur en engineering van de 

materieelombouw. 

 

Met betrekking tot de operationele overgang van ATB naar ERTMS zullen vanaf het 

moment dat de programmabeslissing is genomen tien stappen worden gezet. De 

mijlpalen die volgen uit deze stappen zijn weergegeven in tabel 4.2. Doel is 

stapsgewijs het operationele risicoprofiel voor de laatste migratiestap, rijden met 

Level 2-only, zoveel mogelijk te reduceren. Per stap wordt een deel van het ERTMS 

systeem in gebruik genomen in de operationele treindienst. De planning van de 

migratiestappen is een resultante van de projectenplanning: het programma kan de 

stap zetten als alle ‘onderdelen’ van de stap gereed zijn. Hierdoor hoeven de 

stappen niet noodzakelijkerwijs sequentieel te worden uitgevoerd.  

 

Alle mijlpalen in de conceptplanning 6.2 geven nadrukkelijk een tussenstand van het 

huidige denken weer en staan nog niet formeel vast. Dit vanwege de grote 

samenhang tussen onderwerpen in het dossier. Bovendien zijn de aanbevelingen 

van de BIT-toets hierin niet verwerkt. Vaststelling van de mijlpalen vindt plaats bij 

de programmabeslissing. Vanaf dat moment zullen ook de mijlpalen per baanvak 

worden opgenomen in deze voortgangsrapportage (overeenkomstig de 

voortgangsrapportage van het Hoogwaterbeschermingsprogramma). De 

bandbreedte betreft het verschil tussen de deterministische datum en de p85-

planning op basis van risico’s.  

 

Ten opzichte van de negende voortgangsrapportage hebben in de verslagperiode 

geen wijzigingen plaatsgevonden die invloed hebben op de planning van de 

realisatiefase, zoals weergegeven in tabel 4.2.   
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Tabel 4.2: Migratiestappen ERTMS in Nederland  

Mijlpalen 
Criterium voor 

migratiestap 

Concept-

planning 

6.2 

Beheerprocessen en systemen 

Migratiestap 1: ketenbeheer gereed voor 

operatie 

Ketenbeheer 

operationeel 
2021 

Migratiestap 2: logistieke keten gereed voor 

operatie 

 

Logistieke 

systemen 

omgebouwd 

2024 

Materieelombouw 

Migratiestap 3: Naar ERTMS omgebouwd 

reizigersmaterieel start commerciële inzet op 

ATB-infrastructuur 

First in class eerste 

serie toegelaten 
2022-2023 

Migratiestap 4: Naar ERTMS omgebouwd 

goederenmaterieel start commerciële inzet op 

ATB-infrastructuur  

First in class eerste 

serie toegelaten 
2022-2023 

Migratiestap 7: Start commerciële inzet 

opgewaardeerd materieel in de operatie in het 

buitenland 

 

First in class eerste 

serie toegelaten 
2022-2023 

Opgeleid personeel doet ervaring op met ERTMS 

Migratiestap 5: Ervaringsleren personeel 

gestart op geharmoniseerd baanvak Hanzelijn 

Opgeleid personeel 

gaat rijden 
2022-2023 

Migratiestap 6: Ervaringsleren personeel 

gestart op geharmoniseerd baanvak 

Amsterdam-Utrecht 

 

Opgeleid personeel 

gaat rijden 
2022-2023 

Opgeleid personeel doet ervaring op met ERTMS level 2, baseline 3 

Migratiestap 8: Start commerciële operatie op 

proefbaanvak Hanzelijn/Lelystad met ERTMS 

level 2 dual signalling (baseline 3) 

 

Reeds opgeleid 

personeel gaat 

rijden 

2025-2027 

Rijden onder ERTMS level 2 - only 

Migratiestap 9: Start commerciële operatie op 

Kijfhoek – Roosendaal – Belgische grens met 

ERTMS level 2 only 

Reeds opgeleid 

personeel gaat 

rijden 

2026-2028 

Migratiestap 10: Start commerciële operatie 

op OV SAAL met ERTMS level 2 only 

Reeds opgeleid 

personeel gaat 

rijden 

2027-2029 

Start exploitatie overige baanvakken 

Hoofddorp – Schiphol – Duivendrecht 2027-2029 

Utrecht – Meteren  2028-2029 

Roosendaal – Den Bosch  2028-2030 

Meteren – Eindhoven  2029-2031 

Eindhoven – Venlo – Duitse grens  2029-2031 

4.3 Planning in relatie tot EU-verplichtingen en buurlanden 

De TEN-T verordening (EU) nr. 1315/2013 beschrijft op welke internationale 

goederencorridors lidstaten verplicht zijn ERTMS aan te leggen als onderdeel van 

het Trans-Europese Netwerk voor Transport. In december 2016 stemden lidstaten in 

met het bijgestelde Europese implementatieplan van de Europese commissie, het 

European Deployment Plan (EDP – commission implementing regulation (EU) 

2017/6). Het EDP voorziet in de realisatie van ERTMS op negen kerncorridors 

uiterlijk in 2030, waarvan drie beginnen/eindigen in Nederland. In 2023 zal de 
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Commissie de doelen evalueren en kunnen op basis van de voortgang, of op basis 

van nieuwe inzichten, de tussendoelen voor 2023 en/of het eindbeeld 2030 worden 

aangepast.  

 

Ten opzichte van de negende voortgangsrapportage hebben in de verslagperiode 

geen wijzigingen plaatsgevonden die invloed hebben op de planning van de 

realisatiefase in relatie tot de aansluiting met buurlanden, zoals weergegeven in 

tabel 4.3.  

 

Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage zijn ook de TEN-T corridors 

opgenomen voor het reizigersvervoer, zoals genoemd bij de uitrolstrategie 

(Kamerstukken II, 2016/17, 33 652, nr. 45). Voor 2050 is er een Europese afspraak 

om het uitgebreide netwerk van ERTMS te hebben voorzien; dit komt overeen met 

de ambitie van Nederland om in 2050 (vrijwel) landelijk ERTMS uitgerold te hebben.  

 

Tabel 4.3: Overzicht Nederlandse trajecten op TEN-T corridors 

Opdracht- 

gever 

Trajecten Concept-

planning 6.2. 

Rhine – Alpine: Amsterdam/Rotterdam naar Genua 

Nederland Rotterdam Maasvlakte – Kijfhoek  Gereed 

Nederland Rotterdam – Zevenaar – Duitse grens (Betuweroute) Gereed 

Duitsland  Nederlandse grens – Emmerich – Oberhausen 2027* 

 

North sea – Mediterranean: Amsterdam/Rotterdam naar Marseille, Cork/Glasgow 

Nederland Rotterdam Maasvlakte – Kijfhoek Gereed 

Nederland Kijfhoek – Roosendaal – Belgische grens 2026-2028 

België  Nederlandse grens – Essen – Antwerpen 2019 

    

North sea – Baltic: Amsterdam/Rotterdam naar Warschau en Tallinn 

Nederland Amsterdam / Rotterdam – Utrecht – Amersfoort - Deventer – 

Oldenzaal – Duitse grens 

Na 2030 

Duitsland  Nederlandse grens – Berlijn Nog niet 

ingepland 

Overige Europees verplichte TEN-T Corridors (Kernnetwerk 2030) 

Nederland Amsterdam Westhaven – Centraal – Amsterdam Bijlmer Na 2030 

Nederland Amsterdam Bijlmer – Utrecht Gereed 

Nederland Amsterdam Riekerpolder – Amsterdam Centraal Na 2030 

Nederland Utrecht Centraal Na 2030 

Nederland Utrecht – Meteren (aansluiting Betuweroute) 2028-2029 

Nederland Utrecht - Arnhem - Zevenaar Na 2030 

Nederland Vlissingen – Roosendaal Na 2030 

Nederland Den Haag - Rotterdam Na 2030 

    

Overige grensovergangen: omleiding Betuweroute 

Nederland Eindhoven – Venlo – Duitse grens 2029-2031 

Duitsland  Nederlandse grens – Kaldenkirchen – Keulen 2022 

* Afhankelijk van voortgang tracé/MER-procedures in Duitsland. 
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5  Risicomanagement en Assurance 

De omvang en looptijd van het programma ERTMS betekenen dat altijd sprake zal 

zijn van onzekerheden, zoals ontwikkelingen in de technologie of de keuzes die 

andere landen maken. Daarbij is een beheerste en stapsgewijze aanpak, gebaseerd 

op bewezen technologie, van belang. Dit biedt de kans tijdig bij te kunnen sturen als 

voortschrijdend inzicht daar aanleiding voor geeft.  

 

Deze langetermijnveranderopgave voor de sector heeft en krijgt te maken met vele 

risico’s en kansen. Door intensieve afstemming en communicatie worden risico’s 

gesignaleerd en kunnen adequate maatregelen worden getroffen om risico’s te 

vermijden of de gevolgen te beperken. Het is daarbij belangrijk dat interne, maar 

vooral ook externe partijen periodiek de peilstok in het programma steken om 

permanent risico’s te ontdekken, hierop bij te sturen en te verzekeren dat een 

verantwoorde en doelmatige uitrol plaatsvindt.  

 

De grootprojectstatus die de Kamer aan ERTMS heeft toegekend geeft de 

mogelijkheid via deze voortgangsrapportage hierover uitgebreid te informeren en 

keuzes en afwegingen toe te lichten. In overleg met de Kamer en de ADR worden de 

risico’s met gevolgen voor tijd en geld en beheersmaatregelen opgenomen in 

hoofdstuk 5.1 en 5.2 van de voortgangsrapportage. In hoofdstuk 5.3 wordt dieper 

ingegaan op de uitgevoerde interne en externe toetsen die de afgelopen 

verslagperiode zijn uitgevoerd. 

 

Exogene en endogene risico’s 

De risico’s in deze voortgangsrapportage zijn endogeen voor het programma 

ERTMS; het programma kan hierop beheersmaatregelen treffen en bij het optreden 

wordt het gevolg in beginsel uit het programmabudget gefinancierd. Het programma 

kent ook exogene risico’s. Dit zijn risico’s die buiten de (te beheersen) scope van 

het programma vallen, maar wel gevolgen kunnen hebben voor kostenposten en/of 

de planning van het programma. Bijvoorbeeld: wijzigingen in wet- en regelgeving, 

beschikbare capaciteit in de markt of meer prijsstijging dan verkregen 

prijscompensatie. 

5.1 Risicomanagement planuitwerkingsfase 

5.1.1 Vijf toprisico’s tijdens de planuitwerkingsfase 

Een voortgangrapportage blikt terug. In hoofdstuk 5.1 zijn daarom de toprisico’s 

opgenomen die tijdens de afgelopen verslagperiode speelden. Het kan daarom 

voorkomen dat risico’s voldoende zijn beheerst dan wel zijn opgetreden.  

 

In tabel 5.1 staan de belangrijkste nu nog resterende risico’s die van invloed zijn op 

het, conform de programmaplanning in hoofdstuk 4, kunnen laten nemen van de 

programmabeslissing door het kabinet. Als deze risico’s optreden werken ze direct 

door op de algehele planning van het programma ERTMS en ook op de 

programmakosten. Van de vijf toprisico’s uit de vorige voortgangsrapportage zijn op 

dit moment (nog) drie van invloed op de afronding van de planuitwerkingsfase. De 

risico’s van de planuitwerkingsfase hebben een kleinere impact wat betreft de 

eventuele vertraging in maanden, maar staan in de tijd dichterbij, waardoor de 

urgentie hoger is. De verwachtingswaardes komen voort uit een systematische 

berekening van kans maal gevolg.  
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Tabel 5.1: Risico’s planuitwerkingsfase  

 Risicobeschrijving Waarde  

1. De impact van het oordeel/ advies van de BIT-toets is zodanig dat het 

dossier op essentiële punten moet worden aangepast. 

2 mnd  

2. De langetermijnvisie op de ERTMS-implementatie is onvoldoende gedragen 

door de goederensector.  

1 mnd  

3. Als gevolg van nieuwe inzichten – zoals visies van marktpartijen, het 

politiek krachtenveld, ontwikkelingen op het gebied van ERTMS in het 

buitenland - moeten er extra werkzaamheden worden uitgevoerd waardoor 

de besluitvorming niet (tijdig) plaatsvindt op grond van de huidige stand 

van de informatie. 

1 mnd  

 

Toelichting 1. De impact van het oordeel/ advies van de BIT-toets is zodanig dat het 

dossier voor de programmabeslissing op essentiële punten moet worden aangepast. 

Als onderdeel van de externe kwaliteitsborging voert het Bureau ICT-Toetsing een 

toets uit op het programmabeslissingsdossier. Ten tijde van het schrijven van deze 

voortgangsrapportage wordt de impact van de BIT-aanbevelingen geanalyseerd en 

wordt bezien of het dossier op essentiële punten moet worden gewijzigd. Indien dit 

het geval is, heeft dat tot gevolg dat de besluitvorming over het programma later 

plaatsvindt dan nu gepland. 

 

Toelichting 2. De langetermijnvisie op de ERTMS-implementatie is onvoldoende 

gedragen door de goederensector. 

Het programma ERTMS realiseert de eerste fase van een landelijke uitrol. Het 

eigenaarschap van de introductie ligt bij de sector. Het is van belang dat binnen de 

sector een gedragen beeld bestaat over het waarom, het waarom nu en waar het 

ministerie en sector elkaar op lange termijn nodig hebben. Over het algemeen 

bestaat er draagvlak bij betrokken partijen. Echter, op dit moment waardeert de 

goederensector de inspanningen van het programma, maar heeft moeite met de 

gehanteerde bekostigingsmethodiek en de subsidievoorwaarden van de ingediende 

Europese CEF-call. De aanpak hieromtrent is opgenomen in paragraaf 2.1 van deze 

rapportage.   

 

Toelichting 3. Als gevolg van nieuwe inzichten – zoals visies van marktpartijen, het 

politiek krachtenveld, ontwikkelingen op het gebied van ERTMS in het buitenland - 

moeten er extra werkzaamheden worden uitgevoerd waardoor de besluitvorming 

niet (tijdig) plaatsvindt op grond van de huidige stand van de informatie. 

Tijdens de afgelopen periode is vastgesteld dat het van belang is vast te houden aan 

de huidige scope en bijbehorende inzichten, zodat het Programma ERTMS zich op dit 

moment niet laat uitnodigen tot het doen van nader onderzoek naar aanlokkelijke 

maar nu nog onbewezen toekomstperspectieven. 

 

De volgende, in de VGR9 gerapporteerde risico’s, zijn vervallen: 

1. Er kan niet tijdig (16-7-2018) worden gestart met het definitief maken van het 

programmabeslissingsdossier door ontoereikende besluitvorming (13-7-2018). 

Dit risico is effectief beheerst en daardoor is het gelukt om gedurende de zomer 

het programmabeslissingsdossier gereed te maken voor de BIT-toets. 

2. Er ontstaat verlies van draagvlak bij stakeholders voor de programmabeslissing 

doordat de resterende reviewpunten na het besluit te starten met de interne 

toetsen (13-4-2018) door het programma niet naar hun verwachting zijn 

meegenomen in het definitief maken van het programmabeslissingsdossier. Er 

heeft regelmatig afstemming plaatsgevonden met verschillende stakeholders en 

de reacties van de stakeholders op de documenten zijn naar hun tevredenheid 

verwerkt.  
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3. De ingeplande periode om het programmabeslissingsdossier definitief te maken 

(16-7-2018 t/m 24-8-2018) blijkt ontoereikend. Het 

programmabeslissingsdossier is tijdig opgeleverd om te starten met de BIT-

toets. 

5.2. Risicomanagement realisatiefase 

Het risicomanagement binnen het programma ERTMS dient meerdere doeleinden. 

Zo vormen financiële risico’s de onderbouwing voor de post Benoemd Onvoorzien op 

zowel project- als programmaniveau. Ook wordt de probabilistische analyse op de 

planning gebaseerd op het risicodossier, waarmee het verschil duidelijk wordt 

tussen de deterministische datum en de probabilistische P50- en P85-waarden. 

Zoals reeds aangegeven in de inleiding van dit hoofdstuk rapporteert het 

programma aan de Tweede Kamer over de risico’s met de grootste gevolgen in 

termen van tijd en geld.  

 

Risicomanagement wordt binnen het programma ERTMS echter breder ingezet in 

het realiseren van de programmadoelstellingen en bovenliggende beleidsdoelen. 

Sturing is ook gericht op het ondervangen van risico’s met andersoortige gevolgen 

dan tijd en geld. Om inzichtelijk te maken waar dit over gaat zijn er vanuit het 

programma specifieke risico’s samengesteld die om aanvullende sturing door de 

stuurgroep ERTMS vragen. Bij een groot programma als ERTMS moet daarbij 

worden gedacht aan het beheersen van de kwaliteit en functionaliteit van het 

vervoerssysteem. Zo leidt klanthinder bij treinreizigers of verladers bijvoorbeeld niet 

direct tot vertraging of meerkosten, maar is dit wel bepalend voor het ervaren 

succes van het programma.  

5.2.1. Vijf toprisico’s in geld voor de realisatiefase 

In tabel 5.2 staan de grootste risico’s die naar de meeste actuele inzichten kunnen 

leiden tot extra kosten voor het programma tijdens de realisatiefase. Deze risico’s 

zijn onderdeel van de post voorzien onvoorzien van de kostenraming (Hoofdstuk 6). 

Omdat de feitelijke realisatie nog niet is gestart, hebben zich nauwelijks wijzigingen 

in het risicoprofiel voorgedaan. Daarmee treden er in de toprisico’s geen 

verschuivingen op ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage 

 

Tabel 5.2: Vijf toprisico’s met financiële gevolgen 

Nr.  Risico Waarde 

1.  De complexe omgeving van het spoor met veel verschillende grote projecten, 

leidt tot vertraging van het ERTMS-programma. 

€ 26 mln 

2.  Deelsystemen van het materieel moeten opnieuw toegelaten worden. € 13 mln 

3.  De kwaliteit van het testlab blijkt onvoldoende. € 13 mln 

4.  De interfacespecificaties zijn van onvoldoende kwaliteit. € 13 mln 

5.  Programma wordt niet opgeleverd conform planning, waardoor het 

programma extra (organisatie)kosten moet maken gedurende de verlengde 

doorlooptijd. 

€ 13 mln 

 

Toelichting 1. De complexe omgeving van het spoor met veel verschillende grote 

projecten, leidt tot vertraging van het ERTMS-programma. 

ERTMS is onderdeel van een groter geheel aan spoorprojecten/-programma's zoals 

PHS, OV-SAAL, Programma Vervanging Treinbeveiliging (ATB), Beter en Meer en 

ZuidasDok. De uitdaging is om een goede synergie tussen deze grote 

spoorprojecten/-programma’s te bereiken. Op deze manier worden negatieve tijd- 

en geldeffecten op zowel ERTMS als de andere spoorprojecten/-programma’s 

verkleind. Het programma zet proactief in op raakvlakmanagement, onder meer om 

vertraging en meerkosten te voorkomen. 
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Toelichting 2. Deelsystemen van het materieel moeten opnieuw toegelaten worden. 

De kans is aanwezig dat gedurende de looptijd van het programma wijzigingen 

nodig zijn in de techniek of dat er sprake is van versiewijzigingen aan de kant van 

de infrastructuur of materieel. Gevolg daarvan is dat deelsystemen van het 

materieel opnieuw moeten worden toegelaten, wat tijd en geld kost. 

 

Toelichting 3. De kwaliteit van het testlab blijkt onvoldoende. 

Het testlab is een belangrijk onderdeel van de migratiestrategie: eerst binnen testen 

voordat nieuwe zaken buiten worden getest. Eventuele tijdsdruk mag de kwaliteit 

van het testlab niet negatief beïnvloeden. De specificaties van het testlab moeten 

kwalitatief juist zijn. De testbehoefte en het testprogramma zijn echter nog 

onvoldoende in beeld. Aan deze aspecten wordt de komende periode gewerkt. 

Omdat de kwaliteit van het testlab gegarandeerd moet zijn, zal onvoldoende 

kwaliteit direct leiden tot vertraging en bijbehorende meerkosten.  

 

Toelichting 4. De interfacespecificaties zijn van onvoldoende kwaliteit. 

Tussen de deelsystemen van Infrastructuur en van het Materieel bestaan 

verschillende interfaces. De specificaties daarvan kunnen onvolledig en/of van 

onvoldoende detailniveau zijn en/of niet duidelijk schetsen hoe er getest moet 

worden. Om de kans op meerkosten door deze ongewenste situatie te verkleinen, 

worden de interfacespecificaties geverifieerd aan de kaderstelling en wordt er 

rekening gehouden met “testability”. Daarnaast is er binnen het programma 

aandacht voor het feit dat er parallel wordt gewerkt waardoor de kans bestaat dat 

de fasering niet goed op elkaar is afgestemd. 

 

Toelichting 5. Programma wordt niet opgeleverd conform planning, waardoor het 

programma extra (organisatie)kosten moet maken gedurende de verlengde 

doorlooptijd. 

Het programma ERTMS is complex en kent een lange looptijd. Ondanks alle 

inspanningen van het programma om de opgave voorspelbaar uit te voeren, is de 

kans op vertraging reëel. Gevolg van de vertraging is dat de kosten van de 

programmaorganisatie toenemen doordat ze langer doorlopen. Een heldere 

opdracht, goed wijzigingenbeheer, realistisch plannen en risicogericht werken 

verkleinen de kans dat dit risico optreedt en de gevolgen mocht het risico 

desondanks optreden. Het betreft een algemeen risico dat niet is meegenomen in 

onderliggende detailrisico's; financieel gevolg van vertraging op aspect 

programmakosten. 
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5.2.2. Vijf toprisico’s tijd realisatiefase 

In tabel 5.3 staan de risico’s met de grootste verwachtingswaarden voor vertraging 

in de realisatiefase waarbij er vanuit wordt gegaan dat deze risico’s effectief worden 

beheerst. Omdat de feitelijke realisatie nog niet is gestart, hebben zich nauwelijks 

wijzigingen in het risicoprofiel voorgedaan. Daarmee treden er in de top van de 

risico’s geen verschuivingen op ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage. 

 

Tabel 5.3: Vijf toprisico’s met gevolgen voor de planning 

Nr. Risico Waarde 

1. De complexe omgeving van het spoor met veel verschillende grote 

projecten, leidt tot vertraging van het ERTMS-programma. 

3 mnd 

2. De kwaliteit van het testlab blijkt onvoldoende. 3 mnd 

3. De interfacespecificaties zijn van onvoldoende kwaliteit. 3 mnd 

4. De realisatie van de First in Class (FiC) van een van de treintypen loopt 

vertraging op. 

3 mnd 

5. Er is geen integrale contractaanpak tijdens de (voorbereiding) realisatiefase. 2 mnd 

 

Toelichting 1. De complexe omgeving van het spoor met veel verschillende grote 

projecten, leidt tot vertraging van het ERTMS-programma. 

ERTMS is onderdeel van een groter geheel aan spoorprojecten/-programma's zoals 

PHS, OV-SAAL, Programma Vervanging Treinbeveiliging (ATB), Beter en Meer en 

ZuidasDok. De uitdaging is om een goede synergie tussen deze grote 

spoorprojecten/-programma’s te bereiken. Op deze manier worden negatieve tijd- 

en geldeffecten op zowel ERTMS als de andere spoorprojecten/-programma’s 

verkleind. Het programma zet proactief in op raakvlakmanagement, onder meer om 

vertraging en meerkosten te voorkomen. 

 

Toelichting 2. De kwaliteit van het testlab blijkt onvoldoende 

Het testlab is een belangrijk onderdeel van de migratiestrategie: eerst binnen testen 

voordat nieuwe zaken buiten worden getest. Eventuele tijdsdruk mag de kwaliteit 

van het testlab niet negatief beïnvloeden. De specificaties van het testlab moeten 

kwalitatief juist zijn. De testbehoefte en het testprogramma zijn echter nog 

onvoldoende in beeld. Aan deze aspecten wordt de komende periode gewerkt. 

Omdat de kwaliteit van het testlab gegarandeerd moet zijn, zal onvoldoende 

kwaliteit direct leiden tot vertraging en bijbehorende meerkosten.  

 

Toelichting 3. De interfacespecificaties zijn van onvoldoende kwaliteit. 

Tussen de deelsystemen van Infrastructuur en van het Materieel bestaan 

verschillende interfaces. De specificaties daarvan kunnen onvolledig en/of van 

onvoldoende detailniveau zijn en/of niet duidelijk schetsen hoe er getest moet 

worden. Om de kans op vertraging door deze ongewenste situatie te verkleinen, 

worden de interfacespecificaties geverifieerd aan de kaderstelling en wordt er 

rekening gehouden met “testability”. Daarnaast is er binnen het programma 

aandacht voor het feit dat er parallel wordt gewerkt waardoor de kans bestaat dat 

de fasering niet goed op elkaar is afgestemd. 

 

Toelichting 4. De realisatie van de First in Class (FiC) van een van de treintypen 

loopt vertraging op. 

Met First in Class wordt bedoeld het eerste exemplaar van een treintype dat is 

omgebouwd. Als de realisatie hiervan uitloopt, loopt de certificering ervan vertraging 

op. Dit kan het gevolg zijn van een te optimistische inschatting van de 

maakbaarheid van een generieke applicatie. Ook kan het zo zijn dat het verificatie- 

en validatietraject (toelating, testen, IPB) meer tijd in beslag neemt dan initieel 

voorzien. Het programma van eisen, het ontwerp, de inbouwaanpak worden vooraf 
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geverifieerd en ook getoetst op haalbaarheid, zodat de kans van optreden of het 

gevolg worden verkleind. 

 

Toelichting 5. Het ontbreekt aan een integrale contractaanpak tijdens de 

(voorbereiding) realisatiefase 

De onderlinge samenhang tussen systeemintegratie, testen, ACS, planning en de 

beheersing van contractrisico's moet duidelijk zijn voor alle betrokken partijen. De 

uitdaging is om met de gehele sector (leveranciers, aannemers, opdrachtgevers) 

dezelfde “attitude” te ontwikkelen. Het gaat hier om een proactieve houding die 

nodig is om systeemintegratie in de praktijk te laten werken. Het programma zet 

Bureau Materieel in om de integraliteit in relatie tot de contractvorming te vergroten 

en het werken vanuit dezelfde attitude te ondersteunen.  

5.3 Assurance 

5.3.1. Auditdienst Rijk  

Het programma is in de tweede helft van 2018 verder gegaan met het invullen van 

de aanbevelingen van de ADR naar aanleiding van het accountantsrapport over 

2017. Een groot deel van de aanbevelingen ging over de interne kwaliteitsborging 

en goed informatiemanagement, via kwaliteitsmanagement (zie pagina 9, 10, 11 

van het accountantsrapport), de configuratiemanagementdatabase (CMDB) en het 

risicomanagement (pagina 10, 12).  

5.3.2. Onafhankelijke toetsing en advies door ECF en CIO3  

De Eigenstandige Control Functie (ECF) en de Chief Information Officer (CIO) 

ERTMS zien toe op de programmabeheersing, waarbij de CIO zich concentreert op 

de ICT-aspecten. De ECF en CIO hebben in deze verslagperiode zich gericht op de 

voorbereiding van de realisatiefase alsmede de opvolging van de aanbevelingen 

vanuit het CIO-oordeel en Gate Review. Ze geven aan dat het goed is dat parallel 

aan de afronding van de planuitwerking de inrichting van de programmabeheersing 

ter hand wordt genomen en geven tegelijkertijd aan dat de slagkracht daarop nog 

verder versterkt moet worden. Er is de nodige aandacht uitgegaan naar de 

ondersteuning van de BIT-toets en de afronding van de planuitwerking. Het is zaak 

dat het programma kwaliteitssysteem voltooid gaat worden. De adviezen van de 

ECF en CIO zijn besproken met de programmadirectie en stuurgroep ERTMS. 

 

5.3.3. Opvolgen van overige aanbevelingen (zoals BCG, CIO-oordeel en Gate 

Review) 

Het MT ERTMS stuurt op het sluiten van de PDCA-cirkel. Hiervoor heeft de 

programmadirectie het instrument ‘Audit Action Tracker’ (AAT) ontwikkeld. Hierin 

worden de aanbevelingen van onder meer het BCG-rapport, het CIO-oordeel en de 

Gate Review vastgelegd. Elke eigenaar formuleert in het verlengde van de eerder 

afgegeven managementreactie SMART-verbeteracties. De eigenaar ziet toe op de 

uitvoering van de verbeteracties. De kwaliteitsmanager van de programmadirectie 

toetst periodiek de voortgang van de uitvoering van de verbeteracties en informeert 

het managementteam over de voortgang.  

 

Het merendeel van de aanbevelingen heeft geleid tot aanpassing van de 

documentatie voor de programmabeslissing of is op een andere manier geborgd in 

de voorgenomen aanpak van het programma, bijvoorbeeld door borging in het 

kwaliteitssysteem. 

                                                
3 Eigenstandige Control Functie (ECF) en Chief Information Officer (CIO).  
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6 Financiën 

6.1 Totaaloverzicht programmabudget en kosten 

  6.1.1. Programmabudget ERTMS 

Het programmabudget bedraagt € 2,4 mld (inclusief BTW, prijspeil 2018). Dit 

budget staat grotendeels begroot op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Van de 

€ 2,4 mld staat € 18,3 mln op artikel 98 van het begrotingshoofdstuk XII voor 

apparaatsuitgaven, zoals inhuur en huisvesting. Tabel 6.1 geeft hiervan een 

overzicht, waarbij op artikel 17 van het Infrastructuurfonds een onderscheid is 

gemaakt naar planstudiekosten en voorbereidende realisatiekosten. 

 

Tabel 6.1: Programmabudget ERTMS 

x € 1 mln, inclusief BTW 2014-2017 2018 2019 ev. Totaal 

Hoofdstuk XII Infrastructuur en Waterstaat         

12.98 Apparaatsuitgaven 7,5 5,9 4,9 18,3 

          

Infrastructuurfonds (17.07.01 + 17.07.02) 60,6 51,5    2.289,1   2.401,2  

17.07.01 Realisatie (voorbereiding) 6,2 33,2 76,3 115,7 

17.07.02 Planuitwerkingsfase 54,4 18,3    2.212,8   2.285,5  

17.07.02.01 Planstudiekosten 54,4 18,3 17,2 89,9 

17.07.02.02 Pilotkosten 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.07.02.03 Overige planuitwerking OV-SAAL 0,0 0,0 231,8 231,8 

17.07.02.04 Overige planuitwerking (excl. OV-
SAAL) 

0,0 0,0      1.963,8     1.963,8  

Totaal programmabudget 68,1 57,4    2.294,0   2.419,5  

17.07.02.995 Afrekening voorschotten 7,5 0,0 0,0 7,5 

Totaal Bruto budgetbegroting  75,6 57,4    2.294,0   2.427,0  

Bron: De bedragen in tabel 6.1 zijn gebaseerd op de Najaarsnota 2018-stand. Kasschuiven die 

de jaargrens overschrijden zijn reeds verwerkt in de Najaarsnota 2018-stand.   

6.1.2. Programma post onvoorzien 

Tot dusver zijn er geen onttrekkingen geweest uit de post onvoorzien. De 

kostenraming, inclusief de post ‘onvoorzien’, is in de rapportageperiode op 

onderdelen geactualiseerd ter voorbereiding op de programmabeslissing. 

6.1.3 Budgetmutaties sinds de voorkeursbeslissing ERTMS (2014) 

Tabel 6.2 toont een overzicht van de budgetmutaties ten opzichte van de 

basisreferentie bij de voorkeursbeslissing. Ten opzichte van de negende 

voortgangsrapportage hebben zich twee wijzigingen voorgedaan: prijsbijstelling en  

bijstelling van de CEF-subsidie.  

 

In het kader van de grootprojectstatus worden ook mutaties ten aanzien van de 

CEF-subsidie via de voortgangsrapportage aan de Kamer inzichtelijk gemaakt. 

Hierbij zullen regelmatig mutaties zichtbaar worden, zoals de ontvangst van € 1 mln 

in tabel 6.5 - ontvangsten) of een bijstelling ( € 1,5 mln in tabel 6.2.) 
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De bijstelling van de EU-subsidie van € 1,5 mln is gebaseerd op de Interim Financial 

Statement EU voor TEN-T-subsidie 2014-NL-TM-0230-S, waarin wordt gesteld dat 

de kosten achterblijven op het verstrekte voorschot. Op basis hiervan is besloten 

om het EU subsidiebudget in de ontwerpbegroting 2019 met € 1,5 mln te verlagen. 

Ten tijde van de totstandkoming van deze voortgangsrapportage loopt het proces 

om te komen tot de definitieve vaststelling van het subsidiebedrag. De uitkomst 

hiervan wordt naar verwachting in de ontwerpbegroting 2020 verwerkt. Dit wordt 

dan vermeld in de twaalfde voortgangsrapportage. 

 

Tabel 6.2: Mutatieoverzicht budget van het programma ERTMS 

Bron: Najaarsnota 2018 

6.2. Aangegane verplichtingen  

Tabel 6.3 geeft inzicht in de aangegane verplichtingen voor ERTMS tot en met 31 

december 2018. In totaal is voor ERTMS € 177,4 mln aan verplichtingen aangegaan 

sinds de voorkeursbeslissing. In de verslagperiode is een bedrag van € 69,5 mln 

verplicht; het betreft hier met name aangegane subsidieverplichtingen met ProRail 

en NS in het kader van werkzaamheden voor de planstudie en voorbereiding van de 

realisatie.  

 

 

 

  

X € 1 mln, inclusief BTW 
Totaal 

bedrag 

Bron 

VGR-nr.  
Toelichting 

Voorkeursbeslissing 2.569,94 - Basisrapportage (prijspeil 2013) 

Prijsbijstelling 2015 9,80 3 Prijsbijstelling voor Infrafonds (0,384%)  

Ontvangen EU subsidie 0,85 4 Voorschot betaling planuitwerking 

Prijsbijstelling 2016 5,06 6 
Prijsbijstelling voor zowel Infrafonds (0,191%) als 

Hfst XII.  

Overige mutaties -0,04 6 
Saldo-effect jaarsluiting Hoofdstuk XII (Slotwet 

2015) en compensatie loonakkoord (VJN2016) 

Ontvangsten 2016 0,99 6 Waarvan 0,96 voorschot EU subsidie tranche 2016. 

CEF-subsidie bijdrage (maximaal) 28,92 6 
Resterende gedeelte van de mogelijke CEF 

voorschotten. 

Verlaging budget voor Schiphol -250,00 5 
In begroting 2018 van het Infrastructuurfonds 

verwerkt. 

Prijsbijstelling 2017 26,45 7 
Prijsbijstelling voor Infrafonds (1,15%). In begroting 

2018 van het Infrastructuurfonds verwerkt. 

Prijsbijstelling 2018 29,02 10 Prijsbijstelling voor Infrafonds (1,53%). In begroting 

2018 van het Infrastructuurfonds verwerkt.  

EU subsidie  -1,50 10 Bijstelling EU-subsidie (CEF) Rijksbegroting. 

Stand najaarsnota 2018    2.419,49  - 
Totaalbudget, inclusief BTW, prijspeil 2018. In 

tabel 6.1 getoonde netto-totaalbedrag 



 

 

Pagina 29 van 30 

Tiende voortgangsrapportage programma ERTMS 

 

 

 

Tabel 6.3: Aangegane verplichtingen programma voor ERTMS 

X € 1 mln, inclusief BTW VGR 1 t/m 8 VGR 9 VGR 10 Totaal 

 01-04-2014 t/m 

31-12-2017 

01-01 t/m 

30-06-2018 

01-07 t/m 

31-12-2018 
 

HXII Infrastructuur en Waterstaat     

12.98 Apparaatsuitgaven 12,3 0,5 -0,2 12,6 

Infrastructuurfonds 
 

     

17.07.01 Realisatiefase  21,3 0,1 60,8 82,2 

17.07.02 Planuitwerkingsfase 73,3 0,5 8,9 82,6 

17.07.02.01 Planstudiekosten 73,3 0,5 8,9 82,6 

Totaal programmaverplichtingen 106,9 1,0 69,5 177,4 

Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen. 

6.3. Gerealiseerde uitgaven  

Tabel 6.4 geeft inzicht in de gerealiseerde uitgaven voor ERTMS tot en met 31 

december 2018. Bruto is in totaal € 130,5 mln uitgegeven sinds de 

voorkeursbeslissing. In de verslagperiode is een bedrag van € 27,4 mln uitgegeven; 

het betreft hier met name betalingen aan ProRail en NS in het kader van 

werkzaamheden voor de planstudie en voorbereiding van de realisatie, op basis van 

de aangegane subsidieverplichtingen. De activiteiten die hiermee gefinancierd zijn 

betreffen onder meer de inrichting van de programmadirectie en 

implementatieorganisatie bij ProRail en de voorbereidende activiteiten voor de 

materieelombouw en infrastructuur. 

 

Tabel 6.4: Gerealiseerde uitgaven programma voor ERTMS 

X € 1 mln, inclusief BTW VGR 1 t/m 8 VGR 9 VGR 10 Totaal 

 01-04-2014 t/m 

31-12-2017 

01-01 t/m 

30-06-2018 

01-07 t/m 

31-12-2018 
 

HXII Infrastructuur en Waterstaat     

12.98 Apparaatsuitgaven 8,4 2,5 0,9 11,7 

Infrastructuurfonds 

 
  

 

17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding) 6,2 13,3 19,5 39,1 

17.07.02 Planuitwerkingsfase 54,4 10,9 7,0 72,3 

17.07.02.01 Planstudiekosten 54,4 10,9 7,0 72,3 

Totaal programma-uitgaven 68,9 26,7 27,4 123,0 

17.07.02.9995 Terug ontvangen voorschotten 7,5 0,0 0,0 7,5 

Totaal Bruto programma-uitgaven  76,4 26,7 27,4 130,5 

Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen.  

 

Van de totale uitgaven op artikelonderdeel 17.07 van het Infrastructuurfonds staan 

per 31-12-2018 nog te verrekenen voorschotten open van € 40,2 mln. Deze 

voorschotten worden in 2019 of later verrekend met de door de ontvangers 

werkelijk gemaakte kosten.  
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6.4. Ontvangsten 

Het ministerie van IenW heeft € 17 mln CEF-subsidie beschikt gekregen voor de 

ombouw van het materieel van NS. In de verslagperiode is hiervan een voorschot 

van € 1 mln ontvangen. 

 

Tabel 6.5: Ontvangsten 

X € 1 mln, inclusief BTW VGR 1 t/m 8 VGR 9 VGR 10 Totaal 

 01-04-2014 t/m 

31-12-2017 

01-01 t/m 

30-06-2018 

01-07 t/m 

31-12-2018 

 

 

HXII Infrastructuur en Waterstaat     

12.98 Apparaatsuitgaven 0,0 0,0 0,0 0,0 

Infrastructuurfonds      

17.07.01 Realisatiefase (voorbereiding) 0,0 0,0 0,0 0,0 

17.07.02 Planuitwerkingsfase 1,8 0,0 1,0 2,8 

17.07.02.01 Planstudiekosten 1,8 0,0 1,0 2,8 

Totaal programmaontvangsten 1,8 0,0 1,0 2,8 

17.07.02.9995 Terugontvangen voorschotten 7,5 0,0 0,0 7,54 

Totaal Bruto programma-ontvangsten  9,3 0,0 1,0    10,3 

Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen.  

 

 

  

                                                
4 In totaal is € 7,5 miljoen (terug)ontvangen van in 2016 te veel betaalde voorschotten. In het jaarverslag 2017 van 

het Infrastructuurfonds zijn deze ontvangsten op grond van artikel 28 van de Comptabiliteitswet (CW) 2001 als 

ontvangst opgenomen in het Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17. In deze 

voortgangsrapportage is dit in tabel 6.5 separaat weergegeven. Het betreft immers terugbetalingen op eerder 
gedane uitgaven. 
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I n leid ing

De Tweede Kamer heeft op 11juni 2013 het European RailTraffic Management
Systeem (ERTMS) aangewezen als groot project. In het kader van de Regeling
grote projecten dient bij de voortgangsrapportages periodiek een
accountantsrapport gevoegd te worden met een oordeel over:
. de kwaliteit en de volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen

financiële en niet-financiële informatie;
. de beheersing en het beheer van het project, waaronder begrepen de

toereikendheid van de projectorganisatie, de kwaliteit van de bestuurlijke
informatievoorziening, de werking van de administratieve organisatie en de
werking van het systeem van interne controle.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Auditdienst Rijk (ADR) in opdracht van de
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Beschrijving van het object van onderzoek

Wij hebben voortgangsrapportage 10, met als peildatum 31 december 2018,
onderzocht. Deze voortgangsrapportage is opgesteld onder de verantwoordelijkheid
van de staatssecretaris van IenW ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal.

Het is onze verantwoordelijkheid om:
. een controleverklaring af te geven met betrekking tot de in de

voortgangsrapportage 10 verantwoorde aangegane verplichtingen,
gerealiseerde uitgaven en ontvangsten over de periode l januari 2018 tot en
met 31 december 2018;

. bevindingenl te formuleren over:
o de volledigheid van de in de voortgangsrapportage 10 opgenomen financiële

en niet-financiële informatie in relatie tot de eisen gesteld in artikel 72van
de Regeling Grote Projecten;

o de programmabeheersing van het programma ERTMS.

Dit is het vijfde rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) bij een
voortgangsrapportage van het programma ERTMS. Eerder hebben wij een
rapport u itgebracht bij voortga ngsra pportage B (rapportnum mer 20 18-
0000061567 d.d. B mei 2018), bij voortgangsrapportage 6 (rapportnummer
2017-0000069274 d.d. t2 april2077), bij voortgangsrapportage 4
(rapportnummer ADR/20L6/347 d.d. 8 april 2016), bij voortgangsrapportage 2

(rapportnummer ADR/2015/598 d.d. 77 april 2015) en bij de basisrapportage
(rapportnummer ADR/2074/695 d.d. 9 mei 2014).
Wij zullen jaarlijks bij de voortgangsrapportage met als peildatum 31 december
een rapport uitbrengen.

Apenbaarmaking

De ADR is de interne auditdienst van het Rijk. In de ministerraad is besloten
dat het opdrachtgevende ministerie waarvoor de ADR een rapport heeft
geschreven het rapport binnen zes weken op de website van de rijksoverheid
plaatst, tenzij daarvoor een uitzondering geldt. De minister van Financiën
stuurt elk halfjaar een overzicht naar de Tweede Kamer met de titels van de door
de ADR uitgebrachte rapporten en plaatst dit overzicht op de website.
Dit accountantsrapport wordt in overeenstemming met de Regeling Grote Projecten
als afzonderlijk document met VGR 10 van het programma ERTMS meegezonden
naar de Tweede Kamer.

1 De criteria voor de programmabeheersing van het programma ERTMS zijn niet bekend bij de beoogde
gebruiker (de Tweede Kamer). Op basis van deze omstandigheid wordt voor de programmabeheersing van

het programma ERTMS gekozen voor een rapport van bevindingen.
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1 Controle van de financiële verantwoording

1.1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant bij de financiële
verantwoording over de periode l januari 2O18 tot en met 31 december
2018

Afgegeven ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

A. Verklaring over de in de voortgangsrapportage 1O van ERTMS
opgenomen historische financië!e overzichten

Ons oordeel
Wij hebben de historische financiële overzichten die deel uitmaken van
voortgangsrapportage 10 van het'Grote Project' ERTMS van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat gecontroleerd.

De historische financiële overzichten bestaan uit:
. Tabel 6.3: Aangegane verplichtingen programma voor ERTMS;
. Tabel 6.4: Gerealiseerde uitgaven programma voor ERTMS;
. Tabel 6.5: Ontvangsten.

Naar ons oordeel geven deze historische financiële overzichten een getrouw beeld

van de aangegane verplichtingen, gerealiseerde uitgaven en ontvangsten over 2018
in overeenstemming met de verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de

Comptabiliteitswet 2016, de daaruit voortvloeiende regelgeving en de Regeling
Grote Projecten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in de historische financiële
overzichten opgenomen aangegane verplichtingen, gerealiseerde uitgaven en

ontvangsten over 2018 voldoen aan de eis van comptabele rechtmatigheid als
bedoeld in bepaling 5.11 van de Regeling rijksbegrotingsvoorschriften 2019.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook
de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond

hiervan zijn beschreven in de sectie'Onze verantwoordelijkheden voor de controle
van de historische financiële overzichten'.

Wij zijn onafhankelijk van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zoals
vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij
assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is

als basis voor ons oordeel.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de
historische financiële overzichten

Verantwoordelijkheden van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
voor de historische financiële overzichten

De staatssecretaris is verantwoordelijk voor het opmaken van de historische
financiële overzichten die de aangegane verplichtingen, gerealiseerde uitgaven en

ontvangsten getrouw dienen weer te geven in overeenstemming met de
verslaggevingsvoorschriften die zijn opgenomen in de Comptabiliteitswet 2016 en

de daaruit voortvloeiende regelgeving, waaronder de Regeling
rijksbegrotingsvoorschriften 2019, en de Regeling Grote Projecten.

De staatssecretaris is tevens verantwoordelijk voor de comptabele rechtmatigheid
van de in de historische financiële overzichten opgenomen aangegane
verplichtingen, gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. In dit kader is de

staatssecretaris verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die de

staatssecretaris noodzakelijk acht om het opmaken van de historische financiële
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overzichten mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de historische financiële
overzichten

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiële
overzichten, alsmede over de comptabele rechtmatigheid van de in deze overzichten
opgenomen aangegane verplichtingen, uitgaven en ontvangsten op basis van onze
controle.

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie
verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is uitgevoerd met
een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is

dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel
indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van
invloed kunnen zijn op de beslissingen die gebruikers op basis van deze historische
financiële overzichten nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang
van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben
waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

r het identificeren en inschatten van de risico's dat de historische financiële
overzichten afwijkingen van materieel belang bevatten als gevolg van fouten of
fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat
een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bÍj fouten. Bij
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

. het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de
controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in

de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel
uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van het
ministerie;

. het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de historische
fi nanciële overzichten ;

r het evalueren of de historische financiële overzichten een getrouw beeld geven
van de onderliggende transacties en gebeurtenissen; en

. het evalueren of de in de historische financiële overzichten opgenomen
aangegane verplichtingen, gerealiseerde uitgaven en ontvangsten rechtmatig
zijn.

Wij communiceren met de leiding van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekoftkomingen in de interne beheersing.

Den Haag, 9 april 2019

Auditdienst Rijk

drs. l.l.M. Claessens RA MGA
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1,2 Financieel beheer

Wij hebben een goedkeurende controleverklaring bij de financiële verantwoording
2018 van het programma ERTMS afgegeven.
De programmadirectie ERTMS heeft geduren.de 2018 zijn werkwijze om
prestatieverklaringen met betrekking tot betalingen voor geleverde producten en

diensten te onderbouwen verder verbeterd.

Een aandachtspunt is nog het naleven van de aanbestedingsregelgeving. Voor
een beperkt aantal opdrachten is de aanbestedingsregelgeving in 2018 niet
nageleefd. Dit speelt met name in geval van verlengingen op contracten die in
eerdere jaren onterecht onderhands waren gegund. Gezien de financiële omvang
van deze opdrachten had er eerst concurrentiestelling moeten plaatsvinden.
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2 Rapport van bevindingen inzake de
programmabeheersing van het programma
ERTMS en inzake voortgangsrapportage 10

Inleiding

In dit hoofdstuk zijn bevindingen geformuleerd met betrekking tot de
programmabeheersing van het programma ERTMS en met betrekking tot
voortgangsrapportage 10.
Bij een rapport van bevindingen is het de verantwoordelijkheid van de beoogde
gebruikers van het rapport om te bepalen of de werkzaamheden toereikend en
geschikt zijn voor het doel van de beoogde gebruikers. Voorts wordt van de beoogde
gebruikers verwacht wordt dat zij zelf op basis van de gerapporteerde bevindingen en
eventuele andere beschikbare informatie een eigen afweging maken over wat deze

bevindingen voor het onderhavige object in zijn totaliteit betekenen.

Verrichte werkzaa mheden

De door ons verrichtte werkzaamheden hebben bestaan uit het houden van
interviews en het uitvoeren van documentanalyses.

Wij hebben bij de uitvoering van de opdracht gebruik gemaakt van de
aanwijzingen opgenomen in Standaard 4400N uit de Nadere Voorschriften
Controle en overige standaarden, 'Opdrachten tot het verrichten van
overeengekomen specifieke werkzaamheden'. Dit vereist dat wij voldoen aan de
voor ons geldende ethische voorschriften. Verder hebben wij de
onafhankelijkheÍdsregels van de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van
accountants (ViO) in acht genomen.
Met betrekking tot de programmabeheersing van het programma ERTMS en met
betrekking tot voortgangsrappoftage 10 (met uitzondering van de tabellen 6.3
t/m 6.5) wordt geen zekerheid verschaft omdat er geen controle-, beoordelings-
of andere assurance-opdracht is uitgevoerd. Indien aanvullende werkzaamheden
zouden zijn verricht of indien er een controle- of een beoordelingsopdracht zou

zijn uitgevoerd, zouden wellicht andere onderwerpen zijn geconstateerd die voor
rapportering in aanmerking zouden zijn gekomen.

Stand van zaken programma ERTMS

De documenten die ten grondslag liggen aan de te nemen programmabeslissing
waren begin 2018 in voldoende mate gereed om ze aan de moederorganisaties
(ministerie van IenW, ProRail en NS) voor te leggen ter beoordeling. Deze
organisaties hebben in het voorjaar van 2018 deze beoordeling uitgevoerd en de
resultaten hiervan teruggekoppeld aan de programmadirectie ERTMS. Na

verwerking van gemaakte opmerkingen hebben de moederorganisatie vervolgens
in de stuurgroep ERTMS de documenten vrijgegeven voor het ClO-oordeel en
voor de uit te voeren Gate Review. De rapportage met het ClO-oordeel is op 11

juni 2018 opgeleverd en de rappoftage van de Gate Review op 13 juli 2018.

Medio juli 2018 heeft de stuurgroep ERTMS meerdere besluiten genomen met
betrekking tot openstaande issues. Onder andere met als gevolg dat er balans is

aangebracht tussen scope, raming en budget. Vervolgens is de tijd benut om het
dossier voor de programmabeslissing verder aan te passen naar aanleiding van
opmerkingen uit het ClO-oordeel, de Gate Review en de besluiten van de

stuurgroep. Eind september 2018 is in de stuurgroep besloten om het dossier vrij
te geven voor de BlT-toets, deze toets is begin oktober gestart. De rapportage
van het BIT en de reactie daarop van de staatssecretaris zijn als bijlagen bij de

2.t

2.2

2.3
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2.4

2.4.1

aanbiedingsbrief van de voortgangsrapportage opgenomen. Na het doorlopen
van het besluitvormingstraject is het voornemen om de programmabeslissing in

de ministerraad van 17 mei 2019 te nemen.

In 2018 is er derhalve sprake van de nodige toetsingen, beoordelingen en
uitgevoerde reviews, zowel intern als extern het programma ERTMS. De
verwerking van de uitkomsten van alle toetsingen en reviews zou tot een
voldoende niveau van de te nemen programmabeslissing moeten leiden.

Medio oktober 2018 is een belangrijke aanpassing in de governance
doorgevoerd. De sturing vanuit IenW vindt nu plaats volgens het opdrachtgever-
opdrachtnemer model. ProRail is opdrachtnemer geworden voor het uitvoeren
van de coördinatie- en regietaak om ERTMS te implementeren. Daartoe is binnen
ProRail een programmadirectie ingericht. Om invulling te geven aan de rol van
opdrachtgever is binnen het ministerie een opdrachtgeversunit ingericht.

Rekening houdend met de ontwikkelingen gedurende 2018 en de stand van
zaken met betrekking tot het programma ERTMS, hebben wij ons wat de
programmabeheersing betreft met name gericht op de volgende aspecten:

Het vanuit lT-oogpunt doornemen van een aantal documenten behorende
tot de programmabeslissing;
Het nagaan van een ordelijk en navolgbaar procesverloop van de in- en
externe toetsingen (toetsingen IenW, ProRail, NS, CIO en Gate Review) en
verwerking van bevindingen en aanbevelingen daar uit volgend;
Het nagaan van de toereikendheid van de aanpasslng van het Programma
Kwaliteitssysteem (PKS) aan de wijzigingen van organisatie en werkwijzen;
Het nagaan van de toereikendheid van het plan van aanpak voor het
inrichten van het Programma Kwaliteits Systeem voor de Realisatiefase
(PKSR) en de voortgang van de inrichting van het PKSR;

Het nagaan van de'gereedheid' (onder andere bezetting formatie,
programmaplan realisatie, implementatieplannen, ingerichte
kwaliteitssystemen) van de programmadirectie en de implementatieteams
ProRail, NS en overige vervoerders, om na de programmabeslissing
voortvarend met de realisatiefase van start te gaan;
Het nagaan van de verdere inrichting en het functioneren van de
opdrachtgeversunit bij het ministerie.

Verder zijn wij nagegaan of de aanwijzingen voor de voortgangsrapportage zoals

opgenomen in artikel 12 van de Regeling Grote Projecten, zijn opgevolgd.

Bevindingen inzake de programmabeheersing van het programma
ERTMS

Documenten prog rammabeslissi ng vanuit lT-oogpunt

Wij hebben een aantal documenten die aan de programmabeslissing ten
grondslag liggen geanalyseerd. Hieruit komt het volgende op hoofdlijnen naar
voren:
. De deelnemende partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de realisatie en de

kwaliteitsbewaking van componenten van ERTMS. Die componenten moeten
in de praktijk samenwerken. Dit betekent niet alleen een goede beheersing
van de componenten, maar ook van de keten. Zorgen voor een goede

samenwerking en regie houden op de uitvoering is essentieel;
. Aan sommige ERTMS-eisen kan niet getornd worden, terwijl voor andere

eisen een bandbreedte geldt. Aan deze eisen kan dan een eigen invulling
worden gegeven. Dit kan betekenen dat er extra eisen aan de aan te kopen
componenten en aan de systeemontwikkelingsmethodiek moeten worden
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2.4.2

2.4.3

2.4.4

gesteld om daarmee de gewenste integraliteit (keten) en de gestelde
kwaliteit te kunnen borgen;
De documentatie is moeilijk leesbaar. Het is nogal gefragmenteerd
beschreven, waardoor onvoldoende duidelijk wordt hoe de uitvoering en
daarmee de beheersing daadwerkelijk plaats gaat vinden.

Gezien de risico's is het van belang dat de deelnemende partijen gezamenlijk een
beheerorganisatie opstellen, die enerzijds gestoeld is op samenwerking, het
stromen van informatie over en door de deelnemende organisaties heen en
anderzijds op een goede kwaliteitsborging binnen de deelnemende partijen én
over de partijen heen.

Ordelijk en navolgbaar pracesverloop van de in- en externe toetsingen en de
verwerking van bevindingen en aanbevelingen

Het programma ERTMS heeft in de loop van 2018 een aantal reviews en audits
zoals het ClO-oordeel, de Gate Review en de BlT-toets ondergaan. Hieruit zijn
bevindingen en aanbevelingen gekomen. In een managementreactie van de
prog rammadirectie wordt aangegeven welke bevindi ngen en aanbeveli ngen
worden overgenomen en welke niet. De programmadirectie vertaalt daarna, na

analyse, de aanbevelingen naar concrete verbeteracties waarbij leden van het
managementteam verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van toegewezen
verbeteracties. Als de verbeteracties gereed zijn, worden ze gecontroleerd en
geaccordeerd. Door deze wijze van werken is het proces van de verbeteracties
ordelijk en navolgbaar in de tijd.

De aanbevelingen met bijbehorende verbeteracties worden in een register,
genaamd Audit Action Tracker (AAT), geregistreerd. Met AAT wordt een
praktische invulling gegeven aan de inbedding en het aantoonbaar sluiten van de
plan-do-check-act-cirkel. Door een keer per maand een overzicht uit AAT in het
managementteam van de programmadirectie te behandelen, kan het
managementteam sturen op de voortgang en afhandeling van verbeteracties.

Wij hebben vastgesteld dat de bevindingen van de uitgevoerde onderzoeken,
zoals het ClO-oordeel en de Gate Review, met bijbehorende analyses en
besluiten in AAT zijn vastgelegd.

Toereikendheid van de aanpassing van het Programma Kwaliteitssysteem (PKS)

aan wijzigingen organisatie en werkwijzen

De procedures die onderdeel uitmaken van het PKS worden regelmatig
geëvalueerd en zo nodig aangepast. Zo is in de tweede helft van 2018 het PKS

dat toegepast wordt in de planuitwerkingsfase, aangepast voor wijzigingen in de
organisatie en in werkwijzen. Procedures die nog een toegevoegde waarde
hebben voor de programmabeheersing tijdens de resterende planuitwerkingsfase
en voor de overgangsperiode naar de realisatiefase zijn in stand gehouden.

Toereikendheid plan van aanpak voor het inrichten van het Programma Kwaliteits
Systeem voor de Realisatiefase (PKSR) en de voortgang van de inrichting van het
PKSR

Voor de komende realisatiefase is een gedegen kwaliteitssysteem bíj zowel de
opdrachtgeversunit als bij de programmadirectie en de uitvoeringsorganisaties
van groot belang als ondersteuning bij het bereiken van de
programmadoelstellingen. Bij de programmadirectie wordt momenteel in
afstemming met de uitvoeringsorganisaties een PKSR ingericht ter ondersteuning
van de coördinatie- en dg regierol die de programmadirectie binnen het
programma ERTMS heeft. Het PKSR moet ook de verbinding gaan vormen met de
kwaliteitssystemen van de uitvoeringsorganisaties. Met name op de raakvlakken
van de kwaliteitssystemen is een goede afstemming tussen partijen belangrijk.

10 I Accountantsrapport bij VGR 10 ERTMS



Het is van belang dat de opzet van het PKSR gereed is en van voldoende
kwaliteit is op het moment dat de realisatiefase staft. Het tijdig realiseren van
het PKSR staat wel onder druk.

De basis voor de te ontwikkelen procedures van het PKSR wordt gevormd door
het programmaplan realisatie, de implementatiesplannen van de
uitvoeringsorganisaties en de afdelingsplannen van de programmadirectie, de NS

en ProRail. Naar verwachting zal het PKSR ca 20 procedures bevatten die
interacteren met de kwaliteitssystemen van NS en ProRail. Op dit moment zijn
procedures ten aanzien van wijzigingenbeheer, besluitvorming en
voortgangsinformatie gereed en goedgekeurd door het managementteam van de
program madirectie.

Omdat het bij ERTMS ook om verandertrajecten gaat, dient'de
programmadirectie ook aandacht te besteden aan verandermanagement. De
programmadirectie doet dit door naast op de kwaliteit van processen en
procedures ook in te zetten op acceptatie daarvan bij alle deelnemende partijen.
Om het verandermanagement succesvol te laten zijn, zal de programmadirectie
de aandacht voor met name cultuur en gedrag bij de deelnemende partijen
moeten intensiveren zodat het proces van veranderen in beweging komt en blijft.

Bij de ontwikkeling van het PKSR zal er een juiste balans moeten zijn tussen
proces en inhoud. Een eerste stap is om de kwaliteitssystemen van de
deelnemende organisaties procesmatig met elkaar in verbinding te brengen.
Hierbij ligt de focus op proceskwaliteit en effectiviteit. Voor het creëren van
draagvlak is nog een tweede stap nodig, namelijk het inhoudelijk bij elkaar
brengen. Dat betekent dat de focus moet gaan liggen op de uitvoerende
managers en medewerkers die hun rol moeten gaan pakken. Dit vraagt om
duidelijkheid in de rolverdeling en de procesregie binnen de samenwerking
tussen partijen.

NS en ProRail willen de verandertrajecten zoveel mogelijk gaan realiseren met
eigen mensen in samenwerking met de reguliere lijnorganisaties. Dit moet de
behoefte aan kennis, ervaring en vaardigheden gaan borgen en daarmee de
continuiteit van het veranderproces. Om dit kracht bij te zetten gaan NS en
ProRail naast projectmanagers ook verandermanagers inzetten om de
verandertrajecten te begeleiden.

2.4.5 'Gereedheid'implementatieteams en programmadirectie voor realisatie ERTMS

Het binnen de aandachtsgebieden van deelnemende partijen veranderen en het
samenwerken moeten voldoende in balans zijn om een succesfactor voor het
programma te kunnen zijn. In het programmaplan realisatie wordt aangegeven
dat samenwerken essentieel is. Voor het programma ERTMS is een aantal
gemeenschappelijke waarden voor samenwerken van belang : zorgvuldigheid,
verbinding, transparant en professioneel, benaderd van uit de drie elementen
van soft controls: cultuur, gedrag en cornmunicatie. Daarnaast wordt richting
gegeven vanuit de governancestructuur voor de realisatiefase.

Binnen de context van het programma ERTMS draagt de opdrachtgever (IenW)
de verantwoordelijkheid om het verandertraject te sturen. Deze
verantwoordelijkheid heeft de opdrachtgever deels opgedragen aan de
programmadirectie ERTMS. In de governancestructuur van de realisatiefase is dit
doorvertaald naar een coördinatie- en regierol voor de programmadirectie. Het
ministerie van IenW is verantwoordelijk voor de geldstromen met een
zwaarwegende adviesrol voor de programmadirectie. De overige deelnemende
partijen denken in deze governancestructuur mee en leveren ieder hun bijdragen
in de realisatie van het systeemtechnisch deel en de veranderopgave van het
programma ERTMS.

De coördinatie- en regierol van de programmadirectie is de spil in dit
samenwerkingsverband. Deze rol gaat over de hele keten heen. Vertrouwen in

deze coördinatie- en regierol vanuit de relatie met alle partners is belangrijk voor
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het slagen van de realisatiefase van ERTMS, Op directieniveau van de betrokken
partners wordt dit vertrouwen uitgesproken.

De coördinatierol van de programmadirectie zal zich richten op samenwerking,
raakvlakken en samenhang. De regierol zalzich richten op de balans in de

beheersing van de elementen kwaliteit, geld; tijd, risico's en scope. Het PKSR is

daarin ondersteunend. Van belang is eenduidigheid in het gebruik van
terminologie wanneer het gaat om het verschil tussen regie en coördinatie.

De implementatieorganisaties bij NS en ProRail stellen dat zij qua

beheersstructuur klaar staan voor het sturen en beheersen van hun deel van de

realisatiefase. Er kan veelal gebruik worden gemaakt van al bestaande
beheersprocessen. De programmadirectie en de implementatieorganisaties bij NS

en ProRail geven aan dat de noodzakelijke capaciteit om hun deel van het
programma te kunnen sturen en beheersen overwegend beschikbaar is.

De implementatieorganisaties gaan binnen het programma hun eigen beproefde
beheerssysteem gebruiken. Dat geldt ook voor de uit te voeren projecten. Vanuit
de programmadirectie wordt hiervoor de ruimte gegeven. Zowel de
implementatieorganisatie van NS als de implementatieorganisatie van ProRail
geven aan hun gereedheid voor sturing en beheersing onafhankelijk te hebben
laten toetsen. Daarna hebben zij een verbetertraject doorlopen om de
gereedheid verder op niveau te krijgen.

De programmadirectie moet nog stappen zetten om haar coördinatie- en regierol
tijdig en goed in te vullen. Bij de implementatieorganisaties van NS en ProRail

kan gesteund worden op bestaande stuur- en beheerssystemen. Bij de
programmadirectie ligt dat anders. Zij moet een stuur- en beheerssysteem
bouwen geredeneerd vanuit belangenbehartiging van de aan elkaar verbonden
partners IenW, NS, ProRail en overige vervoerders. Daarbij moet ook de focus
gehouden worden op de realisatie van de 5 programmadoelen.

Op de gereedheid van de overige vervoerders is nog weinig zicht. Zij zitten nog

in de fase van overleg. IenW en de goederenvervoerders zijn op dit moment
bezig om de samenwerking een goede basis te geven.

2.4.6 Inrichting en functioneren van de opdrachtgeversunit bij het ministerie van IenW

In 2018 is verder gewerkt aan de inrichting van de opdrachtgeversunit (OGU) bij
het ministerie van IenW. Momenteel is de OGU kwantitatief en kwalitatief
voldoende bemenst. De taken die bij de OGU zijn ondergebracht betrefFen
projectmanagement, contractmanagement, omgevingsmanagement, technisch
management en projectbeheersing.

De programmadirectie bij ProRail heeft een belangrijke coördinatie- en regierol
binnen het prograrnma ERTMS. Bij het invullen van die rollen is de
programmadirectie sterk afhankelijk van de deelnemende organisatie en ook van

de OGU. Door consequent, en waar nodig formeel, handelen van de OGU zou de

rolinvulling van de programmadirectie moeten worden bevestigd, zodat de
programmadirectie de regie krijgt en behoudt over de realisatie van het
programma ERTMS. De OGU kan vervolgens in belangrijke mate steunen op

hetgeen de programmadirectie doet om de programmadoelen te realiseren.
Er is een periodiek afstemoverleg ingericht tussen de OGU en de
prog ram madirectie.

De OGU heeft inmiddels een concept assuranceplan opgesteld waarin de

auditactiviteiten van de OGU in relatie tot het programma ERTMS zijn
vastgelegd. De OGU heeft het voortouw genomen bij een periodiek overleg met
auditors/toetsers die betrokken zijn bij het programma ERTMS.

Omdat de OGU een formele rol heeft bij opdrachten aan ProRail en NS, streeft de

OGU er naar om ook met de implementatieteams van ProRail en NS een goede

samenwerkingsrelatie op te bouwen. Hierbij wordt gezamenlijk opgetrokken met
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2.21.7

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

de programmadirectie. Het relatiebeheer met de andere vervoerders wordt
eveneens door de OGU ingevuld.

Van belang is dat de OGU een kwaliteitssysteem inricht. Daarmee is nu een begin
gemaakt. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan het rapportageproces en aan het
toezien op de voortgang van het programma ERTMS.

Bekastiging inbouw/upgrade ERTMS in materieel

Bij de goederenvervoerders is het plan om te starten met ombouwen van de
treinen die al met ERTMS rijden. Het gaat om B type locomotieven. Per type zal 1

locomotief worden omgebouwd. Na ombouw wordt de locomotief op het spoor
toegelaten en wordt gekeken of ERTMS in de trein functioneert. Na akkoord
wordt de hele serie omgebouwd. Deze aanpak vermindert de onzekerheid voor
de goederenvervoerders.

Voor de kosten van upgrade van materieel zal waar mogelijk gebruik worden
gemaakt van Europese CEF-subsidies. Bij het verlenen van subsidie is wel van
belang dat tijdig wordt voldaan aan de subsidie eisen van de EU. Indien niet aan
deze eisen wordt voldaan zal toegekende subsidie (deels) teruggegeven moeten
worden.

Bevindingen inzake voortgangsrapportage 1O

De volledigheid van de in de voortgangsrapportage opgenomen informatie

Ter zake van de volledigheid van de in de voortgangsrapportage 10 opgenomen
informatie, hebben wij vastgesteld dat de volgens artikel L2van de Regeling grote
projecten op te nemen informatie is opgenomen in de voortgangsrapportage.

Het proces van totstandkoming van de in de voortgangsrapportage opgenomen
informatie

Sinds medio oktober 2018 is er sprake van een opdracht van het ministerie van
IenW aan ProRail om de planuitwerkingsfase af te ronden. Voor het voeren van
regie en coördinatie gedurende de realisatiefase zal nog een opdracht worden
verstrekt. Het opstellen van voortgangsrappoftages zal voortaan door het
ministerie (opdrachtgeversunit) plaatsvinden, met name op basis van de door de
prog ra m madi rectie op te leveren tertaal rapportages.

Het proces met betrekking tot de totstandkoming van de voortgangsrapportages
dient, als onderdeel van het nog te ontwikkelen kwaliteitssysteem van de

opdrachtgeversunit, nog te worden beschreven. Het is van belang om hierbij
aandacht te besteden aan het beleggen van taken, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden, de reconstrueerbaarheid en de dossiervorming van het
totstandkomingproces alsmede het vaststellen van de betrouwbaarheid van de

informatie in de tertaalrapportages van de programmadirectie van ProRail.

Programmabudget

In tabel 6.1 van de vooftgangsrapportage is het programmabudget ERTMS

weergegeven, waaronder € 18,3 mln. op artikel 98 van het begrotingshoofdstuk
HXII. Deze gegevens zijn niet aan te sluiten op de Najaarsnota 2018 omdat de

Najaarsnota de informatie binnen artikel 98 niet op het voor ERTMS benodigde
detailniveau weergeeft. Wel hebben we kunnen vaststellen dat het programma
ERTMS in het verleden een bedrag van € 19,1 mln. aan budget op attikel 98
toegekend heeft gekregen. Hierop heeft een mutatie plaatsgevonden van
- € 750.000,- waardoor het totaal verantwoorde bedrag op artikel 98 nu € 18,3
mln. betreft. De mutatie van - € 750.000,- komt in de Najaarsnota 2018 als
positieve mutatie van € 750.000,- naar voren op artikel 17.07 van het
Infrastructuu rfonds.
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Wij zijn gaarne bereid een en ander nader toe te lichten.

Den Haag, 9 april 2019

Auditdienst RÍjk

drs. J.l.M. Claessens RA MGA
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Bijlage : Financiële verantwoording
Tabel 6.3: Aangegane verplichtingen programma voor ERTMS

X € 1 mln, inclusief BTW VGR 1tlm 8
O7-O4-2OL4 tlm

37-72-20t7

VGR 9 VGR 10 Totaal
01-01 t/m 01-07 t/m

30-06-2018 31-12-2018

HXII Infrastructuur en Waterstaat
1 2.98 Apparaatsuitgaven
I nfrastructu u rfonds

L7 .O7,O I Rea I isatiefase
t 7.O7,O2 Planuitwerkingsfase
L7 .O7 .O2.Al Planstudiekosten

12,?

21,3
73,3 O,5

73,3

0,5 -o,2 L2,6

o,1 60,8 82,2
8,9 82,6

0,5 8,9 82,6

Totaal proErammaverplichtingen 1O6,9 1,O 69,5 177,4
Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen.

Tabe! 6.4: Gerealiseerde uitgaven programma voor ERTMS

X € 1 mln, inclusief BTW vGR 1tlm 8
07-44-2014 tlm
37-12-2077

VGR 9 VGR 10 Totaal
01-01 t/m 01-07 Vm

30-06-2018 3t-72-24t8
HXII Infrastructuur en Waterstaat

12.98 Apparaatsuitgaven
Infrastructuutfonds
L7.O7.Ol Realisatiefase (voorbereiding)
L7.O7.O2 Plan u itwerkingsfase
t7 .O7 .Oz.Ot Planstudiekosten

Totaal programma-uitgaven
L7 .O7 .02.9995 Terug ontvangen voorschotten

Totaal Bruto DroEramma-uitqaven

814

612

s+4
54,4

68,9
7,5

76,4

215

LSrg
1O,9

10,9

26,7
0,0

26.,7

o19

19,5
7rO

7,4

lLtT

39,1
72t3
72,3

27,4 Lz?,O

0,0 7,5

27,4 130,5
Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen.

Tabel 6.5: Ontvanqsten
X € I mln, inclusief BTW vGRlt/m8 vGR9

O|-O4-2O14 tlm 01-01 t/m
3L-L2-20L7 30-06-2018

Totaal

HXII Infrastructuur en Waterstaat

1 2.98 Apparaatsuitgaven

I nfrastructu u rfonds

17.O7,OL Realisatiefase (voorbereiding)

L7.O7,O2 Planuitwerkin gsfase

L7 .07 .02.AL Planstudiekosten

Totaal programmaontvangsten

17 .O7 .02.9995 Terugontvangen voorschotten

Totaal Bruto programma-onwangsten

oro

oro

1r8

1,8

1r8

7,5

913

oro

OrO

oro

0,0

oro

0,0

oro

O'O

oro

2r8

2,8

218

7,5,

10,3

VGR 10

01-07 t/m
31-12-2018

oro

oro

lrO

1,0

1rO

0,0

lrO
Bron: Ministerie van IenW. Som der delen kan afwijken van het totaal door afrondingen.

2 In totaal is € 7,5 miljoen (terug)ontvangen van in 2016 te veel betaalde voorschotten. In het jaarverslag 2017 van het
Infrastructuurfonds zijn deze onwangsten op grond van aÉikel 28 van de Comptabiliteitswet (CW) 2001 als onwangst opgenomen in

het Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 17. In deze voortgangsrapportage is dit in tabel 6.5 separaat
weergegeven. Het betreft immers terugbetalingen op eerder gedane uitgaven.

15 | Accountantsrapport bU VGR 10 ERTMS



Auditdienst Rijk
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
(o7o) 34277 OO
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Bijlage 5: Aanvullende vragen en antwoorden inzake Groot project ERTMS  

 

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat van 23 januari 

2019 is gesproken over het groot project European Rail Traffic Management System (ERTMS). Naar 

aanleiding van de negende voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2018/19, 33 652, nr. 63) en het 

algemeen overleg Spoorveiligheid/ERTMS van 4 december jl. heeft de commissie behoefte aan 

aanvullende informatie over de kostenraming van de landelijke uitrol van ERTMS. De commissie heeft 

daarom onderstaande aanvullende vragen aan de staatssecretaris van IenW gesteld inzake Groot 

project ERTMS (briefkenmerk: 2018Z24069/ 2018D60415).  

 

Vraag 1  

Wat is de reikwijdte van de huidige kostenraming van € 6,5 – 7 miljard voor landelijke uitrol van 

ERTMS? Op welk eindbeeld / scenario heeft de huidige kostenraming betrekking? In hoeverre heeft 

een verschuiving van eindbeeld / scenario plaatsgevonden sinds de Voorkeursbeslissing? 

 

Antwoord vraag 1 

De reikwijdte van de genoemde € 6,5 – 7 mld (excl. BTW, prijspeil 2017) betreft een eerste indicatie 

van de kosten voor beheer, onderhoud en vervanging van het totale treinbeveiligingsdomein vanaf nu 

tot aan 2050: dus de nodige vervanging van ATB door ATB of ERTMS, maar ook beheer, onderhoud 

van ATB, ERTMS en zaken als treindetectie, wisselaansturing en technische ruimtes tot aan 2050. Het 

is van belang dat het gaat om een eerste indicatie. Hoeveel precies nodig is, zal afhankelijk zijn van 

zaken als uitrolsnelheid, technologische mogelijkheden (bijvoorbeeld de overschakeling naar ERTMS 

level 3) en hoe de prijsvorming zich ontwikkelt in de markt voor ERTMS. 

 

Er heeft geen verschuiving van het eindbeeld plaatsgevonden. Voor ERTMS heeft het eindbeeld van    

€ 6,5 – 7 mld betrekking op de landelijke uitrol van ERTMS op de infrastructuur voor 2050. Bij de 

voorkeursbeslissing (Kamerstukken II 2013/14, 33 652, nr. 14) in 2014 zijn drie eindbeelden 

gepresenteerd. Het derde eindbeeld betreft de landelijke uitrol van ERTMS voor € 5,2 mld, inclusief 

BTW op prijspeil 2013.  

 

Vraag 2 

Heeft de huidige kostenraming betrekking op de lifecycle-kosten van alle treinbeveiligingssystemen in 

Nederland, dus zowel op aanleg en onderhoud van ERTMS en op onderhoud en vervanging van ATB op 

de overige baanvakken? 

 

Antwoord vraag 2 

Ja. 

 

Vraag 3 

Hoe verhoudt de huidige kostenraming van € 6,5 – 7 miljard zich tot de kostenramingen in de MKBA 

ERTMS bij de Voorkeursbeslissing in 2014? 

 

Antwoord vraag 3 

De € 6,5 – 7 mld (exclusief BTW, prijspeil 2017) kan niet één op één worden vergeleken met de 

kostenraming van € 5,2 mld (inclusief BTW, prijspeil 2013) die ten grondslag heeft gelegen aan de 

MKBA in de Voorkeursbeslissing. Behalve het verschil tussen BTW en prijspeil, zijn ook de kosten voor 

materieelombouw meegenomen bij de berekening van de voorkeursbeslissing. 

 

Wanneer de investering- en onderhoudskosten voor de infrastructuur op hoofdlijnen worden 

vergeleken met de onderliggende informatie uit de kostenraming van voorkeursbeslissing, ontstaat 

het beeld dat de investeringskosten afgerond € 0,4 mld zijn toegenomen en de beheer- en 

onderhoudskosten gelijk zijn gebleven tot 2050. Deze toename kan voor ongeveer de helft worden 

verklaard door indexatie tussen 2013-2017. Verder is verschil ten opzichte van de eerdere 

kostenraming vooral terug te brengen naar een hogere inschatting van de indirecte kosten, zoals 



 

 

gemeld bij de achtste voortgangsrapportage (Kamerstukken II 2017/18, 33 652, nr. 62). Dit betreft 

kosten die niet direct aan de ombouw van het materieel of de infrastructuur zijn te relateren, zoals het 

opzetten van een testlab of het aanpassen van twee bestaande baanvakken voor  

ervaringsleren van machinisten. Ook is een meer gedetailleerde inschatting gemaakt van de kosten 

voor het programma en kosten die ProRail betaalt voor de uitvoering1; bij de voorkeursbeslissing is 

gerekend met een standaardpercentage.  

 

Vraag 4 

In hoeverre is de MKBA ERTMS bij de Voorkeursbeslissing nog actueel gezien de huidige kostenraming 

van € 6,5 tot 7 miljard voor landelijke uitrol? Hoe pakt dit uit voor de kosten/batenverhouding? 

 

Antwoord vraag 4 

De MKBA is van 12 maart 2014; in de planuitwerkingsfase sindsdien zijn nieuwe inzichten opgedaan 

voor de kosten en de baten. Het effect van de kostenstijging van € 0,4 mld (vraag 3) op de MKBA 

heeft een beperkt effect op de baten/kostenverhouding. Zie voor nieuwe inzichten ten aanzien van de 

baten vraag 5. 

 

Vraag 5 

Welke economische baten worden momenteel verwacht van landelijke uitrol van ERTMS? Kunt u deze 

baten kwantificeren?  

 

Antwoord op vraag 5 

Momenteel werkt ProRail een plan van aanpak uit voor de landelijke vervanging van ATB door ERTMS, 

inclusief een actualisering van de baten. Ik zal u via de voortgangsrapportage informeren over de 

uitkomst. Het programma heeft een methode ontwikkeld om te sturen op het doelbereik, via het 

monitoringskader ERTMS. Dit doelbereik geeft een indicatie van de economische baten ten aanzien 

van capaciteit, snelheid, betrouwbaarheid, veiligheid en interoperabiliteit voor de zeven baanvakken 

die nu binnen de scope van het programma vallen. Zoals ik aangaf in de negende 

voortgangsrapportage zijn er verschillen ten opzichte van 2014. De verschillen worden enerzijds 

veroorzaakt door voortschrijdend inzicht (over het effect van ERTMS op het spoorsysteem en over 

externe ontwikkelingen) en anderzijds door de beperktere scope van ERTMS tot aan 2030.  

 

Bij de uitrolstrategie in 2016 gaf ik aan dat ik kies voor een uitrol die zoveel mogelijk 

maatschappelijke baten oplevert waardoor de lijnen in deze provincies met relatief weinig 

(internationale) vervoersbewegingen en/of een relatief dure ombouw pas later van ERTMS worden 

voorzien. Dit betekent dat sprake is van een afnemende meeropbrengst. De MKBA uit 2014 

onderschrijft dit principe. Dit komt omdat in het scenario PHS (eindbeeld 1 uit de MKBA) de drukst 

bereden lijnen met de meeste reizigers worden aangepast, zodat het effect in dat eindbeeld naar 

verhouding het grootst is. In de landelijke uitrol (eindbeeld 3 uit de MKBA) komen minder druk 

bezette lijnen aan de beurt.  

 

Hier staat tegenover dat tijdens de planuitwerkingsfase de vervangingsopgave van ATB prominenter in 

beeld is gekomen, evenals de Europese afspraken om voor 2050 ERTMS (vrijwel) landelijk uit te 

rollen. ERTMS is het enige systeem dat ATB kan en mag vervangen. Om tot een zo goed mogelijke 

baten/kostenverhouding te komen is het daarom noodzakelijk dat alles op alles wordt gezet om tot 

een verantwoorde uitrol te komen. 

 

Vraag 6 

Welke budgetten zijn in België en Duitsland uitgetrokken voor de uitrol van ERTMS en hoe zijn deze in 

de begroting verwerkt? Hoe verhouden deze budgetten zich tot de reikwijdte van de uitrol, planning 

en keuze voor baselines/technologie in deze landen? Kunt u een vergelijking maken voor deze 

aspecten met Nederland? 

                                                
1 Zogenaamde PEAT-kosten: projectkosten en kosten voor engineering, administratie en toezicht.   



 

 

 

Antwoord op vraag 6 

In 2011 behandelde het Belgische parlement het masterplan van Infrabel en NMBS waarin de strategie 

werd verwoord om voor 2025 stapsgewijs heel België van ERTMS te voorzien met als primaire doel de 

spoorveiligheid te verbeteren2. België berekende in 2011 dat de landelijke uitrol level 1 binnen België 

in totaal € 3,7 mld (exclusief BTW, prijspeil 2010) zou gaan kosten. De kosten voor beheer, 

onderhoud en vervanging van ERTMS en het bestaande beveiligingssysteem zijn niet meegenomen, 

evenals de overstap naar level 2, het verwijderen van het bestaande systeem of de migratie van 

baseline 2 naar baseline 3. Nederland maakt deze stap in 1 keer. België heeft ongeveer 600 km meer 

spoor dan Nederland, maar verwachtte in 2010 300 stuks minder materieel om te hoeven bouwen en 

circa 2.000 – 7.000 minder gebruikers op te leiden. Infrabel en NMBS worden volledig vergoed door 

de overheid en Europese subsidies (dus geen vergoeding wordt gegeven voor internationaal of 

goederenvervoer). Dit is een specifieke begrotingspost binnen de staatsbegroting3, die jaarlijks wordt 

herzien in samenspraak met Infrabel en NMBS.   

 

Duitsland moet nog besluiten over de landelijke uitrol van ERTMS, maar is voornemens net als 

Nederland level 2-only en baseline 3 te implementeren. Duitsland heeft zich reeds gecommitteerd aan 

de uitrol van ERTMS op de Europese afgesproken spoorgoederencorridors. In september 2018 heeft 

Duitsland hiervoor een maakbaarheidsstudie laten uitvoeren door McKinsey4. Duitsland heeft meer dan 

30.000 km spoor (circa 10x zoveel als Nederland) en telt bijna 9.000 voertuigen (bijna 7x zoveel als 

Nederland). McKinsey heeft een voorlopige financieringsbehoefte berekend van € 30 – 35 miljard om 

over te stappen op ERTMS en in het rapport wordt aangegeven dat aanvullend nog € 1,5 mld per jaar 

nodig is tussen 2020 en 2040 (= 30 mld). Hierin zijn de middelen voor beheer, onderhoud en 

vervanging tot aan 2040 of 2050 niet meegenomen.  

 

Ik hecht eraan te benoemen dat elk land zijn eigen unieke spoorsysteem heeft en daarom een andere 

vertreksituatie of strategie. Vanuit hier maakt elke land zijn andere keuzes in aanpak, omvang, 

uitroltempo en technologie, wat leidt tot verschillende planningen en kostenramingen. Een vergelijking 

met andere landen is goed ter indicatie, maar leidt eveneens al snel tot het vergelijken van 

verschillende grootheden.  

                                                
2 De documenten van deze commissie zijn te vinden, waarvan het belangrijkste document nr. 007 betreft, 
masterplan van Infrabel en NMBS met betrekking tot omvang, budget en planning: 
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang
=N&legislat=53&dossierID=0444 
3 Voor 2019 staat dit op pagina 468: http://www.budgetfederal.be/NL/budgetOnline/BGD2019.pdf. 
4 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/machbarkeitsstudie-zukunft-bahn.pdf?__blob=publicationFile 

 

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=0444
http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?lang=N&legislat=53&dossierID=0444
http://www.budgetfederal.be/NL/budgetOnline/BGD2019.pdf
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/machbarkeitsstudie-zukunft-bahn.pdf?__blob=publicationFile
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der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

  

Datum 26 april 2019 

Betreft ERTMS: Tiende voortgangsrapportage en BIT-advies 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

Bijgaand ontvangt u vijf documenten over het programma ERTMS. Het gaat om:  

 Advies van het bureau ICT-toetsing (BIT); 

 Reactie van de programmadirectie ERTMS op het BIT-advies; 

 Tiende voortgangsrapportage over het programma ERTMS; 

 Accountantsrapport over 2018; 

 Beantwoording van uw aanvullende vragen inzake groot project ERTMS. 

 

In de opvolging van de aanbevelingen van de Tijdelijke commissie ICT (commissie 

Elias) is het Bureau ICT-toetsing, afgekort BIT, opgericht. Het BIT toetst op de 

risico’s en slaagkans van projecten die door de Rijksoverheid en zelfstandig 

bestuursorganen (zbo's) worden opgezet en waarbij ICT een belangrijke rol heeft. 

Zo ook voor ERTMS. De BIT-toets heeft voor het programma ERTMS 

aanbevelingen opgeleverd om met inzet van gerichte IT-expertise de inhoudelijke 

sturing op de invoering van ERTMS te verstevigen, bijvoorbeeld bij de 

aanbesteding van het ERTMS-systeem en op het gebied van cybersecurity. Ik 

dank het Bureau ICT-toetsing voor het waardevolle en duidelijke advies. Ik heb de 

programmadirectie ERTMS, als opdrachtnemer van het programma, gevraagd het 

advies te duiden en aan alle aanbevelingen opvolging te geven. In deze brief geef 

ik mijn integrale visie op alle onderdelen van het BIT-advies in lijn met de motie 

Amhaouch en Ziengs (Kamerstukken II 2018/19, 29 893, nr. 228). 

 

In de tiende voortgangsrapportage rapporteer ik over de voortgang van het 

programma en de geboekte resultaten in de periode 1 juli 2018 tot en met 31 

december 2018. Daarin doe ik mijn toezeggingen gestand van het Algemeen 

overleg op 4 december 2018 (zie ook tabel 2.2 op pagina 12 van de 

voortgangsrapportage). In het AO spoor van 4 april heb ik toegezegd u te 

informeren over het aansluiten van eerdere versies van ERTMS op nieuwere 

versies en de consequenties daarvan. Deze toezegging doe ik eveneens gestand in 

deze voortgangsrapportage. Conform de regeling Grote Projecten gaat deze 

voortgangsrapportage vergezeld van het accountantsrapport van de Auditdienst 

Rijk over het jaar 2018. Het programma ERTMS heeft over 2018 net als over 2017 

een goedkeurende controleverklaring bij de financiële verantwoording ontvangen. 

Voorts geeft de Auditdienst Rijk een aantal aanbevelingen. In de volgende 
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voortgangsrapportage wordt opgenomen hoe hieraan invulling zal worden 

gegeven.  

 

In de vijfde bijlage bij deze brief beantwoord ik uw aanvullende vragen inzake het 

groot project ERTMS naar aanleiding van de negende voortgangsrapportage en het 

Algemeen overleg ERTMS/Spoorveiligheid van 4 december 2018, zoals verzocht in 

uw brief van 23 januari 2019 (Kenmerk: 2018Z24069/2018D60415). 

 

Samenvattend concludeer ik dat het programma ERTMS stapsgewijs verder kan. 

Nut en noodzaak van ERTMS en de aanpak tot uitrol staan vast. Ik bereid mij 

daarom voor nog voor de zomer de programmabeslissing ERTMS aan te bieden 

aan het kabinet en uw Kamer. 

 

Advies van het bureau ICT-toetsing 

Het BIT-advies richt zich op het ICT-aspect van de uitrol van ERTMS. In deze toets 

is de aandacht vooral uitgegaan naar de aanpak van de IT-gerelateerde 

werkzaamheden voor realisatie van het ERTMS-vervoerssysteem. Het BIT heeft 

gekeken naar wat nodig is om bij de aankoop van het systeem het behalen van de 

programmadoelen en zaken zoals cybersecurity voldoende te waarborgen. Voordat 

het programma overgaat tot het verwerven van de ERTMS-onderdelen adviseert 

het BIT op vier belangrijke punten op IT-gebied een aanzienlijke verbetering door 

te voeren. Het BIT geeft daarbij aan dat deze verbeteringen parallel kunnen lopen 

met het opstarten van de realisatiefase zo lang er geen onomkeerbare stappen 

worden gezet bij de verwerving van de ERTMS-componenten.  

Ik zie het BIT-advies als een stevig advies en daarmee als een zeer belangrijk 

signaal. ICT vormt immers het hart van ERTMS en daarmee ook de kern van het 

toekomstig spoorsysteem. Het maakt dat ik opnieuw wil laten toetsen of de 

aanbevelingen van het BIT voldoende zijn opgevolgd voordat de aanbesteding kan 

starten om het ERTMS-systeem te verwerven. Dit licht ik verderop toe. 

Ik heb aan de programmadirectie ERTMS en betrokken partijen gevraagd uiteen te 

zetten hoe het BIT-advies gestructureerd kan worden opgepakt. Alle 

aanbevelingen zijn door de programmadirectie omgezet naar maatregelen, zoals u 

kunt lezen in de reactie van de programmadirectie ERTMS op het BIT-advies 

(bijlage 2 bij deze brief). Deze maatregelen hebben betrekking op het aantrekken 

van extra expertise en het operationaliseren van methoden om de inhoudelijke 

sturing door te programmadirectie te versterken. De maatregelen zijn opgesteld 

door de programmadirectie in samenspraak met NS, ProRail en andere 

vervoerders en zijn onderschreven op het niveau van de stuurgroep ERTMS. Hierin 

zijn de raden van bestuur van ProRail en NS vertegenwoordigd evenals de andere 

vervoerders binnen de spoorsector. De sector heeft aangegeven zich te 

committeren aan de opvolging ervan.  

Voor mij betekent het BIT-advies en de reactie van de programmadirectie ERTMS 

het volgende. Nut en noodzaak van ERTMS staan vast. De vervanging van het 

verouderende ATB door ERTMS, en daarmee ook de overstap van analoge naar 

digitale techniek, is een gewenste en onomkeerbare ontwikkeling die breed binnen 

Europa wordt vormgegeven. Over de standaard heeft Nederland Europese 

afspraken gemaakt. Ik vind het belangrijk dat deze introductie zorgvuldig wordt 

doordacht en goed aansluit bij ontwikkelingen in Europa, in het bijzonder de 

landen om ons heen. ERTMS is nodig om in de toekomst op veilige en betrouwbare 

wijze meer en snellere treinen hoogfrequenter te laten rijden.  
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Introductie moet vanzelfsprekend op verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Uit 

het advies volgt dat parallel aan de start van de realisatiefase de inhoud op gebied 

van ICT verder moet worden uitgewerkt. Na de programmabeslissing besluit ik 

daarom stapsgewijs. Voor de start van de eerste grote aanbestedingen in het 

najaar van 2019 zal ik mij ervan vergewissen dat de doelstellingen van het 

programma voldoende zijn vertaald naar de onderliggende specificaties, deze 

specificaties voldoende helder zijn en de integraliteit tussen verschillende 

deelsystemen is geborgd. Ik ben voornemens hierop te laten toetsen door een 

deskundige partij. De aanbesteding start dus niet voordat het BIT-advies 

voldoende is verwerkt. Samenwerking tussen de partijen die verantwoordelijk zijn 

voor de aanbestedingen is daarbij cruciaal. De Raden van Bestuur van ProRail en 

NS en overige stuurgroepleden sluiten zich hierbij aan. Ik zal hierop toezien neem 

u via de voortgangsrapportages nauwgezet mee in de afwegingen die ik hierin 

maak. 

Een specifiek punt van aandacht is cybersecurity. Dit hangt vooral samen met de 

Europese specificaties van ERTMS en moet dus in de kern binnen EU-verband 

worden opgelost. Het gaat erom dat de in 2015 opgestelde Europese specificaties 

een verdere actualisatie vragen. Actualisatie van de specificaties is voorzien in 

2022. Tot nu toe is vanuit ProRail en de programmadirectie ERTMS in Europa 

aandacht gevraagd om cybersecurity in deze actualisatie mee te nemen. Het BIT-

advies is voor mij aanleiding dit ook op politiek niveau te doen. In de tussentijd 

zal ik conform het BIT-advies aanvullende maatregelen nemen om mij ervan te 

vergewissen dat cybersecurity ten aanzien van ERTMS voor Nederland goed is 

gewaarborgd. De programmadirectie heeft in haar reactie aangegeven dat 

bepaalde maatregelen, zoals fysieke bescherming van systemen, worden 

meegenomen in de besluitvorming over de aanbestedingen en verdere 

migratiestappen in het programma ERTMS. Ook vraag ik de programmadirectie 

ERTMS, in lijn met het BIT-advies, een centrale organisatie in te richten die 

normen stelt en bewaakt, dreigingen periodiek in kaart brengt en aanvallen 

detecteert. Waar nodig betrek ik relevante instanties, zoals het NCSC of de NCTV. 

In de tussentijd ga ik verder met de voorbereiding van de implementatie, maar 

betrek de invulling van bovenstaande aanbevelingen bij de besluiten over de 

verdere uitrol van ERTMS.  

BCG onderschrijft de gemaakte functionele en strategische keuzes. Op grond van 

de gate review en het CIO-oordeel is de scope in lijn met het budget vastgezet op 

zeven baanvakken en is de governance verder aangescherpt. Het BIT-advies 

onderschrijft de keuze voor ERTMS en gaat niet verder in op deze hoofdkeuzes en 

uitgangspunten van de programma-aanpak als het gaat over de uitrol en de wijze 

waarop deze zal plaatsvinden. Ik concludeer daaruit dat deze essentiële 

onderdelen niet worden geraakt en over de keuze voor ERTMS, de aanpak van het 

programma en de bijbehorende doelstellingen kan worden besloten. 

De introductie van ERTMS is cruciaal voor de toekomstige robuustheid van het 

spoor. Met de programmabeslissing zal een betekenisvolle stap in de digitalisering 

van het spoorsysteem worden gezet. Het gaat om veel geld. Mijn lijn blijft daarom 

steeds dat deze introductie zorgvuldig wordt doordacht en stapsgewijs en beheerst 

wordt uitgevoerd. De programmadirectie geeft aan vier maanden meer tijd nodig 

te hebben voor de voorbereiding van de realisatie om het BIT-advies op te volgen. 

Deze extra tijd wil ik ook nemen. De programmadirectie geeft ook aan dat met 

deze extra tijd de voorziene indienstelling van het eerste baanvak Kijfhoek – 

Roosendaal nog net binnen de bandbreedte van 2026-2028 valt. Indien meer tijd 

genomen moet worden dan is indienststelling vanaf 2027 voorzien. De kans 
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daarop is aanwezig. Ik hecht aan tempo, echter zorgvuldigheid staat voorop. Ten 

aanzien van de meerkosten van de maatregelen geldt dat deze worden 

opgevangen binnen het huidige budget. 

 

Tiende voortgangsrapportage ERTMS 

De tiende voortgangsrapportage rapporteert over de ontwikkelingen in de tweede 

helft van 2018 welke voornamelijk in het teken stond van de BIT-toets en de 

voorbereiding van de realisatiefase. Ook heb ik naar aanleiding van het AO Spoor 

op 4 april extra aandacht besteed aan de HSL. In de voortgangsrapportage is een 

toelichting op de projecten voor de voorbereiding van de realisatiefase 

opgenomen. Daarbij geldt dat geen onomkeerbare stappen zullen worden gezet 

voordat de programmabeslissing is genomen en het BIT-advies in voldoende mate 

is opgevolgd.  

 

Er zijn geen inhoudelijk veranderingen in de scope, planning, kostenraming en 

uitrol aan de orde. Het toprisico voor de planuitwerkingsfase dat meer tijd nodig is 

om het BIT-advies op te volgen komt beperkt uit. Zoals ik aan het begin aangaf, 

bereid ik mij voor nog voor de zomer de programmabeslissing ERTMS aan te 

bieden aan het kabinet en uw Kamer. 

 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

S. van Veldhoven - Van der Meer 
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